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Naturen som arena

Kilde: Idrættens Analyseinstitut - Danskernes motions- og sportsvaner 2016

http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/03e7c32f-151c-44d2-a678-a69400850057


Naturen som arena

Børn i dag er halvt så meget i 
naturen som deres 
bedsteforældre 

Paltved-Kaznelson, Celia, Sep. 2009, Natur i generationer, 
Gallup for Danmarks Naturfredningsforening

Naturen har mistet sin betydning 
som social arena i børns fritid

- Naturen og udendørs steder er tilsyneladende 
ikke længere en central social arena i børn og 
unges hverdagsliv

Paltved‐Kaznelson 2009; Muñoz 2009, Louv 2008; 

Skår 2010; Sandberg 2012; 

21%

26%
53%

0%

Hvor opholder børn sig I 

fritiden?
21 % Offentlige naturområder

26 % Private naturområder

53 % Offentlige kulturområder
Stor kønsforskel 

Drengene bruger i 

langt højere grad end 

pigerne sports- og 

idrætsanlæg i fritiden 

(64% vs. 38%).

Pigerne derimod 

kommer oftere end 

drengene i haver (47% 

vs. 32%), i parker og 

grønne områder i 

byen (12%) og på 

indkøbsgader og 

pladser i byen (17%) 

Andkjær, Arvidsen, Høyer-Kruse, 
2016, NatureMoves, Active Living, 
Institut for sports and 
Biomechanics, SDU



Om projektet

 Børn i naturen

 Bedsteforældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne få dem til at tilbringe 
mere tid i naturen med børnebørnene

 61% At børnebørnene boede tætter på mig

 37% At børnebørnene ikke gik til så mange organiserede aktiviteter

 25% At jeg ikke arbejdede så meget

 22% At mine børn opfordrede mig til at tage ud i naturen sammen 
med børnebørnene

 16% At der var flere naturlegepladser og besøgscentre med natur

 16% At jeg kunne få gode og gratis idéer til naturoplevelser sammen 
med børnene

 13% At der var flere spændende planlagte aktiviteter og 
arrangementer 

Paltved-Kaznelson, Celia, Sep. 2009, Natur i generationer, 

Gallup for Danmarks Naturfredningsforening 



Naturens Rige 

 Sund By Netværket, SIF, CBS

 55 danske kommuner. 

 Mission: Sund By Netværkets mission er at samskabe, 

eksperimentere, udvikle ny viden og dele erfaringer og ideer 

generøst – til gavn for folkesundheden.

 Skaber synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, 

nationale aktører og WHO. Grundlagt 1991.

 http://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/

 7 kommuner (16)

 Projektperiode aug. 2016 – dec. 2017

 Finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet

 Aktionsforskning

Aktionslæringsforløbet faciliteres 

af:

 Anna Paldam Folker, Forskningsleder, 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

 Christa Breum Amhøj, ph.d. og post 

doc på CBS og leder af 

forskningsprogrammet Offentlig 

Entrepreneurship på Center for 

Virksomhedsudvikling og Ledelse

 Generationsmøde i naturen
 Mellem bedsteforældre og børnebørn (primært 3-6 

år) 

http://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/


Formål 

 Undersøge generationsmødet og naturen som sundhedsfremmende arena 

 At øge viden og erfaringer med hvordan seniorer og børnebørn gennem fællesskab kunne 

inspirere hinanden til aktivitet, samvær og fordybelse i og med naturen, samt hvilken 

betydning det har for det enkelte individ

 Undersøge Søndermølle i relation til Viborg Naturpark og Søplan

 At få viden om og erfaring med, hvordan en konkret lokalitet i Viborg Naturpark og Søplan, 

Søndermølle, fungerer som ramme om eller indgang til oplevelser i naturen

 Motivere flere borgere til at komme ud i naturen

 At få kendskab til hinandens afdelinger og forvaltninger samt ny viden om, hvordan vi kan 

tænke hinanden ind i vores individuelle kerneområder og herved kvalificere det 

tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende arbejde - motivere flere borgere til at 

være i naturen. 



Organisering

Aktionsgruppen: 

 Helle Gravesen, Byplanlægger, Plan

 Anne Grethe Nielsen, Frivillighedskoordinator, 
Omsorg

 Anna Dorte Nørgaard, Projektleder på Viborg 
Naturpark, Natur & Vand

 Merethe Jelsbak Raundahl, Sundheds og 
forebyggelseskonsulent, Sundhed

Andre kommunale aktører: 

 Kultur, Service og Event

 Børn & Unge - Naturskolen



Organisering

 Foreninger og frivillige i projektet:

 Asmild og Tapdrup Jagtforening

 Viborg Fiskeriforening

 Frivillige Naturvejledere

 Finderuphøj Jagtforening



Hvad investerede vi?  

 Fællesmøder

 Aktionsgruppen og Sund By Netværket

 Møder med projektgruppen

 Cases udvikles og der opbygges forståelse for hinandens 
dagsordner (Konkret og tænkt projekt)

 Møder med foreninger

 Workshops planlægges og evalueres

 Information og kommunikation

 Til interne og eksterne aktører

 Evaluering

 Implementering og fastholdelse



Aktiviteten – Det konkrete udbytte

Invitationen

 Informeret ud via:

 Børne-Nettet

 Ældreområdet

 Hjemmesider

 Sundhed

 Viborg Naturpark

 Viborg.dk

 Facebook

 Netværk – herunder foreningerne

 Fælles annonce i lokale aviser



Aktiviteten - Det konkrete udbytte

Program To generationsmøder i naturen

 Søndag den 26. marts 

kl. 10-13.00

 Lørdag den 29. april    

kl. 10-13.30

Deltagelse:

 Hhv. 60-80 børn og bedsteforældre

 10-12 Frivillige

Film

TID AKTIVITET

10.00 – 10.10 Velkommen

10.10 – 10.30 Fælles aktivitet

10.30 – 11.15 Fri aktivitet

11.15 – 13.15 Frokost & Workshop 

 Schweisserhunde v. Finderup 

Jagtforening

 Jagtsti v. Viborg jagtforening

 Smådyrssafari i sø og å v. 

Viborg fiskeriforening

 Krible - krable v. Naturskolen i 

Viborg

 Bål, Gl. lege m.m. v. frivillige 

naturvejl.

 Tegnestue v. Viborg 
kommune

13.15 – 13.30 Tak for i dag



Film er indsat i det færdige 

oplæg



Evaluering

 Evalueringsmetoder:

 Interviewguide 

 Frirum

 Observationsguide

 Samværet mellem 
generationer

Området omkring 
Søndermølle

 Kreativ workshop



Evaluering
Forskellige roller

Børn:

 Tager bedsteforældrene med ind mellem træer og i 
højt græs og finder sjove naturting

 Tager initiativ til uforpligtigende og uformel leg bl.a. i 
Frirummet

 Er gode til at være kreative i deres tilgang til 
aktiviteten og nysgerrige på naturen og området

 Er rigtig gode til at være kreative i deres møde med 
naturen, og at de er gode til at lege og være aktive 
udenfor aktiviteterne.

 Er i naturen med kroppen – de kravler, plukker og ser 
på insekter (spontan opmærksomhed)

Bedsteforældre:

 Lære børnene om, hvilke dyr, planter osv., de fandt i 
naturen 

 Går med på børnenes præmisser i den fri spontane 
leg

 Tog styringen ved aktiviteterne – ikke at de styrede 
aktiviteten, men de tog initiativ til at gå til de 
forskellige aktiviteter

 Er gode til at videreformidle viden om naturen og 
fungerer godt indenfor rammen af aktiviteterne, men 
at de kan slippe sig løs i takt med, at børnene også 
gør det 

 Er i naturen med ”hovedet” – bevidsthed og viden de 
videregiver til børnene (bevidst opmærksomhed)



Ideer til udvikling af 

Søndermølle

Observationer

- Hele området omkring Søndermølle   
bliver brugt – hver en krog og alle 
hjørner

Kreativ workshop



Ideer til udvikling af 

Søndermølle

Konkrete idéer



Evaluering
 Generelle iagttagelse: 

 Workshopsene er gode til at sætte en ramme for arrangementet, og det er måske nemmere for særligt de voksne at forholde sig til

 Frirummet motiverer til fri leg og det spontane uorganiserede møde børnene imellem og mellem børnebørn og bedsteforældre 

 Generelt er både børn og voksne aktive, undersøgende, rolige og positive på dagene (få konflikter)

 Lang ”line”  i fht. ”farlig leg”

 Bedsteforældrene pylrede meget lidt om børnene, men gav lov (Muligt geografiske forskelle)

 En del af deltagerne er positive overfor naturen som arena for samvær og har en tilknytning hertil i forveje

 ”Nye” målgrupper motiveres til at komme ud via relationen – bedsteforældrene inviterer ud/barnebarnet inviterer ud 

 Særligt de voksne gav udtryk for, at de i højere grad vil indtænke naturen i mødet på tværs af generationer fremadrettet

 Generationsmøde i naturen er en værdifuld rummer et sundhedsfremmende potentiale i samværet mellem børnehavebørn og 
bedsteforældre , der kan arbejdes videre med. 



Det afledte udbytte
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Inspirerede borgere til at komme ud i naturen og få øjnene op for 

naturen som en værdifuld arena for leg, bevægelse og fordybelse

Erfaring med at skabe aktiviteter i Viborg Naturpark

Erfaringer med Søndermølle til naturformidling i Viborg Naturpark

Større netværk – internt og eksternt

Naturens Rige Netværket fortsætter – Nu 12 aktive frivillige foreninger - Logo

10 arrangementer er planlagt i 2017-2018 -
https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Naturens-rige

Projekt Børneskove – Ansøgning sendt til Friluftsrådet

Arbejder på bedre besøgsfaciliteter ved Søndermølle

Flere aktiviteter i Viborg Naturpark – fx i samarbejde med frivillige og foreninger  

Fokus  på at indtænke naturen strukturelt og rammesættende i det 
sundhedsfremmende arbejde

Erfaring med aktionslæring og nye visuelle evalueringsmetoder

Øget tværfagligt samarbejde - samtænke faciliteter og aktiviteter



Implementering og 

nytænkning
 Naturens Rige

 Generationsmøde i naturen

 T&M og SS&O

 10-12 frivillige foreninger

 Børneskove i Viborg kommune

 Kultur & Udvikling, Teknik og Miljø, 
Børn og Unge, Social, Sundhed og 
Omsorg

 Støttet af Friluftsrådet

 Udvikle og etablere 1 fyrtårns-
børneskov og 5 satellit-børneskove



Børneskove i 

Viborg kommune

 Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i 
naturen, at styrke børns kendskab til og oplevelser i 
natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at 
komme i naturen 

 Kongstanken: Ikke nye naturlegepladser, da skoven 
rummer et stort potentiale for leg i sig selv

 Men vi skal kigger derud

 Anlæg

 Kommunikation

 Samskabelse/Frivillighed

 Forankres lokalt gennem partnerskaber/samskabelse med 
lokale ildsjæle, foreninger, dagtilbud, skoler, virksomheder 
etc. 

”Naturen er spændende og 
uforudsigelig. Den opfordrer til, 

at man bruger sin krop og sin 
fantasi, når man leger derude. 
Og det gier altså noget helt 
andet, end hvis børn leger på 
en almindelig legeplads” 

Maria Reumert Gerding, Præsident,
Danmarks Naturfredningsforening



Børneskove
.” ….Vi håber forældrene og bedsteforældrene vil tage 

børnene med ud, så de sammen kan genopdage 

naturen som den fantastiske legeplads, den er…”    



Naturen 

I EN KOMMUNAL KONTEKST

NATURENS RIGE 3 - MERETHE JELSBAK RAUNDAHL



Naturen på dagsordenen



Sund By Netværket
Temagruppe: Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

 Eksisteret siden 2015

 Formål 

 Fremme folkesundheden ved at sætte fokus på og inspirere til, at natur og 

udeliv inddrages og anvendes strukturelt og rammesættende i det 

forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på tværs af afdelinger, 

forvaltningsområder i kommunerne og eksterne aktører – herunder frivillige 
foreninger



Sund By Netværket
Temagruppe: Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

 Tovholdergruppe

 3-4 møder om året – ofte sammen med 
andre temagrupper

 2018:

 Natur, fysisk aktivitet og 
dokumentation/evaluering – 18. september 
2018

 Motorik fra vugge til grav – 4. juni 2018 

 Naturen som sundhedsfremmende arena – 28. 
februar 2018 

 Årsplan er at finde http://sund-by-net.dk/

 2019

 Unge i naturen

 Naturmødet

 Praksis i naturen 

 Aktiv del af: 

 Friluftsrådet, Sund i Naturen

 Opkvalificering af Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker

 Sund By Netværkets projekter – Naturens 
Rige

 Tværfagligt netværk omkring natur  og 
sundhedsfremme 

 Naturen rummer et stort og ofte 
uudnyttet potentiale i 
sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde

http://sund-by-net.dk/


Hvorfor natur i en kommunal kontekst 

 Den er lige udenfor døren - Tilgængelig

 Der er lokaler til os alle – kapacitet – ikke behov for ”bookning”

 Den koster ingenting – ulighed i sundhed

 Der er højt til loftet – plads til aktivitet, leg og bevægelse, uforudsigelig, foranderlig

 Der er plads til ro, fordybelse – stiller ingen krav, rummelig 

 Naturen appellerer til os alle på tværs af generationer



Hvorfor natur i en kommunal kontekst

Naturen appellerer til os alle på tværs på tværs af forvaltninger, 

foreninger, organisationer etc. 

 Natur og Parkpolitik - Grønne Sammenhænge

 Viborg kommune i Bevægelse – en politik for idræt og motion

 Børne- og ungdomspolitikken - Lys i øjnene

 Socialpolitikken 

 Handicappolitikken 

 Udviklingsplanen: Mere Leg i Viborg Kommune 

 Den Tværgående Sundhedspolitik 



Sund By Netværket på landkortet

 FNs Verdensmål

 De 17 verdens mål forpligter FNs 193 medlemslande til at arbejde for at 
afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og 
bedre sundhed for alle og arbejde mod en mere bæredygtig økonomisk 
vækst – frem mod år 2030

 Vedtaget sep. 2015 på FN topmøde i New York – trådte i kraft 1. jan. 2016

 WHO:

 WHO blev oprettet i 1948 og er den del af FN, der skal varetage 
international sundhed. 

 WHO Healthy Cities Network blev etableret i 1988

 30 nationale netværk i Europa og ca. 100 særlige fyrtårns-byer

 Horsens, København, Frederiksberg, Lolland og Fredericia 



Sund By Netværket på landkortet
 WHO Healthy Cities Network – fase 7 - De 6 P´er

 People: 

 Investering i de mennesker, der udgør vores byer

 Places: 

 Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel

 Participation

 Styrke deltagelse og partnerskab målrettet sundhed og trivsel

 Prosperity

 Forbedre vedstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser 

 Peace

 Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund

 Planet

 Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion

 Tværfagligt fokus – der undersøttes af Sund By Netværket og temagrupperne 



Hvorfor natur i en kommunal kontekst

Miljø og bæredygtighed

Benytter - beskytter

FNs verdensmål !!!

”Verdensmålene er en vision: Et løft fra verdens ledere til alle mennesker; en universel, 

integreret og transformativ vision for en bedre verden. Verdensmålene er et budskab om 

en vej til mere værdighed for alle mennesker på jorden. Verdensmålene er ikke kun FNs, 

men alle menneskers mål. Skal verdensmålene bliver til virkelighed, skal alle mennesker 

bidrage”

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor og adjungeret professor

Også kommunerne og den enkelte borger!



Naturen – Kvalificering

 Naturens Rige 3 

 Samarbejde omkring naturen

 Behov for at forholde os kritisk til naturen og kvalificere den viden, vi 

har på området

 Hvorfor er naturen god for os

 Under hvilke omstændigheder 

 For hvem

Værdifuld viden der vil 
kvalificere arbejdet 

omkring natur

Skabe godt 
samarbejde mellem 

praksis policy og 
forskning

Skabe et godt 
fundament for en 

”natur-kultur” i 
kommunal kontekst 

Naturen indtænkes 
strukturelt og 

rammesættende



Gode råd

 Investere tid og ressourcer på tværs

 Respekt og værdsætte forskellige fagligheder

 Tillid og mod 

 Frivillige kompetente og værdifulde

 Tænk ud af boksen… 

 Alternative møder, agil projektledelse

 Forventningsafstemning … løbende 

 Vi vinder af at være i naturen – så brug den

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=1GTMp83KZFOwWM&tbnid=4u3RocoDNgrORM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.photosension.dk/fotoalbum/billeder-fotos-arnakke-omegn/bl%C3%A5-gule-hvide-anemoner-skovbund&ei=avcWU5qaFLCEyAOpmIDwBg&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNE_XhDmltkCzWF8T8F0omoGGDTOEA&ust=1394100447083038
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=1GTMp83KZFOwWM&tbnid=4u3RocoDNgrORM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.photosension.dk/fotoalbum/billeder-fotos-arnakke-omegn/bl%C3%A5-gule-hvide-anemoner-skovbund&ei=avcWU5qaFLCEyAOpmIDwBg&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNE_XhDmltkCzWF8T8F0omoGGDTOEA&ust=1394100447083038


Tak for opmærksomheden

Merethe Jelsbak Raundahl

Sundheds- og forebyggelseskonsulent

Formand: Natur, udeliv og sundhedsfremme 

Viborg Kommune

Telefon: 25 61 91 40

Mail: mjr@viborg.dk


