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«Da jeg selv vokste opp så holdt vi jo 
på ute hele tida….» 

 

Nærmiljønaturen 
hadde tidligere en 
viktig funksjon som  
uformell sosial 
møteplass for barn, på 
tvers av alder, kjønn 
og sosial status – uten 
så mye voksen 
tilstedeværelse. 

 

 

I dag er barns 
naturkontakt i mye 
større grad avhengig 
av hva voksne 
eventuelt tar dem med 
på. 
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Utgangspunkt 

 

 Mindre  naturkontakt 
i barns dagligliv uten 
voksne tilstede? 

 

 Mer naturkontakt i 
barnehager, skole og 
SFO, og i fritiden 
med voksne tilstede? 

Barns 
hverdagsliv 
og natur-
erfaringer 

Skjerm-
bruk 

Organi-
sert fritid 

Mer tid i 
institu-
sjonene 
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NFR-studien «Barn og natur» 

 NFR Miljø 2015 

 2012-2015 

 NINA, DMM, HiT, BF 

http://www.nina.no/Prosjekter 

 

 Hvor, hvor ofte, når og hvem bruker nærnatur? 

 Meningsdannelse i barns naturerfaringer, i ulike 
situasjoner 

 Effekter av voksen tilstedeværelse  

 

http://www.nina.no/Prosjekter
http://www.nina.no/Prosjekter
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Nasjonal foreldreundersøkelse 

 NINA/TNS Gallup 

 Foreldre med barn mellom 6 og 12 år 

 Panelstudie 

 3160 respondenter 

 48 % svarte 

 Web-basert 

 Likert-skala, kategorier og også åpne 
spørsmål 

 Representativ med unntak av foreldre til barn 
som ikke eller delvis er vokst opp i Norge 
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Hvor mye bruker barn 
nærmiljønaturen?  

0

10

20

30

40

50

60

70

Sjelden* Ukentlig Daglig

Hagen

Gata

Skogen



www.nina.no 

Aktiviteter utendørs 
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Trampoline Lek i skog og natur

Foto: Samfoto 
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Hvor ofte ute på egenhånd? 
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Når er barn i natur, i følge 
foreldre? 

 

 Barn mest ute i naturområder med voksne til 
stede 

 Yngre barn (6-9 år) mer i natur enn eldre 
barn (10-12 år) 

 Jenter mer ute i natur med voksne enn gutter 

 Mye naturkontakt i helger og på hytta, følger 
sosiale skillelinjer 

 Mye i barnehage, skole og SFO, følger sosiale 
skillelinjer 
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Naturen som arena for lek 
 Lek som deltaker innenfor 

strukturerte rammer 
 

 Lek som det du blir bedt 
om å gjøre 

 

 Lek med fokus på læring, 
mestring, og kompetanse 

 

 Lek som en spontan 
handling som oppstår av 
seg selv, avhengig av et 
sanselig og kroppslig 
samspill mellom deltakerne 
og rommet. Uforutsigbart. 

 Naturen er ikke 
forutbestemt, men svarer 
på menneskers egne og 
ulike erfaringer 

 

 Barn skaper sine egne 
steder 

 

 Barn gjør naturen til sin 
egen 

 

… hvis leken skjer på barns 
egne premisser 



www.nina.no 

Hvor ble det av uteleken? 

 

En gjøremålsorientert barndom? 

For mye voksen tilstedeværelse? 

For mye skjerm? 

For mange aktiviteter? 

For mange prestasjoner? 

 

… Eller en god balanse? 

 

Foto: Samfoto 
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Folkehelse: Naturen som avkopling 
for barn, eller nok en aktivitet? 

 

 Case-studie i Barnas Turlag: Mange foreldre 
beskriver og reflekterer over et travelt liv fylt 
av mange ulike aktiviteter.  

 

“Det er lettere å legge inn nok en tidsbegrenset 
og tidsstyrt aktivitet i skjemaet, enn å komme 
seg ut i  naturen på eget initiativ. Dessuten 
ønsker man jo å tilby barna noe”. 
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Faktorer som gir økt naturkontakt (BT) 

 Sosialt samspill mellom barn gjennom lek 

 

 Nok tid på ett sted 

 

 En oversiktlig mengde deltakere 

 

 Få planlagte aktiviteter 

 

 De voksne trekker seg unna 

 

 La ting skje, stedet ‘beboes’ 
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Naturarealer i nærmiljøet 

 

 97 % av foreldrene sier at barna har 
tilgjengelige naturarealer i gang- eller 
sykkelavstand 

 

 Viktigste opplevde hindre for å ta 
naturarealene i bruk er tidsklemme og trafikk, 
i følge foreldrene 
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Arealplanlegging og/eller 
holdninger 

 Nærhet til naturarealer viktig 

 Tilgang nødvendig, men betyr ikke at de tas i 
bruk 

 Attraktivitet: Naturarealene må være varierte, 
gi rom for utforsking 

 Vedlikeholdte arealer, kvalitet 

 Trafikksikkerhet 
 

 … men når er naturarealene egentlig trygge?  

 … og når vinner de konkurransen mot skjerm, 
 lekser og fritidsaktiviteter? 
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Egentransport til skole og 
aktiviteter: Potensielle naturmøter 

Skolevei 

Aldri

Sjelden

Hver

uke
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Helt

eller

delvis i

natur-

omåder

Foto: Samfoto 
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Attraktive naturarealer i nærmiljøet 

 

Foto: Samfoto 


