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Skovparkour – behændige kroppe søger 

naturen  
 

 

 

Af Martin Graversen, Street Movement og Søren Præstholm, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling 

ved Skovskolen. 

 

Børn og unge kommer langt sjældnere i naturen end deres forældre eller bedsteforældre. Det viser un-

dersøgelser som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet i både 2009 og 2012 (Gallup 2012). Og 

hvis man skal tro undersøgelserne, så går det kun en vej: mod mindre kontakt med naturen. Street Mo-

vement, Gerlev Idrætshøjskole og Skovskolen har siden 2013 eksperimenteret med at vise nye veje til at 

vække børn og unges nysgerrighed efter at komme i clinch med naturen. Det er sket under overskriften 

”parkour i skoven – skovparkour”.  
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Parkour i skoven - Skovparkour tager afsæt i de unges virkelighed, det de finder ”fedt”, og udnytter deres 

kommunikationsveje via internettet og sociale medier for at udbrede konceptet. Projektet skal give forenin-

ger, institutioner, skoler og selvorganiserede børn og unge inspiration til og erfaringer med at rykke krops-

kulturen ud i naturen. 

 

 

Fra parkour til skovparkour 

 
Ordet ”parkour” anvendes stadig oftere i forbindelse med unges bevægelseskultur i byerne, og danske by-

planlæggere har indrettet nye byrum og særlige parkouranlæg i byen (se fx ny phd-afhandling om parkour, 

Larsen, 2015). Men hvad er parkour egentlig? Parkour, også kendt som "L'art du Deplacement" eller "Free-

running", er en bevægelseskunst, der stræber efter at gøre udøveren i stand til at bevæge sig frit igennem 

hvilket som helst terræn. Parkour fokuserer på udviklingen af fundamentale fysiske færdigheder som: ba-

lance, styrke, koordination, dynamik, udholdenhed, præcision, rumlig bevidsthed og kreativ tænkning. Det 

er også en måde at tænke på, der er baseret på selvdisciplin, autonome handlingsmønstre og viljestyrke.  

 

Skovparkour adskiller sig i sin substans ikke fra al anden parkour. Men skovparkour er parkour taget ud i 

naturens mere organiske terræn. Det er en særlig mulighed med mere uforudsigelige udfordringer og en 

anden stemning end når parkour trænes i byens rum. Vi har tilføjet ordet ”skov” til parkour for at afprøve, 

om kombinationen af bykultur og naturoplevelse, kan være med til at inspirere unge til at komme mere ud i 

naturen. 
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Helt konkret har vi med projektet forsøgt at vise, hvordan den simple hverdagsnatur som f.eks. træstubben, 

det stormfaldne træ, stenen, grenen, kan inspirere til bevægelse i naturen. Men også hvordan rækværket 

omkring grillpladsen, bord-bænke-sættet, infopælen eller andre eksisterende faciliteter i naturen, kan an-

vendes multifunktionelt. Projektet skal dermed også inspirere forvaltere og planlæggere til at tænke flersi-

digt, når der anlægges faciliteter i naturen.  

 

 

Videoer og Webside 

 
I starten af projektet blev der produceret en video, der skulle inspirere til hvordan naturen kan bruges til 

fysisk aktivitet og gode oplevelser for bl.a. børn og unge. Samtidig skulle videoen forsøge at fange stemnin-

gen og de oplevelsesindtryk der er særligt ved skovparkour, og her indgår nogle forsøg med installationer i 

skoven på Skovskolen. Senere blev der lavet en række instruktionsvideoklip, som skal gøre det let at 

komme i gang (klik på billederne herunder for at se videoerne). 

 

 
 

I stedet for at lave et trykt ”inspirationshæfte” er der blevet udviklet en webside under domænet: 

www.skovparkour.dk som er målrettet børn og unge. Her findes inspiration til brug af naturen i form af be-

vægelsesforløb på simple friluftsfaciliteter og instruktionsklip med konkrete tricks og moves. Websiden har 

også indhold for undervisere og naturforvaltere. Her videreformidles basal information om, hvordan man 

kan tænke multifunktionalitet ind i eksisterende eller nye friluftsfaciliteter, ved at tænke børn og unges be-

vægelsesmuligheder ind.  

 

På websiden kan man navigere rundt imellem filmklip og information, og hvis der skal gøres mere enkelt 

findes der også QR-koder, der kan printes og bruges i felten. Koderne kan scannes med en smartphone eller 

tablet og på den måde indgå i en målrettet stedsspecifik inspiration.  

 

 

” The slow fix” 
 

Martin Kallesøe fra Street Movement er en af de instruktører, der har været involveret i at undervise i par-

kour i naturen. Han siger om sin oplevelse med skovparkour:  

 

Der sker noget helt særligt oppe i hovedet, når jeg bevæger mig ud i naturen. Jeg tror, man kan kalde det 

“The slow fix”. Træerne og terrænet udsender ligesom en langsommelighed, der normalt ikke er tid og plads 

til på samme måde i byens liv. Når jeg træner i skoven, vækkes mine sanser på en anden måde - der er f.eks. 

ingen rette vinkler og underlaget udfordrer afsæt og landinger. Vi parkour-folk bliver udfordret til virkeligt 

http://www.skovparkour.dk/
https://vimeo.com/122446702
https://vimeo.com/119861628
https://vimeo.com/110278664
https://vimeo.com/110278663
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at tilpasse os og til at være kreative på en anden og mere organisk måde. Der er mange af de yngre udø-

vere, der skal tages i hånden første gang. Men når først de oplever at træne parkour i en skov, er de solgt. 

Det har ikke noget med vores alder at gøre. Det er meget mere fundamentalt. Vi bliver alle draget af natu-

ren og kan opnå et andet forhold til os selv via det møde. En af mine bedste oplevelser opstod efter en lang 

køretur non-stop fra København til Fontainebleau ved Paris med ankomst før daggry. Vi var to gutter, der 

smed os i soveposerne direkte i skovbunden og nappede et par timer på øjet - men da skoven vågnede, 

gjorde vi også. Vi var helt alene i skoven med klipper og træer. Det kom der en meget stærk oplevelse ud af, 

som vi prøvede at indfange lidt af på videoen herunder. 

 

   
 

 

Workshop og det videre perspektiv 

 
Ud over produktionen af videoklip og webside, har der været afviklet en række workshops for både børn, 

unge og undervisere (se boksen ”back to nature” herunder). Der har været meget positiv respons på pro-

jektet og håbet er at undervisere i skoler og foreninger fremover vil benytte sig af videoklippene og hjem-

mesiden og ikke mindst at planlæggere og naturforvaltere vil tænke mulighederne for denne form for be-

vægelseskultur med, når de anlægger faciliteter i naturen. Forhåbentlig vil projektet sætte sig spor ad 

mange forskellige veje.  

 

Vi håber at vi med vores videoer og hjemmeside vil inspirere flere til at flytte bevægelse ud i naturen – sær-

ligt børn og unge. God fornøjelse. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D984MjXKvQc
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Back to Nature 

 
Det er tidlig formiddag sidst i maj og solen titter frem bag spredte skyer og kaster lys på skovens løv. Vi er 

ved en typisk nordsjællandsk skov omkring Fredensborg. En gruppe højskoleelever er på tur for at teste de-

res evner med parkour i nogle lettere uvante omgivelser - mure og gelændere er nemlig skiftet ud med 

stammer og sten. Gruppen af unge har taget turen hertil i bus og stemningen er præget af små energibob-

ler af råb og energiske kroppe. Et pift og et par anvisninger fra underviseren sætter gruppen i fælles bevæ-

gelse imod skovbrynet, energien og lydniveauet er stadig sitrende af forventning. Da de når brynet og træ-

erne lukker sig, dæmpes lyset og alt får en grønlig nuance. Stemningen skifter. Gruppen sænker farten og 

der bliver mere stille. Efter et par åndedrag og nogle blikke rundt imellem stammerne griber underviseren 

muligheden for at starte aktiviteten. Bevægelserne er tydeligvis langsommere og mere famlende end nor-

malt, men gruppen får hurtig hul på en masse idéer og begynder at lege med mere dynamiske ting. Tiden 

står jo ikke stille, men det føles sådan, og det er kun da madpakken trækker mere end de væltede træer og 

de installationer som Skovskolens elever har produceret, at der bliver tid til snak og refleksion. "Det er fedt 

at man ikke rigtig kan måle sit hop op og at en landing på en sten er så anderledes end en almindelig mur 

med vinkelrette kanter". "Jeg tror faktisk, jeg lavede større hop end jeg normalt tør - det er som om, der er 

mere ro på oppe i hovedet her". "Når vi er herude, er der også tid til, at man bare stener lidt og man behø-

ver ikke hele tiden at præstere - tempoet er lidt lavere". "Når vi normalt træner på parkour-parken, er der så 

mange muligheder. Her skal man være lidt kreativ selv - men så er det bare ekstra fedt, når man kommer op 

med et flow, der spiller". 

 
Ovenstående er en beskrivelse fra indvielsen af ”Skovparkour” på Skovskolen i Nødebo. Citaterne er fra elever der deltog på dagen.  

Beskrevet af Mikkel Thisen - lærer på Gerlev Idrætshøjskole og medstifter af firmaet Street Movement. 
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Mere info og inspiration: 

 
www.skovparkour.dk 

www.streetmovement.dk 

www.gerlev.dk 

 

Link til qr-koderne findes her: http://skovparkour.dk/img/1427716101_1.pdf  

 

 

http://www.skovparkour.dk/
http://www.streetmovement.dk/
http://skovparkour.dk/img/1427716101_1.pdf

