
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Natur, resiliens og sociale indsatser:  
Kan vi styrke børn med naturen som 
ramme? 

 

Af Eva Skytte, Rasmus Dylov, Anne-Sophie Dybdal og Sita Michael Bormann, Red Barnet 
 

Både nationalt og internationalt arbejder Red Barnet på at styrke børn i udsatte positioner. Det kalder vi 
resiliens-fremmende indsatser. Men hvad er resiliens, hvordan omsætter man det til praksis og hvordan 
kan vi støtte og styrke børn, så de får et godt liv med naturen som ramme? Vi har ikke alle svarene, men 
fortæller her om de erfaringer, vi har gjort indtil nu. 
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Red Barnet har i snart 10 år, gennem programmet Natur & Fællesskab, anvendt naturen som ramme for 
aktiviteter for børn og familier i Danmark. Vores erfaring er, at naturen som rum, og måden vi er sammen 
på i naturen, er særdeles effektiv til at skabe resiliens-fremmende miljøer, der giver små ”smølfespark” i 
retning mod et godt børne- og voksenliv. I samarbejde med psykologer, børnefaglige eksperter, 
naturvejledere og frivillige arbejder Red Barnet på at styrke, beskytte og redde de børn, der står i de mest 
udsatte positioner – både her og i udlandet. Resiliensforskningen er det teoretiske træ eller fundament, vi 
læner os op af i dette arbejde. 
 
 

Et smølfespark kan gøre en stor forskel! 
 
Red Barnet arbejder ud fra den tese, at frivillige sociale indsatser kan bidrage til at børn får mulighed for at 
styrke deres resiliente adfærd, og får bedre mulighed for at udvikle sig til deres fulde potentiale, sådan som 
de har ret til ifølge FN’s konvention om børns rettigheder. Vores arbejde er baseret på vores viden og 
erfaring om at selv tilsyneladende små indsatser (et lille smølfespark) kan have en stor betydning. For 
eksempel kan det at få blot én god ven igennem de frivillige aktiviteter bryde ensomheden for et barn og 
give det livsmod og selvværd.  
 
I det danske såvel som i det internationale program arbejder vi på at give børn de oplevelser, viden og 
kompetencer, der øger deres mulighed for at navigere og forhandle i verden omkring sig. 
 
 

 

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Familieoplevelsesklubber og sommerlejre 
 
Red Barnets natursociale1 aktiviteter i Danmark udfoldes primært i familieklubber og på sommerlejre. 
Begge dele er drevet af frivillige, og en stor del af aktiviteterne foregår i naturen2. For mange af de børn og 
familier, vi arbejder med, gælder det bl.a. at: 
 

 De har ingen eller meget få erfaringer med at bruge naturen 

 De kender ikke naturen i deres nærområde 

 De ser ikke de muligheder, naturen rummer 

 De har ikke overskud til at planlægge og at komme af sted  

 De er økonomisk trængt og har derfor ikke råd til udstyr og tøj til udeliv, f.eks. regntøj, eller til 

transport.  

I det natursociale arbejde er der fokus på at STYRKE børn og familier – og det gør vi som sagt med resiliens 
som teoretisk ballast.  
 
Der har været et øget fokus på begrebet resiliens hos børn i forskningen, socialt arbejde og klinisk praksis. 
Blandt fagprofessionelle inden for det sociale område, ser der ud til at være bred enighed om, at resiliens 
er en af hjørnestenene, når vi vil støtte børn i at udvikle deres fulde potentiale og blive til velfungerende 
individer, der trives. Resiliensbegrebet har sine rødder i 1960’erne og er nu, både i Danmark og 
internationalt, en almindelig brugt referenceramme, når vi skal forstå, hvordan børn håndterer og tilpasser 
sig udfordringer. 
 
Men hvad dækker resiliens egentlig over? 

 

 

Hvad er natursocialt arbejde? 
  
Red Barnets definition af natursocialt arbejde:  Naturen som ramme for fællesskab og sociale aktiviteter, 
der kan styrke den psykosociale trivsel blandt børn og familier. 
 
Psykosocialt arbejde er en systematisk måde at arbejde med at styrke menneskers trivsel og resiliens. Det 
psykosociale arbejde retter sig imod flere niveauer af trivsel, som for eksempel selvværd, evnen til at løse 
problemer og sociale relationer med andre børn og voksne. Barndommens psykosociale udvikling er en 
kompleks proces, hvorigennem barnet lærer kognitive, emotionelle og sociale færdigheder - så som tillid til 
andre mennesker -  kommunikationsevner og identitet. Psykosocialt arbejde kan fremme de processer og 
være med til at ”rette op” på for eksempel manglende tillid til andre, dårlig impulskontrol og lavt selvværd. 
Erfaringen viser, at psykosociale problemstillinger ikke kun er udløst af enkelte begivenheder som vold, 
krig, ulykker eller større katastrofer, men også kan være et resultat af langvarig udsathed som f.eks. 
mobning og isolation. 

 

                                                           
1 Se boks for en definition af natursocialt arbejde. 
2 En beskrivelse af vores familieoplevelsesklubber og naturaktiviteter findes i en tidligere artikel: Naturen som 
medspiller i frivilligt socialt arbejde, udgivet af Sundhedsnetværket, juli 2015 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/juli_2015_familieoplevelsesklubber.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/juli_2015_familieoplevelsesklubber.pdf
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En definition af resiliens 
 
Resiliens kan ikke direkte oversættes til et allerede kendt dansk begreb, men begreber som 
modstandskraft, robusthed eller ”mælkebøttebørn” bliver brugt i debatten. Resiliens og resiliensprocesser 
handler grundlæggende om at klare sig godt på trods af belastninger og vanskelige situationer (Jakobsen, 
2014).  
 
I Red Barnet definerer vi resiliens som evnen til at navigere i alvorlig udsathed og finde de psykologiske, 
sociale, fysiske og kulturelle ressourcer, der skal til for at opretholde sin trivsel. Det er desuden evnen til 
individuelt eller kollektivt at forhandle sig adgang til ressourcer, så de kan være til rådighed på en kulturelt 
relevant måde (Ungar, 2014). 
 
Resiliens er en kombination af: 
 

 Individuelle karaktertræk 

 Faktorer i hjem og familie 

 Faktorer i det omkringliggende samfund (både i nærmiljøet og på samfundsniveau) 

Der skal være tale om modstand og en række risikofaktorer for, at man kan tale om resiliens, som ofte 
fremmes af en række beskyttende faktorer. Risikofaktorer kan f.eks. være sygdom, mobning, sociale 
problemer, vold, fattigdom, ensomhed og traumatiserende hændelser. Beskyttende faktorer er f.eks. en 
grundlæggende følelse af at høre til, at føle sig værdsat og elsket, at indgå i trygge og inkluderende 
fællesskaber, stærke venskabsrelationer, nære og understøttende relationer til både familier og andre 
voksne, at deltage i positive fritidsaktiviteter og en velfungerende skole/daginstitution, samt oplevelsen af 
(alderssvarende) selvbestemmelse (Sommer, 2011).  

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Resiliens handler altså om vores evne til at håndtere svære oplevelser med de psykiske, sociale, kulturelle 
og fysiske resurser, vi udstyres med gennem livet. Resiliens er, ud fra den teori vi arbejder med:  
 

 Ikke medfødt, men noget vi lærer og tilegner os igennem livet – det er derfor ikke noget man enten 

er eller ikke er. Personlige faktorer som intelligens, udseende og køn, kan dog være individuelle 

faktorer, der fremmer resiliens. 

 Ikke et karaktertræk i sig selv, men resultatet af et samspil imellem individet og omgivelserne. En 

resilient adfærd afhænger af omstændighederne - det kommer an på, hvad det er for udfordringer 

og ressourcer, der er tale om. 

 En kompetence som miljøet/omgivelserne vi befinder os i, kan være med til at opbygge. F.eks. den 

gode klubkultur i en familieoplevelsesklub, nogle betydningsfulde voksne, gode venskaber i skolen, 

oplevelser i naturen (sammen med andre børn og evt. voksne), vennekredse, mv.  

 

Resiliens ændrer karakter gennem livet, og et menneske er ikke nødvendigvis i stand til at udvise resilient 
adfærd på alle områder i sit liv. Det afhænger f.eks. også af de sociale og kulturelle normer, der tillægges 
værdi i forskellige miljøer. Hvor det at sidde stille og vente på sin tur kan give anerkendelse i skolen, vil det 
på boldbanen være de modsatte dyder, der påskønnes. 
 
Resiliens hos den enkelte kan blandt andet komme til udtryk ved: 
 

 Evnen til at genkende og forstå egne og andres følelser, samt at kunne regulere sine egne følelser 

 Evnen til at planlægge og kunne vurdere, hvad der har virket tidligere, samt overveje, hvad der kan 

virke fremadrettet 

 Evnen til at søge hjælp fra andre 

 Evnen til at løse konflikter på en ikke voldelig måde 

 Evnen til at kommunikere og samarbejde med andre 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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Det er forhold, vi i Red Barnet arbejder på at styrke, ikke fordi det er synd for barnet, men fordi barnet har 
ret til det. I FN’s Børnekonvention fremgår børnerettighederne3. Disse rettigheder er så at sige den jord det 
teoretiske ’resiliens-træ’ gror i.  
 

 
 

Resiliens kan styrkes 
 
Forskningen peger på, at resiliens kan trænes og øges ved at forøge mængden af positive oplevelser og 
dermed positive følelser i hverdagen. En række faktorer har positiv virkning på resiliens, herunder 
oplevelsen og følelsen af formål i livet, og at kunne bidrage i sociale sammenhænge (Ungar, 2008). Disse 
faktorer har vi skærpet opmærksomhed på i Red Barnets arbejde. Samtidig lægger vi i Red Barnet, i vores 
resiliens-arbejde, også meget vægt på menneskers betydning for hinanden, og at særlige begivenheder 
med positive mellemmenneskelige oplevelser kan nære resiliens gensidigt hos de involverede. 
Vi arbejder også på at styrke børns selvværd og tilknytning til et fællesskab og deres mod til at deltage. 
Vores målsætning er at bidrage til at børn får mulighed for at udvikle sig, bruge deres ressourcer og blive i 
stand til at håndtere de udfordringer og muligheder livet bringer.  
 
Den bedste måde at fremme børns resiliens på er, efter Red Barnets mening, at de deltager aktivt i 
resiliens-fremmende fællesskaber. Derfor er der i meget af vores arbejde, bl.a. i vores 
familieoplevelsesklubber og lejre fokus på at skabe resiliens-fremmende miljøer. Gennem det frivillige 
sociale arbejde, kan man give børn, der står i en socialt udsat position, eller børn der har været udsat for 
kriser og/eller traumatiske oplevelser, bedre muligheder for at klare sig videre i livet. Det at være del af et 
fællesskab, få nye positive relationer til voksne, der kommer af egen fri vilje, møde andre børn, få 

                                                           
1. Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder findes her. 

Børnekonventionen findes også som folder i en kortere version her.   

 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837
https://redbarnet.dk/media/1151/fns-boernekonvention.pdf
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oplevelser sammen og lære nyt om verden og sig selv er hovedgevinsterne for børnene. Sagt med andre 
ord bestræber vi os på at skabe gode betingelser for, at børn og familier får positive og dermed brugbare 
oplevelser i naturen, som de kan trække på og ventilere med, når presset fra traumatiske oplevelser 
presser sig på i hverdagen. 
 

 
Resiliens-fremmende fællesskaber 
 
I Red Barnet arbejder vi med et fokus på fællesskaber. Frivillige voksne har, i Red Barnets arbejde med børn 
i udsatte positioner, ofte det overordnede ansvar for at være rollemodeller og at tilrettelægge rammerne 
således, at børn såvel som voksne er en del af et varmt, anerkendende og støttende fællesskab med plads 
til forskelligheder. Det betyder bl.a. at både børn og voksne er opmærksomme på og anerkender hinandens 
ressourcer og styrker, samt fremmer respekten for hinandens og egne rettigheder. 
 
Forskning i resiliens peger på følgende ’grund-ingredienser’ i resiliens-fremmende fællesskaber (bl.a. 
Sommer, 2010 og 2011, Kvello, 2013 og Ungar, 2012):  
 
 

 Omsorg, støtte, tillid og anerkendelse 

 Høje og realistiske forventninger 

 Håb for fremtiden 

 Positive sociale værdier, kompetencer og 

relationer 

 Oplevelse af mening 

 Aktiv deltagelse og påskønnelse af alles 

bidrag 

 Klare og gennemskuelige rammer 

 
 
 
 
 
 
Når børn og forældre får mulighed for at være med til at opbygge og vedligeholde resiliens-fremmende 
fællesskaber, får de samtidig en direkte erfaring, som de kan tage med sig, trække på og anvende i andre 
kontekster og sammenhænge. Det kan f.eks. være i deres relation til andre børn og voksne, ved at kunne 
sige fra overfor grænseoverskridende handlinger og vold, at kunne bede om hjælp, være en god kammerat 
mm. 

 
 
Resiliens og natur 
 
Erfaringer, opnået gennem snart 10 års natursociale indsatser i Red Barnets Natur & Fællesskabs-program, 
viser, at når naturvejleder, øvrige fagpersoner og frivillige organiserer aktiviteter og etablerer trygge rum i 
naturen, giver det mulighed for: 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
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 Styrkelse af relationer, fællesskab og netværk 

 Rekreation, ro og afslapning  

 Nye oplevelser og inspiration til samvær 

 Øget læring og omverdensforståelse 

Derfor kan naturen, friluftslivet og naturaktiviteter som ramme, samt en refleksiv tilgang til at tilrettelægge 
relevante aktiviteter for målgrupperne, bruges til at støtte forandringer i udsatte børn og deres familiers liv.  
 

 

RED BARNET    
- Verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation 

 

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi er verdens største rettighedsbaseret NGO, 

der arbejder med børns rettigheder. Vi arbejder på at redde, beskytte og styrke børns liv, og det gør vi ud 

fra FN’s Børnekonvention. I det danske arbejde har vi særligt fokus på følgende fem artikler: 

 Barnet har ret til omsorg og beskyttelse (artikel 2) 

 Beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra barnets bedste (artikel 3) 

 Barnet har ret til overlevelse og udvikling (artikel 6) 

 Barnet har ret til at deltage i beslutninger vedrørende eget liv (artikel 12 – 14)  

 Barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser (artikel 31) 

 

Vores vision er en verden, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse, udvikling og beskyttelse er 

realiseret. Vores mission er at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres liv samt 

kæmpe for positive forandringer i den måde, verden behandler børn på. 

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer 

skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive 

forandringer for udsatte børn og skaber debat om børns livsvilkår. 

Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er organiseret i 64 

lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og lokale fællesskaber. De driver 

genbrugsbutikker og træder til ved Red Barnets indsamlinger. Læs mere på www.redbarnet.dk 
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