
NATURFAMILIER
– Et nyt naturnetværk

Inspireret af Hike it baby 
starter et helt nyt netværk 

for mødregrupper og 
småbørnsfamilier. Alle 

skal de ud i naturen

NÅR NATUREN 
KALDER
 Efterårskursus på Krogerup Højskole i samarbejde 
 med Danmarks Naturfredningsforening 
 Den 14. – 20. oktober 2018

Vær med til at vække naturens 
magi i efterårsferien på 
Krogerup Højskole! 
I samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening 
undersøger vi, hvordan vi 
genfortryller et kontrolleret 
kulturlandskab og gør 
op med håbløsheden i 
klimakrisens tidsalder. 
Lær at slå med le og lave 
naturhave, og vær med til at 
diskutere dit natursyn og hvordan vi 
får en vildere natur – og meget mere!

Mød bl.a. præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, naturkriger 
Nikolaj Kirk, biolog Rasmus Ejrnæs, medstifter af Aarstiderne Søren Ejlersen, forfatter Andrea 
Hejlskov, kulturforsker Gregers Andersen, naturhaveentusiast Rikke Milbak, 
dr.theol. Ole Jensen, professor Steen Hildebrandt, Dorthe Varning Poulsen fra terapihaven 
Nacadia, Jens Friis Lund, professor i politisk økologi og Thomas Neumann og Majken Sundahl, 
der er naturvejledere i Danmarks Naturfredningsforening.

Se hele programmet på krogerup.dk
Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening får 350 kr. i rabat.
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NYE FAMILIEVENSKABER 
I NATUREN

 MISSION  
At starte, støtte og udvikle nye 

fællesskaber, hvor familier og andre 
inviterer og inspirerer hinanden til 

komme mere ud i naturen.

 HVORNÅR  
Projektet skydes i gang fra foråret 2019 og afsluttes i 2022. DN vil herefter 

fortsat hjælpe med oprettelse af nye Naturfamilier på hjemmesiden og 
Facebook. I løbet af foråret 2019 lanceres projektets hjemmeside med idéer, 

turkalender og inspirerende forskningsresultater om mennesker og natur.

F A K T A  O M  N A T U R F A M I L I E R
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  T ERITO RIU M

NYE FAMILIEVENSKABER 
I NATUREN

I foråret 2019 barsler DN med en ny stor satsning, der skal gøre det 
lettere for børnefamilier at finde hinanden, deltage i naturaktiviteter 
og invitere andre familier med. Konceptet, der hedder ’Naturfamilier’, 
er stærkt inspireret af den amerikanske bevægelse ’Hike it baby’ og 

skal brede sig som ringe i skovsøen via de sociale medier.

 MÅL  
I 2022 vil 30.000 registrerede brugere, 
tilknyttet 300 Naturfamilier, invitere på 
over 3.000 ture. Nordea-fonden støtter 

projektet med 5 millioner kroner.

 MEDLEMSKAB ER GRATIS 
Projektet samarbejder og erfaringsudveksler med 

andre lignende projekter såsom Center for Børn og 
Natur, Hike it baby, Children & Nature Network USA 

og Nature Play I Australien.

F A K T A  O M  N A T U R F A M I L I E R

SOM MEDLEMMER AF DEN LOKALE  Naturfamilies facebook-
side får forældrene alle mulighederne serveret som be-
skeder, og de kan hægte sig på fællesskabets aktivite-
ter eller lade være, invitere flere med eller bare komme 
alene, alt efter hvad der passer dem den pågældende 
dag. Familierne kan dermed hjælpe og inspirere hinan-
den til at opdage nye hjørner af naturen i lokalområdet, 
kommunen eller så langt ud, de ønsker. Engagementet 
skal brede sig som ringe i vandet.

”For nogle forældre kan det være svært selv at tage 
initiativet til at komme ud i det grønne, fordi de må-
ske føler, at det kræver en hel masse planlægning. For 
dem vil fællesskabet med andre familier kunne fjerne 
en del usikkerhed og besvare spørgsmål som: ”må man 
gå ind på det og det område, er dyrene farlige, kan man 
bade eller fiske her, og kan man virkelig se på haletud-
ser og klatre i træer dér?”

Første fase af projektforløbet har fokus på familier 
med 0-2-årige børn, næste fase for børnehavebørn, og 
sidste fase for de skolesøgende børn. Undervejs skal 
ringene i vandet gerne nå de naturuvante familier, så 
børn og voksne herfra ikke ser det som en uoverstige-
lig barriere at komme ud. Når projektperioden slutter i 
2022, skal der gerne være opstået selvkørende natur-
familiegrupper over hele landet, og generelt en mas-
se viden til brug for lignende initiativer i fremtiden. 
Projektet er et samarbejde mellem DN og Steno Health 
Promotion, som står for indsamling af viden og evalu-
ering.

ar og mor kommer ikke så tit ud i naturen. 
Faktisk aldrig! Arbejdet, sportsklubben og 
børnenes aktiviteter fylder dagene rigeligt ud. 

Børnene kender ikke navnene på andre insekter end fluen 
og mariehønen. Til gengæld kender de storcentrets ind-
retning som deres egen bukselomme, og kan tv-kanalen 
Ramasjangs ugentlige programflade på iPaden udenad. 
Far og mor ønsker at samle familien om sunde og minde-
værdige aktiviteter, men de kan ikke overskue at tage ud i 
det grønne, for hvad skal de finde på? Og hvor kan de tage 
hen? Det ville være nemmere, hvis de kunne følges med 
andre børnefamilier, der kender de gode steder. 

Familiesituationen ovenfor er fiktiv. Ikke desto mindre 
kan de fleste nikke genkendende til nogle af elementerne 
og den gode vilje kontra hverdagens tidsrøvere.

I foråret 2019 kommer DN familierne til hjælp med et 
helt nyt projekt kaldet ’Naturfamilier’; et uformelt, gra-
tis og uforpligtende digitalt fællesskab, som skaber ak-
tiviteter i den virkelige verden. Målgruppen er familier, 
der vil ud i naturen og dele naturoplevelser og friluftsliv 
med andre. Naturfamiliegrupperne dannes og vokser på 
Facebook, hvorigennem familierne inviterer hinanden 
på ture. Også lokale skolelærere, naturvejledere og orga-
nisationer kan være med til at oprette en naturfamilie-
gruppe og invitere på oplevelser herigennem.

”Forældre skal ikke nødvendigvis selv finde på noget 
eller lede efter arrangementer i naturen, og det bliver 
ikke endnu en ’vi SKAL-aktivitet’ i familiernes hverdag,” 
forklarer Ole Laursen, projektleder i DN.

F
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Alt, hvad vi er omgivet af i 
dagligdagen, er menneskeskabt 

og har en dagsorden og 
et formål. Busstopskiltet, 

etiketten på madvaren og spillet 
på tabletten bombarderer 

os med symboler, som vores 
hjerner skal tolke på og 

tage stilling til. Indholdet 
på mobiltelefonen eller 

computeren holdes kun i gang 
ved hjælp af menneskelige 

ressourcer. Således er vores 
mentale speeder konstant 

trykket i bund, og på et 
tidspunkt bliver hjernen 

overbelastet. Naturen derimod 
er ligeglad med, om mennesket 
er til stede eller ej. Den vil os 
ikke noget, men er der bare. 
Her skal du kun forholde dig 

til det, du ser. Hjernen behøver 
ikke at sætte gang i tunge 

regneprocesser for at tyde, hvad 
træet mener med at se ud, som 

det gør. Vi kobler af i naturen og 
kan være os selv derude. Derfor 

virker naturen helbredende.

IMRAN RASHID

SPECIALLÆGE OG FORFATTER 
TIL BOGEN SLUK – KUNSTEN AT 
OVERLEVE I EN DIGITAL VERDEN

FORÆLDRES VANER OG PRIORITERING ER 

afgørende. Inspirationen til pro-
jektet kommer fra den amerikan-
ske mor Shanti Hodges. I 2013 fore-
slog hun sin mødregruppe at gå en 
tur med babyerne i stedet for bare 
at mødes på en café. Via de sociale 
medier bredte idéen sig til hele USA. 
Konceptet fik navnet ’Hike it baby'.

DN og Ole Laursen arbejder lige 
nu på at udvikle en dansk version af 
konceptet, og det er ikke for børne-
nes blå øjnes skyld.

“Fra DN’s side gør vi først og frem-
mest det her for naturens skyld. I 
mange år har vi arbejdet på at få fle-
re børn ud i naturen. Undersøgelser 
viser nemlig, at de, der har mange 
naturoplevelser som børn, også for-
står at holde af og passe på naturen 
som voksne. At støtte dannelsen 
af Naturfamiliegrupper er derfor 
forebyggende arbejde. Forældre må 
forstå, hvorfor det er et problem på 
flere planer, at børn i stigende grad 
bliver koblet af naturen. At færdes 
derude gavner børnenes mentale og 
fysiske udvikling på linje med til-
strækkelig søvn og sund kost. Der-
udover styrker fælles naturoplevel-
ser nærværet i familierne. Det er en 
nem og sjov måde at være sammen 
på,” mener Ole Laursen.  

Med ’Naturfamilier’ henvender DN 
sig derfor til de voksne. Det er dem, 
der skal tænde på idéen og opdage, 
hvor mange spændende, mystiske 
og overraskende oplevelser famili-
en kan få derude. Erfaringer viser, 
at først når forældre, bedsteforældre 
eller pædagoger tager børnene ved 

TAG BØRNENE MED I NATUREN, 
FORDI NATUROPLEVELSER …
 1   … udvikler en sund krop.
Aktivitet i naturen er med til at modar-
bejde livsstilssygdomme som overvægt, 
hjertekarsygdomme og diabetes. Vi 
husker at lufte vores hund, men glemmer, 
at børnene grundlæggende har de samme 
behov som hunden.

 2   … medvirker til et godt børneliv. 
Fysisk aktive børn har ofte et bedre 
selvværd, en større selvtillid, flere sociale 
relationer og føler sig mindre ensomme i 
forhold til fysisk inaktive børn. Dermed er 
der skabt et godt grundlag for, at børnene 
klarer sig bedre mentalt, socialt og fagligt.

 3   … modvirker stress og fremmer 
læring.
Naturen giver hjernen et frirum, hvor vi 
på en gang kan arbejde med alle sanser og 
hvile de dele af hjernen, der ellers er med 
til at give os stress. Her er tid til ro, om-
tanke og fordybelse. Færden i naturen har 
også en positiv effekt på børns indlærings-
evne, opmærksomhed og intellektuelle 
færdigheder.

 4   … er gode for familien og andre 
fællesskaber.
Oplevelser sammen i naturen lagrer sig 
som unikke stjernestunder, der huskes 
og mindes. Oplevelserne vænner os til at 
være sociale og udvikle gode og varige 
relationer. Når man spørger voksne om de 
bedste minder fra deres barndom, foregår 
de ofte i naturen.

 5   … beskytter naturen. 
Børn med mange naturoplevelser vokser 
op som brugere og beskyttere af naturen. 
De får forståelsen af, at vi er en del af 
noget større og gensidigt afhængige heraf. 
Hvis vi mister kontakten med naturen, 
mister vi den, og dermed mister vi os selv.
- Naturninja.dk

 T E M A  N A T U R F A M I L I E R  
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TÆNDER IDÉEN DIG 
OG DIN FAMILIE?

Henvend dig meget gerne til DN, 
hvis du vil være med til at hjælpe 

’Naturfamilier’ i gang! 

NATURFAMILIEGRUPPER 
KAN STARTE HOS

En familie og deres venner, 
der i forvejen kommer meget i 

naturen.

En gruppe af forældre fra en 
institution eller en skole.

En spejdergruppe, som vil invitere 
nye familier i naturen.

En mødregruppe, som vil mere ud 
i hverdagen.

En familie, som vil møde nye 
familier om meningsfulde 

aktiviteter.

'
En naturskole eller naturvejleder, 

som vil aktivere flere familier.

En kommune, som vil aktivere og 
invitere børnefamilier ud i den 

lokale natur.

Nye områder med løvskov

Bedsteforældre, som vil dele 
erfaringer fra barndommens 

oplevelser med andre familier.

hånden, kommer de i naturen. I dag går 
børn ikke ud af sig selv. Fars og mors 
prioritering har afgørende betydning. 
Et stærkt tilhørsforhold til naturen 
grundlægges i barndommen. Familiers 
valg af fritidsaktiviteter i hverdagen, 
weekenden og ferien kan således få 
indflydelse på vaner, der rækker langt 
ud i fremtiden for børnene.

Ifølge Ole Laursen er elektroniske 
medier en af de største hindringer for, 
at børnene får naturoplevelser. Det 
viser en Gallupundersøgelse.

“Da jeg var barn, bad min far og mor 
mig om at gå ud og lege, når de havde 
brug for ro. I dag giver forældre deres 
børn lov til at sidde en time ekstra 
med computerspillet Fortnight eller 
tv-serier på Netflix.”

PROJEKTET HAR BRUG FOR AMBASSADØR-

FAMILIER. Lige nu, i projektets op-
startsfase, arbejder DN på at få dannet 
ti meget forskellige naturfamilie-
grupper. 

“For at konceptet kan brede sig som 
ringe i vandet, er det vigtig i begyn-
delsen at have initiativrige familier, 
der jævnligt inviterer til ture og invi-

terer mange ind i fællesskabet. Vi får 
også brug for såkaldte influencers. Det 
er dem, der selv synes, idéen er super-
god og måske jævnligt deler billeder 
fra oplevelserne på de sociale medier, 
men ikke nødvendigvis selv inviterer 
til en masse,” forklarer Ole Laursen.

Han håber på at se flere forskellige 
typer invitationer til alt lige fra blot 
at spadsere med barnevogne gennem 
skoven, til at gå på opdagelse efter 
blomster og insekter med børnene, 
bygge huler, plukke bær, fange krab-
ber, cykle ture og overnatte i shelters. 
DN vil undervejs i den tre-årige pro-
jektfase arrangere workshops og ud-
arbejde idékataloger, der kan klæde 
engagerede familier på med ideer til 
aktiviteter.

“Formålet med aktiviteterne er 
først og fremmest, at alle deltagere 
nyder naturen med de berigende, san-
semættende, lærerige, mindeværdige 
og relationsskabende oplevelser, det 
kan give familierne. Derfor bør grup-
perne forventningsafstemme med 
hinanden. En vigtig værdi er eksem-
pelvis, at man altid venter på hinan-
den,” siger projektlederen. 

ANNA SØEGREN (29 ÅR), 
SKOLELÆRER, MED SVEND, HASLEV: 
”Det er et godt initiativ og meget tiltrængt i 
en tid, hvor digitale medier fylder så meget. 
Jeg opsøger naturen utroligt meget selv, 
og har ikke brug for et kærligt skub. På den 
anden side giver det god mening, hvis sådan 
en som mig giver glæden ved naturen videre. 
Desuden er vi lige flyttet til byen, så en 
naturfamiliegruppe kunne også være en god 
måde at få et nyt netværk på.” 

SARAH HELENE KRISTENSEN (30 ÅR), 
SYGEPLEJERSKE, MED JOSEFINE 
OG OLIVIA, BRØNSHØJ: 
”Naturfamilier lyder som en virkelig god idé, 
og dejligt at det er på frivillig basis. Jeg kunne 
godt finde på at være med i en gruppe. I min 
familie er vi ikke de vilde naturmennesker, og 
slet ikke min mand, så problemet for mig er at 
skulle af sted alene med de små. Det gør jeg 
ikke bare af mig selv, men hvis jeg bliver moti-
veret af andre familier, tror jeg det vil lykkes. 
Jeg har aldrig været i skoven med mine børn. 
Udflugterne begrænser sig til turene i Ut-
terslev Mose for at fodre ænder og til haven 
med tissemyrer og bøgehæk.”

KRISTIAN SMEDEMARK HASLØV 
(40 ÅR), AKTUAR, MED SIMON:  
”Det er sværest at komme afsted, når man 
ikke helt har styr på, hvad man skal gøre, så 
det er da super, hvis familier, der er uerfarne 
i naturen, får lidt hjælp til at komme afsted. 
Når man først er derude, finder man jo hur-
tigt ud af, at det ikke er så svært. Vi har en del 
erfaring i friluftsliv og et fornuftigt netværk 
til naturoplevelser. For os er det derfor mest 
et spørgsmål om at finde tiden og prioritere 
det, og knap så meget et spørgsmål om mang-
lende kompetencer og netværk.”

KUNNE DU FINDE PÅ AT VÆRE MED I EN NATURFAMILIEGRUPPE?

 T E M A  N A T U R F A M I L I E R  
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ET EKSPLOSIVT 
VOKSENDE 
NETVÆRK AF 
NATURFAMILIER
Da en amerikansk mor i 2013 første gang foreslår sin 
mødregruppe at mødes udendørs, gør hun sig ingen 
forestillinger om udviklingen i det frø, hun sår. I dag 
er frøet blevet til et verdensomspændende koncept for 
børnefamilier og kvinder, der i lokale netværk har gavn 
af at udforske og vandre i naturen sammen.

af venner kan se billeder fra turene 
på nettet og ønsker at gøre det sam-
me i deres dele af landet. Til at be-
gynde med har Shanti Hodges ingen 
idé om, hvor populært initiativet er. 
Først efter et par uger, da hun ikke 
længere kan nå at følge op på alle 
henvendelser på mobilen og e-mail, 
går det op for hende, at det her kan 
blive noget stort. At mange andre 
småbørnsforældre har det samme 
behov for fællesskab om udendørs-
livet som hun selv. Da er det, at hun 
får idéen til at oprette en virtuel tur-
kalender. Det bliver en passion for 
hende at gøre det lettere for famili-
er at komme ud i naturen med deres 
nyfødte, uanset om forældrene har 
erfaring med at vandre eller ej.

2018: 50 stater i USA, Australien, 

2013: PORTLAND, OREGON, USA

Shanti Hodges er netop blevet mor 
til sønnen Mason. Hun er over 40 
år og førstegangsmor. Indtil nu 
har hun levet et aktivt liv som 
journalist og markedsførings-
ekspert. Hun skriver blandt andet 
om udendørssport og grej. Venner 
med småbørn har hun ikke mange 
af. Hun kommer i en mødregruppe, 
men længes efter at være udenfor. 
En dag får hun en idé. Hun spørger 
et par af kvinderne, om de har lyst 
til en gåtur i Portlands smukke 
Forest Park sammen med hende i 
den kommende weekend. Første 
gang møder fem kvinder op med 
deres nyfødte. Ugen efter dobbelt 
så mange og tredje gang 15 mød-
re.  Sådan udvikler det sig. Venner 

Canada, Tyskland, Italien, Japan, 
Puerto Rico, Sydkorea og England:

Idéen til gåturen for fem år siden 
er blevet til et netværk af naturbe-
rigede familier over hele kloden. 
Shanti Hodges har fundet på at 
kalde initiativet for ’Hike it baby’. 
Hun er i dag mere end fuldtidsbe-
skæftiget med konceptet, og har 13 
deltids-medarbejdere ansat. Hen-
des seneste optælling viser, at over 
180.000 familier har gavn af na-
turfællesskabet via 300 afdelinger 
placeret rundt omkring på kloden. 
Netværket rummer også bedstefor-
ældre og familier med større børn 
end nyfødte. Børnene vokser med 
bevægelsen, og det samme gør va-
riationen i de forskellige naturakti-
viteter, brugerne inviterer til. Alene 
i USA inviteres der i dag ud på mere 
end 2.500 ture hver måned. I en mail 
fra USA svarer Shanti Hodges:

 ”Jeg tror, der er flere grunde til, 
at ’Hike it baby’ er vokset så eks-
plosivt. At have små børn kan som-
metider give en følelsen af at være 
isoleret. At finde sammen i fælles-
skaber kan derimod gøre oplevel-
sen af forældreskabet større. At lave 
en caféaftale med en fremmed kan 
give kejtede situationer, men at gå 
ud i naturen sammen er en helt an-
den historie. Her er ingen barrierer 
og intet pres på for at blive bedste 
venner. Her får man dog øjeblikke-
ligt noget til fælles. Derudover tror 
jeg, den massive tilslutning skyldes, 
at mange mærker, hvor lidt forbun-
det til naturen de efterhånden er. 
Det går op for dem, at jo tidligere i 
livet, forbindelsen bliver skabt, des 
stærkere påvirker det vores kultur. 
Når børn forbindes til naturen fra 
de er nyfødte, vokser de op med en 
lyst til at passe på den. Fordi de for-
står deres plads i økosystemet. Det 
er tydeligt med min egen fem-årige 
søn. Når vi vandrer i Columbia Gor-
ge, taler han altid om vigtigheden af 
at beskytte træerne, og om dengang 
nogle børn i området fornøjede sig 
med tændstikker og startede en stor 
skovbrand. Den historie er en del af 
hans basale viden og vil derfor få 
indflydelse på hans fremtid.”
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Jeg tror, der er f lere grunde til, at ’Hike it baby’ er vokset 
så eksplosivt. At have små børn kan sommetider give en 

følelsen af at være isoleret. At f inde sammen i fællesskaber 
kan derimod gøre oplevelsen af forældreskabet større. 

SHANTI HODGES

GRUNDLÆGGER AF 'HIKE IT BABY'

TV, COMPUTER OG 
ELEKTRONISKE SPIL 

HOLDER BØRNENE 
INDENDØRS.

70%

VI FORÆLDRE 
TAGER OS IKKE TID 
TIL GIVE BØRNENE 

NATUROPLEVELSER.
45%

Hvad mener du, er de 
vigtigste grunde til, 

at børn i dag kommer 
mindre ud i naturen, end 

da du var barn?

TIDSRØVEREN
Undersøgelser af, hvorfor børn og familier ikke kommer 

så meget i naturen som tidligere, viser, at brugen 
af digitale medier er en af hovedårsagerne. Mange 

forældre peger også på, at de selv bærer et medansvar 
for, at børnene kommer mindre ud i naturen, end de 

selv gjorde som børn. I en Gallupundersøgelse fra 2015 
nævner flest forældre disse to årsager:
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Sundhedsplejerskens 
råd

Hvordan kan børn fra 0-12 år 
få ekstra gavn af naturen? Se 
forslagene fra Susanne Lücke, der er 
sundhedsplejerske og formand for 
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 0-1 ÅR  
Udvikling af sprog: Peg på dejlige elementer 
i naturen og tal om alt det, baby kan røre 
ved, lugte og lytte til og se på.
Stimulering af sanser: Hvis baby ligger i en 
barnevogn, skub da kalechen ned, og lad den 
lille kigge op i trækronerne og bladene, der 
bevæger sig i vinden.

 1-2 ÅR  
Udvikling af sprog: Fortsæt med at tale, og 
brug mange ord på det, barnet kan opleve 
med sanserne.
Stimulering af sanser: Lad barnet røre ved 
naturen under opsyn, så den lille ikke kløjs 
i kastanjer, småsten eller smager på giftige 
planter. Lad barnet gribe fat i ting og mærke 
moset under hænderne. Forskning viser, 
at mange forskellige sanseindtryk gavner 
børnene kognitivt, det vil sige, at der sker en 
større udvikling i hjernen, når de eksem-
pelvis rører ved både runde, skarpe, våde, 
bløde, hårde og nubrede ting.
Motorik: Det er nemmere at lære at kravle 
på græs eller i en skovbund end på et glat 
gulv. Mange familier anskaffer sig alverdens 
hjælpemidler, som kan bestiges eller skub-
bes, men i naturen står den slags til gratis 
afbenyttelse. Små børn har en naturlig lyst 
til at bevæge sig så meget som muligt, og 
naturen er et velegnet rum. Brems dem ikke.
Selvtillid: Slip jævnligt den lilles hånd, og 
lad barnet selv gå på opdagelse i verden. 
Anerkend det den lille gør, fortæller om og 
ser. Lad tumlingen bevæge sig længere og 
længere væk, men bliv inden for rækkevid-
de af øjenkontakt. Det styrker barnets tro 
på sig selv og nysgerrigheden på verden. 
Naturen har masser af elementer, der kan 
udforskes.

Hvor mange vandreture har du været 
på med din søn?
”I Masons første år vandrede jeg 
med ham tre-syv gange om ugen. I 
dag bliver det til mindst en-to gan-
ge om ugen.”

Er det aldrig udfordrende at have sit 
lille barn med ud at vandre?
“Oh my God, yes! Jeg dokumente-
rer det på en video, der er lagt ud på 
vimeo.com/181857377. Jeg tog Ma-
son med ud på en 30 dages tur ale-
ne uden min mand. At være på tur 
med et barn i tumlingealderen kan 
have sine øjeblikke. Man er nødt til 
at minde sig selv om, at målet er at 
komme ud i naturen, ikke at nå et 
bestemt antal kilometer. Et godt 
råd er at medbringe snacks og at 
vandre sammen med andre foræl-
dre og tumlinger. Hvis du ikke selv 
kan ændre dit barns humør, er der 
i det mindste nogen til at støtte op 
eller føle med dig. ’Hike it baby’ 
lærer desuden alle nye deltagere, 
hvordan de bærer deres babyer på 
den rigtige måde, hvordan de kan 
amme, mens de går eller venter, og 
at vi aldrig efterlader nogen, men 
venter på hinanden.”

Har ’Hike it baby’ ligefrem ændret li-
vet for mødre eller familier?
”Jeg har så mange historier at for-
tælle. Der går ikke en dag, hvor jeg 
ikke får en e-mail fra et menneske, 
der fortæller, at ’Hike it baby’-fæl-
lesskabet har ændret hendes eller 
hans liv. Der er noget helbreden-
de og inspirerende ved at komme 
udenfor. Jeg har set det i min egen 
familie. Min søster har en søn med 
Downs syndrom, og helt fra start 
kunne hun se, at hans balance blev 
styrket, og at kontakten til os andre 
var meget bedre efter en vandretur. 
Hun er underviser, så hun lavede 
små tests med ham for at under-
søge forskellen i hans indlæring og 
hurtighed. Jeg har også en historie 
om en kvinde, hvis søn er født med 
Joubert syndrom. En genetisk afvi-
gelse, der påvirker den del af hjer-
nen, som blandt andet styrer musk-
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 3-6 ÅR 
Udvikling af sprog: Udvikl ordforrådet. Gå i 
detaljer. Tal om træernes navne, og hvordan 
det føles at røre ved regnormen. Det er vig-
tigt, at barnet ser og mærker, at forældrene 
også har det rart i naturen og nyder sam-
været med barnet. Vis din egen begejstring 
som forælder! Det er den bedste introdukti-
on til naturen, man kan give sit barn.
Motorik: Barnet kommer hurtigere frem nu. 
Lav gadedrengehop ud ad stien, og stå på et 
ben. Vis barnet, hvor mange måder man kan 
bruge kroppen på udenfor.
Selvbevidsthed: Lad barnet klatre i træer. 
Som regel er mindst en af forældrene den 
bekymrede type. Lad ikke denne tage over, 
første gang træerne bestiges. Undgå at gøre 
lysten til at klatre op på ting og i træer til 
noget negativt, men fremelsk modet. Giv 
gerne barnets rumpe en støttende hånd på 
vej op. Giv glæden og lysten til at lege og 
udforske verden videre. Vend stenene og 
kig på dyr. Klatr med op i træet. Leg tagfat. 
Byg huler. Gem dig bag et træ. Hvis du selv 
går midt på stien, og er bange for det høje 
græs, så giver du frygten videre. Børn gør 
ikke det, vi forældre siger, men hvad de ser 
os gøre. 

 6-10 ÅR  
Fælleskab: Invitér venner med ud i naturen. 
Samvær med forældrene betyder meget, 
men det begynder vennerne også at gøre. 
Byg kammeratskaber ind i naturen. Lad 
barnet klatre i træer og bygge huler med 
vennerne, så de får gode minder om fælles-
skab i naturen med jævnaldrende. Hvis ikke 
barnet har været introduceret for naturen 
fra helt spæd, er det vigtig at komme i gang 
nu på 0.-, 1.- og 2.-klassetrin. 
Fysisk sundhed: Opfordr til mere avance-
rede lege i naturen såsom dåseskjul, og at 
sigte efter træstammer med grene eller 
kogler. Medbring en bold.
Viden: Gå fortsat på opdagelse sammen. 
Barnet har Natur og teknik i skolen og 
begynder selv at kunne give viden videre. 
Vis anerkendelse, og spørg selv nysgerrigt, 
så formidlingen går begge veje. 

 11-12-ÅRIGE  
Nu gælder det om at holde fast i den gode 
vane med at komme ud og røre sig sammen 
i naturen. I skolen begynder barnet i højere 
grad at hænge ud i frikvartererne frem for 
at lege, med mindre barnet er tosset med 
sport. Generelt bevæger barnet sig mindre, 
jo nærmere pubertetsalderen han eller hun 
kommer. 

lerne. Først da han var tre og et halvt 
år, kunne han rejse sig og stå på sine 
fødder med hjælp fra et gangstativ. 
Lægerne kunne ikke give forældre-
ne et hint om sønnens fremtidsud-
sigter. Da hun første gang var på tur 
med et ’Hike it baby’-fællesskab, 
havde sønnen sit gangstativ med. I 
dag er han fem år og har netop gen-
nemført en vandretur på 21 kilome-
ter uden hjælp fra andet end sine to 
fødder.”

Hvad giver det dig og din søn at være I 
naturen?
”Jeg mærker en ro falde over mig. 
Jeg glemmer alt det, der ellers rum-
sterer i mit hoved og bliver helt 
nærværende og opmærksom på 
mine omgivelser: Fuglenes sang, et 
fly over hovedet på mig og solstrå-
lernes forskellige farver. Min søn og 
jeg elsker at lytte til vores skosåler, 
der laver knaselyde på den stenede 
sti; at tælle nuancer af grøn og at se 
efter fugle. Når jeg begynder på en 
rute, er mit mål nummer et at sæt-
te farten ned mentalt og nyde op-
levelsen med mit barn. Hvis jeg får 
pulsen op, fint! Hvis jeg bare får en 
god samtale med en mor, der sidder 
og ammer, fint! Før jeg fik Mason og 
begyndte at vandre, var jeg en stør-
relse 44 og totalt ude af form. Nu er 
jeg nede på en størrelse 36-38. Det 
koster ikke noget at vandre i natu-
ren, og alle kan gøre det ved at sætte 
den ene fod foran den anden. Bare 
en gåtur om ugen kan ændre et liv.”

Har du bemærket, om dit eller andre af 
deltagernes børn har udviklet særli-
ge kompetencer ved at være flasket op 
med natur?
”Det er svært at vurdere, men jeg 
kan sige, at min søn kender nav-
nene på et hav af fugle. Han kan se 
en fugl på himlen og sige: ”Mor, se 
den høg!” Jeg har ikke lært ham det.  
Jeg tror bare, han ved det fra vores 
mange besøg i fuglereservater, na-
turcentre og ved at læse bøger. Det 
er jo hans liv. Han kan sige navnene 
på 20 dyr i løbet af et øjeblik, men 
har først for nyligt lært, hvad Mac-

Donald-skiltet symboliserer, selv-
om vi passerer det hver dag. Vi har et 
stort netværk af venner omkring os, 
som er meget forstående, når vi si-
ger, at vi som familie hellere vil mø-
des og styrke venskabet på en gåtur 
end over en kop kaffe på en café. De 
siger altid ja. Vi kan se, hvor stærke 
båndene mellem vores børn er, fordi 
de så mange gange har gået på op-
dagelse i naturen sammen. De stoler 
på hinanden og har de voksnes til-
lid, når de viser vej på en rute.” 

Hvad er den største trussel mod børns 
tid i naturen?

”Skolen! Jeg er faktisk meget be-
kymret for min søns fremtid i ud-
dannelsessystemet. Samfundet er 
ikke indrettet efter børn, der fore-
trækker udendørslivet. Nu må vi se, 
hvordan det går, når Mason om lidt 
starter i skole. Desuden er jeg stærkt 
bekymret over, at vi gør teknologien 
til en integreret del af børns liv.” 

HIKE IT BABY 
En nonprofit 
organisation, grundlagt 
i 2013 af amerikaneren 
Shanti Hodges. 

MISSION
At bygge fællesskaber, der 
understøtter, at familier 
med børn fra nyfødte til 
skolealderen kommer ud i 
naturen.

FORMÅL
At skabe en generation, der 
elsker at være i naturen og 
passer på den. ’Hike it baby’ 
understøttes af donationer 
og kontingenter fra 10 
dollars om året.
Har 180.000 medlemmer 
fordelt over 300 afdelinger 
i 9 lande. 

MÅL FOR FREMTIDEN
At 1 million familier jævnligt 
tager imod ’Hike it baby’s’ 
invitationer 

HJEMMESIDE
www.hikeitbaby.com


