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Idræt og
Biomekanik, 

Active 
Living....?????



Et udgangspunkt og 
paradoks

• Flere (voksne) 
danskere er aktive i 
naturen og vælger 
uderummet som 
ramme om deres 
motions og 
idrætsaktiviteter

• Flere danskere har det 
dårligt - fysisk og 
mentalt!

• Hvad er det der går 
galt – praksis, forskning 
eller virkeligheden?



Alle tiders friluftsliv 
(Miljøministeriet 2015)
• Et aktivt friluftsliv styrker både den mentale og

den fysiske folkesundhed, for i naturen er der 
plads til både løb, leg og afslapning.

• Med vores moderne livsstil bliver flere og flere
ramt af livsstilssygdomme og psykiske lidelser. 

• Naturen og friluftslivet giver plads til motion, 
meditation og inspiration, og er derfor en vigtig
kilde til bedre trivsel og bedre livskvalitet for 
hele befolkningen.

• Så når vi skaber gode muligheder for friluftsliv, er
vi også med til at forebygge og behandle
livsstilssygdomme og psykiske lidelser. Det skal
vi have særligt øje for.



Den Nationale 
Sundhedsprofil
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Sundhedsprofilen – udviklingen fra 
2010 – 2017 (NB! Selvvurderet)

• Lidt flere har dårligt fysisk 
helbred

• Flere har dårligt mentalt 
helbred

• Stor stigning i stress (især 
blandt unge kvinder)

• Flere har langvarig 
sygdom (træthed topper)

• Flere unge ryger
• Lidt flere spiser usundt

• Mange opfylder ikke 
WHOs anbefalinger om 
fysisk aktivitet

• Rigtigt mange vil gerne 
være mere fysisk aktive 
(flest kvinder)

• Andelen af svært 
overvægtige er steget

• Klar sammenhæng 
mellem 
uddannelsesniveau og 
sundhed/usundhed



Hvad ved vi om effekterne 
af natur og friluftsliv på 
sundhed???
• ….kortvarige, lav-intense aktiviteter i 

natur og grønne områder fører til 
positive effekter på akutte 
stressniveauer 

• …varigheden af forløbene har 
betydning 

• …positive sammenhænge mellem 
vandring og energiforbrug 

• …systematisk, praksisbaseret 
vidensopbygning…



Mulige 
problemer 

• Vanskeligt at ændre vaner 
(kultur)

• Social skævhed/ulighed
• Natur og friluftsliv har mange 

former
• Metoder og måleinstrumenter 

(evidens)
• Effekt og betydning kommer 

ikke automatisk



Muligheder i natur og friluftsliv
• Naturen som et åbent 

rum uden intentioner 
og krav

• Naturen som et 
rekreativt – sanseligt og 
afstressende – rum

• Natur og landskab som 
en arena for fysisk 
udfoldelse – motion og 
udfordringer

• Friluftsliv som 
karakterskabende -
identitet

• Friluftsliv som en positiv 
og meningsfuld social 
ramme



Naturens 
betydning 
for sundhed
View through a window may 
influence recovery from surgery 
(Ulrich 1984)



Naturen som rekreativt 
sted 
(Kapland & Kapland, 1989)

• Spontan opmærksomhed - den 
ubesværede opmærksomhed 
• Stimuleres i særlige (naturlige) 

omgivelser Styres af interesse 
og spænding

• Modvirker mental træthed



Natur og 
grønne 
områder –
stress og 
sundhed
(Hansen & 
Nielsen 
2005)

• Grønne områder har betydning for humør og 
helbred

• Sammenhæng mellem stress og afstand til 
nærmeste grønne område

• Kontakt med grønne områder forebygger stress



Betydning af naturoplevelser 
og hverdagsfriluftsliv for børn 

og unge

• Friluftsliv og natur-
oplevelser har
betydning ift. 
sundhed, motorik, 
sociale kompetencer
og identitet

• (Pretty et al 2005; 
Abraham, 2010; Coon et al 
2011; Randrup et al. 2008; 
Pedersen & Brodersen
1997; Sandseter 2009; 
Sandseter & Kennair 2011; 
Fjørtoft & Sageie 2000; 
Fjørtoft 2004). 



Naturen som socialt 
mødested!

• Naturen og
udendørs steder
har mistet
betydning som
social mødeplads
for børn i fritiden

• (Paltved-Kaznelson
2009; Louv 2008; Skår
2010; Sandberg 2012; 
Muñoz 2009) 



Voksne dyrker idræt i naturen



Børns 
naturoplevelser 
og naturkontakt

• Fra udeleg til indeleg (Louv 2005; 
Clements 2004; Hofferth & 
Sandberg 2001)

• Fra kropslig leg til digital leg (Kaiser 
Family Foundation 2005, 2006)

• Fra fri leg til institutionaliseret leg 
(fx Sigsgaard 1995)

• Fra direkte naturoplevelser til 
vikarierende naturoplevelser 
(Kellert 2002)

• Fra stor radius til begrænset radius 
(Tandy 1999)

• Fra naturen er god for børn mod 
naturen er farlig for børn (Bagley, 
Ball & Salmon 2006; Clements 
2004)



Nedgang i direkte naturoplevelser
(Kellert 2002)

Direkte oplevelser                 
gennem egen leg med 

jævnaldrende børn

Indirekte og iscenesatte oplevelser i 
pædagogisk miljøer eller i fx 

oplevelsesparker, zoos  og museer 

Vikarierende naturoplevelser gennem fjernsyn, computer, 
tablet og mobil



Det sidste barn i skoven 
– Nature Deficit 
Disorder (Louv 2005)
• ”Children have come to think of nature 

as more of an abstraction than a 
reality”





NatureMoves 
er støttet af:



Overordnet 
– formål og 
opbygning 

• Hovedmålet er at fremme børn og 
unges friluftsliv og naturoplevelser i 
hverdagen

• Projektet består af to dele:
– en forskningsdel, der har til hensigt 

at tilvejebringe nødvendig viden på 
området

– en interventionsdel, hvor resultater 
og ideer bliver virkeliggjort, 
afprøvet og evalueret

(NB! Hovedfokus på 10-15 årige)



De mest 
udbredte 

aktiviteter 
i skoven 
fordelt 
mellem 
piger og 

drenge (% 
af resp.), 

N=617
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Hvad er 
en god 

oplevelse 
i naturen 
for dig, 

opdelt på 
alder? 

(%), 
N=2.039

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 Jeg har lært noget om naturen

 Jeg har leget en hel masse sjovt

 Jeg har lavet vilde ting

 Jeg har hygget mig sammen med
vennerne/familien

 Jeg har fundet spændende ting

 Jeg har fået motion

 Jeg har været alene

 Andet
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8. klasse



Naturkarakterer 
i de tre 

naturområder 
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Hvad skal 
der til for 

at du 
kommer 

mere ud i 
naturen? 

(%), 
N=2.039
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Flere idéer til aktiviteter i naturen

Flere venner som vil med ud i naturen

Mere natur tættere på hvor jeg bor

Bedre tid til at komme ud i naturen

Flere aktivitetsmuligheder (fx redskaber
og anlæg) i naturen

Mere viden/information om naturen

Andet



Opsamling

• Nærhed og tilgængelighed
• Fokus på de sociale funktioner
• Inddragelse og medbestemmelse
• Faciliteter til udfordrende aktiviteter -

variation og progression
• Oplevelse af frirum 
• Særligt fokus på aktivering af piger



Konklusioner og perspektiver

• Børn søger sociale oplevelser i 
naturen

• Motion betyder meget, især 
for de ældre børn

• Børnene værdsætter at der er 
fred og ro i naturen

• At gå en tur på stranden, i 
skoven eller parken betyder 
meget for børn

• Børnene har konkrete tanker 
og ideer til, hvad der kan få 
dem til at komme mere ud i 
naturen

• Der er et potentiale for at 
udvikle børn og unges 
hverdagsfriluftsliv

• Udvikling af nye rammer for 
hverdags-friluftsliv er en 
mulighed



SOCIALE MØDESTEDER I 
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Strategier til 
påvirkning/ændring af 
adfærd
• Lovgivning
• Kampagner
• Pædagogiske tiltag – uddannelse m.m.
• Events
• Strukturelle tiltag
• Nudging



Strukturelle ændringer og tiltag



Visionsprojekterne 

• Udvikling af særlige nye og inspirerende 
steder i naturen for børn og unge

• Organisering og aktivering af stederne og 
børns hverdagsfriluftsliv

• Visionsprojekterne og de konkrete 
interventioner følges op af forskningsmæssig 
evaluering og dokumentation, så erfaringer og 
viden kan udbredes til andre dele af landet og 
til nye projekter.



NatureMoves på Nordfyn
- et visionsprojekt der virker?



NatureMoves på 
Nordfyn

• Lille natursted – tæt på 
by/skole

• ”Rigtig natur” (Isfugl, 
vandhuler…)

• Centrale tematikker
• Sociale 

mødesteder
• Udfordrende 

aktiviteter
• Frirum

• Brugerinddragelse, 
samskabelse
• 3 + 5 kl. Bogense 

Skole
• Aktivering?
• Evaluering?


