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Fald i danskernes naturbesøg over generationer
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Dilemmaer ved nationale surveys om børns 
naturbrug - og udvalgte resultater fra DK

Dilemma 1#: Hvad mener vi med natur?

Dilemma 2#: Hvordan spørger vi om brugen af naturen?

Dilemma 3#: Hvem spørger vi?

Se referencer til sidst:



1# Hvad mener vi med natur?

Svarpersoners associationer
knyttet til ordet “natur”. 
Buijs and Elands, 2013

• Hvordan defineres 
natur i en 
undersøgelse?

• Hvem definerer?

• Hvordan 
kommunikeres det til 
svarpersonerne?



1# Undersøgelser der definerer ”natur”

Hvor ofte er børn i gennemsnit ude i naturen i sommerhalvåret?

”I Danmark er alle områder påvirket af mennesker. Derfor kan det være svært 
at sige præcist, hvad natur er. I denne undersøgelse skal du tænke på naturen 
som skov, krat, hede, overdrev, strand, sø, å, eng eller andre steder, der i nogen 
grad får lov til at passe sig selv. Det betyder også at haven, fortovet, 
fodboldbanen og parken ikke er den natur, vi tænker på her, selv om der kan 
være masser af natur (planter og dyr) sådanne steder. 

Mange steder kan det være svært at afgøre, om det er natur eller ej. Hvad med 
grøftekanten, krattet om legepladsen eller markerne? Hvis du er i tvivl, er det 
dig, der afgør, hvad der er natur for dig, når du svarer på spørgsmålene.” 

Danish Society of Nature Conservation, 2018



1# Spørgsmål om forskellige typer af arealer

Hvor meget tid anvendte dit barn ude på et af disse steder seneste hverdag?

• Strand, sø eller å 

• Skov eller krat 

• Eng, hede eller mark 

• Parker eller grønne områder i byen 

• En have 

• Sports- eller idrætsanlæg 

• Andre steder (f.eks. pladser, torve, legepladser osv.) 

• Institutionens eller skolens eget udeareal eller legeplads. 
Præstholm et al 2020 
Efter inspiration fra
Andkjær et al. 2016 og 
Skår et al 2014.



1# Kategorisering: “offentlige natureområder

Hvor meget tid anvendte dit barn ude på et af disse steder seneste hverdag?

• Strand, sø eller å 

• Skov eller krat 

• Eng, hede eller mark 

• Parker eller grønne områder i byen 

• En have 

• Sports- eller idrætsanlæg 

• Andre steder (f.eks. pladser, torve, legepladser osv.) 

• Institutionens eller skolens eget udeareal eller legeplads. 
Præstholm et al 2020 
Efter inspiration fra
Andkjær et al. 2016 og 
Skår et al 2014.

Efterfølgende er
forskellige typer slået
sammen til “offentlige
naturområder”



1# Andre kategoriseringer mulige

Hvor meget tid anvendte dit barn ude på et af disse steder seneste hverdag?

• Strand, sø eller å 

• Skov eller krat 

• Eng, hede eller mark 

• Parker eller grønne områder i byen 

• En have 

• Sports- eller idrætsanlæg 

• Andre steder (f.eks. pladser, torve, legepladser osv.) 

• Institutionens eller skolens eget udeareal eller legeplads. 
Præstholm et al 2020 
Efter inspiration fra
Andkjær et al. 2016 og 
Skår et al 2014.

Andre kategoriseringer er
mulige alt efter formål
med analyserne



2# Hvordan spørger vi om brugen af naturen?

Dilemma: generalisering af episodiske hændelser 

Lade svarpersoner selv generalisere, f.eks. ”Hvor ofte går du i skoven?”  

versus 

Generalisering på baggrund af svar fra mange personer, 

f.eks. ”Hvad lavede du i går?”



2# Svarpersonen generaliserer (forældre)

“Hvor ofte er dit barn i gennemsnit ude i naturen i sommerhalvåret?”
Børn 5-12 år. Danmarks Naturfredningsforening, 2009-2018

Hver dag Flere gange om ugen Ugentligt Sjældnere/aldrig
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2# Svarpersonen generaliserer (forældre)

“Hvor ofte er dit barn i gennemsnit ude i naturen i sommerhalvåret?”
Børn 5-12 år. Danmarks Naturfredningsforening, 2009-2018

Hver dag Flere gange om ugen Ugentligt Sjældnere/aldrig



I hvilke to af nedenstående områder kommer du mest i løbet af 
sommerhalvåret? 

• Skov eller krat

• Parker eller Grønne områder

• Naturstier

• Sø, strand eller å

• Eng, hede eller mark

• Naturlegeplads 

• Andre natursteder

Andkjær et al 2016
Adapted from Skår et al 2014.

2# Svarpersonen generaliserer (10-15 år)



I hvilke to af nedenstående områder kommer du mest i løbet af 
sommerhalvåret? 

• Skov eller krat (31 %)

• Parker eller Grønne områder (41 %)

• Naturstier (22 %)

• Sø, strand eller å (51 %)

• Eng, hede eller mark (19 %)

• Naturlegeplads  (18 %)

• Andre natursteder (17 %)

Andkjær et al 2016
Adapted from Skår et al 2014.

2# Svarpersonen generaliserer (10-15 år)



2# Generalisering baseret på svar om mange 
børns udetid seneste hverdag
Spørgsmål om udetid i forskellige socialiseringsarena f.eks. Børnehave, skolen, fritiden, 
foreningen osv. (arenaerne blev tilpasset barnets alder). Eksempel: 

Hvis barnet går i børnehave: ”Var dit barn ude i løbet af seneste hverdag i børnehaven?

Hvis ja, ”Hvor meget tid anvendte dit barn ude på et af disse steder i børnehaven seneste 
hverdag?

• Strand, sø eller å 

• Skov eller krat 

• Eng, hede eller mark 

• Parker eller grønne områder i byen 

• En have 

• Sports- eller idrætsanlæg 

• Andre steder (f.eks. pladser, torve, legepladser osv.) 

• Institutionens eller skolens eget udeareal eller legeplads. 
Præstholm et al 2020 

Husk disse typer blev slået
sammen til “offentlige
naturområder”



2# Generalisering baseret på svar om mange 
børns udetid seneste hverdag (minutter)

Børn 1-15 år. 
Præstholm et al 2020 

Børns udetid er
institutionaliseret i
hverdagen



2# Generalisering baseret på svar om mange 
børns udetid seneste hverdag (minutter)

Børn 1-15 år. 
Præstholm et al 2020 



2# Generalisering baseret på svar om mange 
børns udetid seneste weekenddag (minutter)

Børn 1-15 år
Præstholm et al 2020 

Familien har stor
betydning for børns
udetid weekenden



3# Hvem spørger vi

Problem:

Spørger børnene (primære data)

versus 

Spørger forældrene om deres børns praksis (sekundære data)



3# Barrierer for at børnene ikke kommer så
meget ud (som de selv eller forældre ønsker)

Børn og unge svarer: Hvorfor kommer du ikke mere ud i naturen?

“Jeg har ikke tid pga. computer, spil eller TV” (18 %)

Forældre svarer (om børn 12-15 år): Hvad er den vigtigste eller en af de 
vigtigste grunde til, at dit barn ikke kommer så meget ud, som du kunne 
ønske?

“Mangel på tid pga. TV, computerspil og lignende” (35 %)

Forældre svarer (om børn 5-12 år): Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at 
børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du var barn?

“TV, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs” (76 %) 

Andkjær et al 2016, YouGov 2018 and 
Danmarks Naturfredningsforening 2018



Sammenfatning og perspektiver - 1

Der er mange spørgeskemaundersøgelser – nationale og international 
– der peger på børns dalende naturbrug

Der anvendes forskellige designs, metoder og forskellige spørgsmål –
som hver især rummer fordele og ulemper – behov for kritisk blik 
inden vi konkluderer om ”det sidste barn i skoven”

• Hvad mener vi med natur?

• Hvordan spørger vi om brugen af naturen?

• Hvem spørger vi?



Sammenfatning og perspektiver - 2

• Seneste data fra Danmark viser, at billedet ikke er helt så entydigt.

• I DK står det ikke så skidt til f.eks. i er børn længe ude i institutionel 
sammenhæng (skole, klub og dagtilbud)

• Sandsynligvis ser det også bedre ud i Norden end internationalt

• Undersøgelserne er svære at sammenligne og det foreslås at 
iværksætte undersøgelser som i højere grad giver mulighed for 
sammenligning på tværs af lande, grupper og over tid.



Hverdag

Udetid er institutionaliseret i hverdagen 
og arealer ved institution/skole stor 
betydning for om børn konfronteres med 
”natur” – især de yngste

Weekend

Familien har stor betydning for børns 
udetid i weekenden. Nogle familier har 
brug for hjælp og inspiration

Sammenfatning og perspektiver - 3



Tusind tak!

Søren Andkjær, sandkjaer@health.sdu.dk

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_bio
mekanik

Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

www.boernognatur.dk

mailto:sandkjaer@health.sdu.dk
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik
mailto:spr@ign.ku.dk
http://www.boernognatur.dk/


De anvendte spørgeskemaundersøgelser

Natur i generationer (2009-2018). 

Børn 5-12 år. Svar fra 1000 forældre.

NatureMoves – Børn og unges 
hverdagsfriluftsliv (2014). 

Børn 10-15 år. Svar fra 2000 børn og unge.

Danske børns aktiviteter og ophold i 
naturen (2018/19) 

Børn 1-15 år. Svar fra forældre til 4500 børn 
fra en national stikprøve 



Supplementary slides



Forskellige aldersgruppers totale udetid og 
fordelt på arealkategorier for weekenddag



Forældre og børn vil gerne mere natur…



Mange forældre synes ikke de gør nok…



Generelt er danske forældre ikke ”pylrede”



Men utrygt for nogen at børn færdes alene

NB: data inkluderer børn 1-15 år!



Norge er som sædvanligt foran!
…i hvert fald når det gælder NATUR


