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• Red Barnet

• Hvilke teorier og metoder bygger vi på

• Vores aktiviteter med natur

• Hvad er vores erfaringer



RED BARNET

Verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation

• arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. 

• redder, beskytter og styrker børn

• ud fra FN’s Børnekonvention. 

Vores vision er en verden, hvor 

ethvert barns ret til deltagelse, 

overlevelse, udvikling og beskyttelse 

er realiseret. 



Vores mission er bl.a.

at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres 

liv samt

kæmpe for positive forandringer i den måde, verden behandler 

børn på.



En demokratisk organisation 

• Der er ca. 150 ansatte og 2000 frivillige engageret i det 

daglige arbejde - organiseret i 62 lokalforeninger. 

• De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen 

og lokale fællesskaber. 

• De driver genbrugsbutikker og træder til ved Red Barnets 

indsamlinger. 



Programmer

• Natur&Fællesskab

• Vold og overgreb

• Mobning

• Frivilligt socialt arbejde

• I børns ”arbejdstid” - skole og institutioner + fagpersonale 

(lærer, pædagoger, psykologer, fagpersoner i kommuner)

• I børns fritid – og primært med frivillige



Teorier og metoder

• Børnesyn

• Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Susan Hart)

• Resiliens/resiliensfremmende miljøer (Michael Unger, Ida Skytte 

Jakobsen)

• Narrativ tilgang (Michael White)

• Leg og en legende tilgang

 Joyful playing (Steven Gross) 

Sjovt, trygt, inkluderende (Red Barnet)



Natursociale indsatser

Red Barnets definition:

Naturen som ramme for fællesskab og sociale aktiviteter,

der kan styrke den psykosociale trivsel blandt børn og familier.



Familieoplevelsesklubber



Sommerlejre



De frivillige



Gode oplevelser – gode barndomsminder

• Naturen er en fantastisk ramme for fællesskab og sociale 

relationer

• Naturen er rummelig! 

• Naturaktiviteter og friluftsliv giver nye kompetencer - ny 

læring og personlig udvikling – og læring om hinanden 

• Ro, afslapning og fordybelse

• Stimulere både fysisk, psykisk og socialt – eller kropsligt, 

emotionelt og kognitivt.

• Giver håb og tro - optimisme



Hvad betyder det for børn og familier?



• Fælles positive oplevelser i naturen øger trivslen og skaber 

bedre relationer i familien og udenfor familien

• Når nydanske familier kommer ud i naturen med frivillige, 

bryder det deres isolation og fremmer deres integration

• Indsatserne får større effekt, når Red Barnets frivillige går 

sammen med det offentliges fagfolk om at løfte opgaven



TAK



Hvad viser forskningen?

• Positiv sindstilstand og tanker/livsglæde 

• Relationer og social kontakt

• Læring og koncentration

• Afslapning og ro

• Sygdom og heling

• Håndtering af egen livssituation

• Stress og kriser

• Fysisk aktivitet og motorik



3 teorier

Hjernen slapper af i naturen

• To typer opmærksomhed – en rettet og en spontan

• Den rettede kræver energi og koncentration

• Den spontane kræver ikke energi – dvs. hjernen slapper 

af/restituerer

(Stephen og Rachel Kaplan)



Naturens åbne tiltale

• Har ingen intention

• Er alligevel fuld af  udtryk

• Et rum vi kan tolke os ind i

• Jeg kan være som jeg er

(Bjørn Tordsson)



Relations trappen

• Mennesker i krise har svært ved komplicerede relationer

• Trappen har fire trin: døde ting, vækster, dyr og mennesker

• Jo højere på trappen jo mere komplicerede relationer

(Johan Ottosson)



En ramme

Fysisk
- Træning, bevægelse og motion

- Motorik

- Sol, vind, frisk luft

Mental
- Ro og  fordybelse

- Sansninger og følelser

- Indre balance/at relatere sig til sig 
selv

- Skønhed og æstetik

- Mestre/læring herunder udfordring 
af  egne grænser

- Noget der er større end mig

Social

- Relationer til andre/naturen
- Lege og samvær

- Samarbejde og fællesskaber

- Samhørighed

”Sundhed er en tilstand af  fuldstændig fysisk, mental og socialt velbefindende, og ikke kun fravær af  

sygdom og svækkelse.” WHO, 1948 

Natur


