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Forord 
”Det er det vigtigste. At nogen spørger hvad vi synes. Det er jeg ikke vant til. 
Det gør de ikke dem henne i skolen og det. Det er første gang nogen spørger 
mig, hvad jeg synes. Det får mig til at føle mig mere lige. Når vi bliver spurgt, er 
det ligesom om I ikke er ligeglade med os” 

- deltager på ungeinddragelses-camp i Svanninge Bjerge 

  
Bikubenfondens natursociale indsats, Natur til et godt liv – Laboratoriet, har vi siden 

2018 arbejdet sammen med Skovskolen, Københavns Universitet, om at skabe nye 

muligheder og varige forandringer for de unge, der står på kanten af samfundets 

fællesskaber.  

I Natur til et godt liv – Laboratoriet arbejder vi med at udvikle en velbegrundet natur-

integreret praksis, der skal understøtte unge på kanten i at mestre livet. Metoderne 

udvikler og afprøver vi i et tæt samarbejde med vores partnere i Bikubenfondens 

naturområde Svanninge Bjerge på Fyn og i partnernes eget lokalmiljø.   

For kontinuerligt at forbedre og kvalificere den naturintegrerede sociale indsats i 

laboratoriet, ønsker vi aktivt at inddrage de unges stemme. De er eksperter med vi-

den og erfaringer i deres eget liv, som vi skal lytte til, forstå og inddrage i det videre 

arbejde med at udvikle natursociale tilbud, så de kan være en løftestang for, at de 

unge udfolder deres fulde potentiale.    

Derfor har vi i samarbejde med Socialt Udviklingscenter afholdt en ungecamp i efter-

året 2021, som er omdrejningspunktet for denne rapport. Med campen har vi taget 

det første skridt i vores strategi med en målrettet inddragelse af de unge som eksper-

ter. Campen har inspireret os og givet lærerige indsigter samt brugbare anbefalinger, 

der kan løfte laboratoriets arbejde med at udvikle og undersøge naturintegreret soci-

alt arbejde.   

Vi håber, at de konkrete anbefalinger i rapporten både inspirerer andre aktører i 

feltet til at se på egen praksis og til at unge i endnu højere grad inddrages som med-

udviklere i naturintegreret socialt arbejde.   

  
  
Caroline-Marie Vandt Madsen  Poul Hjulmann Seidler  
projektleder Natur til et godt liv - projektleder Natur til et godt liv –   
Laboratoriet  Laboratoriet    
Bikubenfonden Skovskolen, Københavns Universitet  
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Baggrund for anbefalingerne 

Hvad er Natur til et godt liv? 

Bikubenfonden og Skovskolen v./ Københavns Universitet er initiativtagere til den 

natursociale indsats, ’Natur til et godt liv -Laboratoriet’. Bikubenfonden stiller som 

uafhængig erhvervsdrivende fond med fokus på unge i udsatte positioner naturom-

rådet, naturfagligt personale og faciliteter i Svanninge Bjerge til rådighed. I samar-

bejde med Skovskolen er der indgået fem partnerskaber med organisationer og 

kommunale tilbud, der bruger naturen som element i pædagogiske og/eller terapeuti-

ske forløb med unge, der har svært ved at mestre livet og kæmper med sociale pro-

blemer.  

De fem partnere er: 

Askovhus er et behandlingssted for unge med spiseforstyrrelser. De tilbyder forskel-

lige former for terapi, for at imødekomme individets behov ifm. Spiseforstyrrelser. 

TUBA tilbyder terapi og rådgivning for unge, der er børn af alkohol- og stofmisbruge-

re. Det er en selvejende organisation under Blå Kors Danmark, som har afdelinger 

over hele landet. 

Slagelse Kommune arbejder med udsatte og unge på flere fronter, bl.a. gennem 

ungdomsskolen, Ung Slagelse, kommunens kriminalpræventive enhed, KPE, samt 

Jobcenter Slagelse. 

Skive Kommune tager del i arbejdet med unge og udsatte, blandt andet gennem de-

res Børne-, Unge-, og Familiecenter, som arbejder forebyggende med anbringelses-

truede unge. 

Korinth er et botilbud for borgere med sindslidelse. 

Sammen med partnerne er der i Natur til et godt liv – Laboratoriet (NTGL) de seneste 

tre år arbejdet med at udvikle nye metoder og undersøge, hvordan natursociale for-

løb kan bidrage til unge på kantens evne til at mestre deres eget liv, med henblik på 

at udvikle den natursociale praksis og dele viden på området.  

Partnerne får naturfaglig kompetenceudvikling, og fagpersoner kan sammen med 

unge, som er en del af deres tilbud, komme og bruge området, herunder Knagel-

bjerghus med overnatningsmuligheder. Under opholdet på en eller flere dage laves 

aktiviteter i samarbejde med naturformidlere og fagpersoner fra Svanninge Bjerge og 

Skovskolen.  
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Hvorfor ungeinvolvering? 

Som del af evalueringen og opsamlingen af de foreløbige erfaringer har NTGL bedt 

Socialt Udviklingscenter SUS gennemføre en ungeinvolveringsproces med en grup-

pe unge, som har indgået i NTGL. 

SUS arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker i udsatte positioner bl.a. ved at 

skabe veje til involvering, indflydelse og samskabelse. SUS har fokus på at gøre men-

nesker med levede bruger-erfaringer til vidensaktører og medskabere af de rammer, 

tilbud og indsatser, som har indflydelse på deres liv og muligheder.  

Ungeinvolveringsprocessen har afdækket ungegruppens erfaringsbaserede vi-

den om, hvordan NTGL-indsatsen opleves. Samtidig har den givet de unge ad-

gang til at være bidragende aktører i forhold til, hvordan indsatsen bliver end-

nu mere relevant og hjælpsom i forhold til at støtte unges trivsel og livsme-

string.  

Som resultat er der udarbejdet anbefalinger til NTGL på to niveauer: 

1) Unges anbefalinger til styrkelse af NTGL-indsatsen 

2) Anbefalinger til hvordan man løbende kan involvere unge i udviklingen 

af NTGL 

Rapportens opbygning 

Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit: 

I første afsnit beskrives, hvordan de unge oplever NTGL-indsatsen, og hvad de ople-

ver at få ud af det.  

Andet afsnit indeholder de unges anbefalinger til, hvordan indsatsen kan styrkes. 

Herunder deres anbefalinger til, hvordan NTGL i højere grad løbende kan involvere 

og samarbejde med de unge i forhold til at udvikle og forbedre indsatsen, samt hvil-

ken betydning det har for dem at blive inddraget. 

Som bilag til rapporten er vedlagt de unges konkrete og kontekstnære anbefalinger til 

aktiviteterne i NTGL. 

Rapporten afsluttes med SUS’ guide til løbende involvering i NTGL på baggrund af 

erfaringerne med ungegruppen og vores mangeårige erfaringer i øvrigt med at skabe 

rum for, at unge – og ikke mindst udsatte unge – får mulighed for indflydelse på ud-

viklingen af de rammer og indsatser, som påvirker dem. 

Alle citater angivet i rapporten er fra unge, som har været en del af ungeinvolve-

ringsprocessen, som ligger til grund for rapporten. Alle billeder er fra opholdet i 

Svanninge Bjerge som beskrevet nedenfor. 
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Kort om involveringsprocessen 

Anbefalingerne er blevet til ved, at vi inviterede en gruppe på ti unge til en ungecamp 

over en weekend i Svanninge Bjerge, hvor vi bad dem dele viden og erfaringer med 

os fra deres tidligere ophold på stedet. Vi havde fokus på at opnå indsigt i og viden 

om: 

• Hvad NTGL-indsatsen kan set fra de unges perspektiv 

• Hvilke potentialer der, i de unges øjne, er for videreudvikling af NTGL-

indsatsen 

• Hvad der skal til for, at NTGL i højere grad løbende kan involvere de unge, 

der besøger stedet, i udviklingen af indsatsen  

 

De unge skulle have været på minimum et ophold i Svanninge Bjerge inden weeken-

den, så de havde erfaringer med indsatsen, som de kunne bygge videre på og genkal-

de sig under den weekend, vi inviterede dem til. 

I samråd med NTGL blev unge fra TUBA samt to forskellige kommunale tilbud i Sla-

gelse Kommune udvalgt for at søge et bredt erfaringsgrundlag repræsenteret i unge-

gruppen. TUBA tilbyder gratis rådgivning og terapi til unge, som er vokset op i hjem 

med misbrug i familien. Slagelse Kommunes tilbud består af pædagogiske aktiviteter 

til en bred gruppe af unge med både sociale og faglige udfordringer. 

 

Figur 1: Inddragelsesprocessens trin 

 

Da vi inviterede de unge, gjorde vi det klart, at vi havde brug for deres erfaringer for, 

at NTGL kan udvikle indsatsen og gøre den endnu bedre. Vi understregede, hvordan 

deres erfaringer, holdninger og viden var altafgørende for, at indsatsen kunne for-

bedres, og andre unge fremover kan få meningsfulde naturoplevelser. Vi beskrev 

kort, hvad weekenden indebar, og at vi også havde brug for deres sparring på de 

anbefalinger, vi ville udarbejde efter weekenden, så de kendte til hele forløbet, inden 

de sagde ja.  

Inden weekenden ringede vi til de unge for at skabe den første relation og gøre dem 

så trygge som muligt ved hele processen. 

Under weekendopholdet var der planlagt NTGL-aktiviteter, som vi fra SUS deltog i 

sammen med de unge. På den måde fik de unge genopfrisket aktiviteterne, og vi fik et 

Invitation Weekend 
inkl. analyse

Bearbejdning 
af empiri

Tjek ind med 
unge

Rapport med 
anbefalinger
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førstehåndsindtryk, så vi bedre kunne spørge konkret ind til de unges opfattelser. 

Samtidig gav det os fælles oplevelser, som styrkede relationen til de unge, og øgede 

den psykologiske tryghed. I løbet af aktiviteterne havde vi mindre ’stop-op’, hvor vi 

talte om, hvordan aktiviteterne påvirkede de unge. Som afslutning på weekenden 

samlede vi de unge til en fælles analytisk seance, hvor vi kiggede på temaer, mønstre 

og pointer, der gik igen på tværs af deres oplevelser og erfaringer. Ud fra det påbe-

gyndte vi i fællesskab med de unge arbejdet med at formulere anbefalinger. 

Efter weekenden bearbejdede vi det materiale, vi havde med hjem, og formulerede et 

første udkast til samlede anbefalinger. Dernæst inviterede vi de unge til et møde, 

hvor de gav os sparring og feedback på anbefalingerne til denne endelige rapport.  

 

 

 



               

 

9 

Natur til et godt liv – Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering 

 

 

De unges erfaringer med den 
natursociale indsats 
De unges erfaringer med NTGL har forskellige niveauer. Et direkte oplevet plan: 

Hvad kan man som ung, når man er del af indsatsen? Og to mere indirekte planer: 

Hvilken betydning har de rammer, stedet og naturen danner, samt det faglige ind-

hold, og måden opholdet faciliteres på, for de oplevelser og muligheder et ophold kan 

give? 

Figuren nedenfor søger samlet at illustrere, hvordan de unge ser den natursociale 

indsats; hvad de oplever er vigtigt og virker godt, og hvilke muligheder de oplever 

indsatsen giver dem. 

 

Figur 2: Hvad kan Natur til et godt liv ifølge de unge?  

 

 

Figuren består af to yderelementer: Naturen og rammerne og Faglighed og facilite-

ring. Yderelementerne er grundlaget for kernen: Det kan man som ung i NTGL. 

Tilsammen er de to yderelementer ifølge de unge med til at skabe en særlig kerne i 
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indsatsen, hvor de unge kan finde både modet og lysten til at udfolde og udfordre sig 

selv, udforske grænser og på forskellige måder se sig selv som en del af noget større. 

Dette udfoldes nedenfor. 

 

Kernen: Hvad kan man som ung i NTGL? 

Da vi spurgte de unge om deres erfaringer og oplevelser med den natursociale ind-

sats, lagde de vægt på, hvordan indsatsen og de omgivelser, den udspiller sig i, er et 

sted, hvor der er plads til at være sig selv sammen med de andre. Samtidig med at 

man kan udforske og afprøve nye sider af sig selv. 

I naturen oplever de unge at forbinde sig til noget smukt og noget, der er større end 

dem selv. Og gennem naturen få metaforer, de kan bruge til at sætte ord på det, der 

er svært. Det bidrager til perspektiv på en selv, til større selvforståelse og adgang til 

at forlige sig med den, man er.  

”At bruge naturen, som vi gør, har åbnet mine horisonter, og jeg 

kan nikke til de ting. Personligt har jeg udviklet mig enormt meget. 

Jeg er blevet bedre til at sige fra, og jeg har lært om mine grænser. 

At træde tilbage og at det er okay at gøre. Det er okay at gå ud i na-

turen og finde ro.” 

På det individuelle plan beskriver de unge, hvordan det gør noget ved dem at bevæ-

ge sig fysisk udenfor. Gennem øvelser og aktiviteter i naturen får de sanselige og 

kropslige erfaringer – nogle gange næsten meditative. Det giver dem ro og nærvær, 

og det åbner for en anden oplevelse af dem selv og læring om, hvad de kan, hvor de 

bliver positivt overraskede. 

”Vi kunne gå lige hen, hvor vi ville. Hænge hængekøjen op og tage 

en lur. At føle ro. Lytte til skoven. Være et med naturen.” 

”Jeg ser stedet som et fristed. Der er et eller andet, der gør, at man 

bliver rolig. Man skal ikke tænke på andet end at være her og gøre 

noget godt for sig selv. Stedet og naturen gør det. Der er så roligt.” 

”Det giver mig selvtillid. Jeg er glad. Jeg kan hvad jeg vil, når jeg er i 

naturen.”  

Samtidig beskriver de unge, at indsatsen skaber et rum hvor tillid, sammenhold og 

fællesskab med leg og grin vægtes højt. Det bidrager til, at man som ung kan arbej-

de med sig selv og udfolde nye sider af sig selv i trygge og nærværende rammer. Det 

kan fx handle om at arbejde med at flytte eller sætte grænser eller øve sociale kompe-

tencer. Indsatsen bliver for de unge en værdifuld pause fra hverdagen, hvor man 

både får tid til sig selv, til nærvær og til samvær med andre.  

”Jeg får lyst til at tale mere med andre mennesker. Jeg kan godt. Det 
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er ikke farligt.” 

”Det er okay at vise mit sande ansigt og ikke tilpasse sig det publi-

kum, man er i. At man kan tage det med hjem og øve sig på at sæn-

ke paraderne.” 

NTGL er således ikke kun en indsats, som stiller naturen til rådighed for de unge. 

NTGL skaber via naturen en unik mulighed for, at man som ung kan være i omgang 

med sig selv og andre på en anden måde, end man plejer. Det giver værdifuld adgang 

til at arbejde med sig selv og tage livtag med forskellige udfordringer og til at opleve 

sig som del af et positivt og trygt fællesskab.  

 

Grundlag I: Naturen og rammerne  

De unge fortæller, at det, at være i naturen og bruge naturen, føles rigtig rart. Det 

giver dem en ro i kroppen og i hovedet, og det betyder noget for, hvordan de ser sig 

selv. Naturen giver plads til at være den, man er. Det giver en fornemmelse af rum-

melighed og accept. Et sted, hvor de unge føler, at der er højt til loftet og plads til dem 

som mennesker – og også til alt det, de har med i baggagen.  

”Her kan man smide dårlige ting ud, og de forsvinder op ad og væk, 

hvor det, omvendt i et lokale, bliver i lokalet. De dårlige vibes er 

stadig i rummet. Man tager dem lidt med hjem, hvor her i Svannin-

ge kommer man hjem mere rolig, fordi tingene bliver her.” 

I naturen er der ingen, der dømmer dig, fortæller en af de unge. Det er nemmere at 

tale om svære ting ude i det åbne, hvor der er plads, og hvor alt det svære kan stige til 

vejrs, når det er sagt, så det ikke hænger i rummet over en. Flere af de unge har en 

oplevelse af, at naturen kan være støttende, bakke dem op og give dem ro og styrke. 

At se sig selv som en del af noget større, noget meningsfuldt, historisk og noget smukt. 

”Træet bliver ikke bedømt og bliver ikke set som anderledes. Natu-

ren er idyllisk, og dyrene har ikke nogen bekymringer om en far, 

der aldrig har været der.” 

Det har også stor betydning for de unge, at de helt konkret flytter sig til et helt andet 

sted og nogle helt andre rammer, når de er på ophold i Knagelbjerghus. Det at bruge 

tid på turen derhen, og at man konkret flytter sig fysisk fra et sted til et andet, gør det 

muligt at indstille sig mentalt og åbne op for, at nu sker der noget andet end det, der 

plejer. Den tydelige skelnen mellem hverdagen derhjemme og opholdet i Svanninge 

Bjerge gør det muligt at sænke paraderne og tage imod det, der sker, og det man op-

lever på en anden måde. 

Samtidig fortæller de unge, at det, at være væk over længere tid, betyder noget. Op-

holdet giver en pause fra problemer og bekymringer i hverdagen. De unge oplever, at 
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der er en anden form for tid, hvor man kan komme ned i gear, end i hverdagen. Dette 

skyldes dels naturen, som virker beroligende, men også det at være sammen med 

andre og væk fra hverdagen over længere tid. Det, at have god tid med sig selv og de 

andre, gør det muligt at gå ind i aktiviteterne på en anden måde og oparbejde modet 

til at prøve andre sider af sig selv af. 

”Hvis man i forvejen ikke har det så godt og bare har skolen, så er 

det her en mulighed for, at der sker noget andet. At komme ud af 

sin comfortzone og prøve sig selv af på nye måder i trygge rammer. 

At sidde med skind over sig selv og lave snobrød.” 

 

 

En vigtig detalje vedrørende de fysiske rammer og opholdet i Knagelbjerghus er, at de 

unge føler sig velkommen og taget sig godt af og godt imod. Det at huset er indrettet 

rart og hyggeligt, at der er sørget for mad og drikke, slik og skumfiduser til bålet. At 

der er tasker og madpakker til gåturen, gummistøvler til når det regner og skind til at 

varme sig med, når man sidder ved bålet om aftenen. Og at der er en, der kører efter 

shampoo og tandbørste, hvis man har glemt det derhjemme. Alt det, der giver en 

oplevelse af, at der er nogen, der omsorgsfuldt gør noget for, at man skal have det 

godt, betyder meget.  
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Grundlag II: Faglighed og facilitering  

Ifølge de unge står indsatsens faglighed central for deres oplevelser og læring. De 

øvelser, der laves og faciliteres under opholdet, indeholder blandt andet elementer af 

tillid og samarbejde. Det beskriver de unge som både vigtige og lærerige for dem og 

for fællesskabet under opholdet. Der faciliteters et rum for fællesskab og sociale rela-

tioner, ligesom der faciliteres fortællinger om naturen, som åbner op for selvrefleksi-

on og følelsen af at være en del af noget større. 

”Vi har lavet mange gode øvelser. Øvelse – hvor vi skulle gribe hin-

anden. Det, at jeg oplevede, at andre havde tillid til mig. Der er ikke 

nogen, der vil nogen noget ondt. Oplevelse af mod. Sammenhold og 

fællesskab.” 

Øvelserne giver dem mulighed for at eksperimentere med grænser i et trygt rum og 

skaber samtidig en let og fri stemning. Denne stemning smitter også af på de profes-

sionelle fagpersoner, som kommer med de unge. De fagprofessionelle viser andre 

sider af sig selv, hvilket de unge ser som positivt og vigtigt for deres oplevelse af ind-

satsen.  

”Man ser nogle andre sider af lærerne. En af vores lærere bliver til 

en rigtig Rambo. Kniv og jakke og NTGL-bukser.”  
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Anbefalinger 
De unge er kommet med en række konkrete anbefalinger til Natur til et godt liv. An-

befalinger til hvordan Knagelbjerghus og dets omgivelser kan blive et endnu bedre 

sted for unge at komme, og hvordan indsatsen i endnu højere grad kan understøtte 

de unges trivsel i hverdagen. Vi har inddelt de unges anbefalinger i fire temaer:  

• Tema 1: Et endnu bedre ophold 

• Tema 2: Fysiske rammer der understøtter et endnu bedre ophold 

• Tema 3: Hvordan lærere og terapeuter kan understøtte et endnu bedre 

ophold  

• Tema 4: Anbefalinger til løbende inddragelse af unge 

Tema 1: Et endnu bedre ophold  

De unges oplevelser af indsatsen er generelt rigtig positive, og de oplever at få meget 

ud af et ophold i Svanninge Bjerge. Deres anbefalinger skal forstås i forlængelse af 

det. Som anbefalinger og tilføjelser til, hvordan et ophold kan blive endnu bedre.  

I tema 1 giver de unge anbefalinger til, hvordan NTGL kan arbejde med selve den 

natursociale indsats, blandt andet ved at bruge naturen og naturformidlerne endnu 

mere. Tænke naturen og naturformidlerne endnu mere ind i de unges ophold og 

arbejde med at opnå en større forståelse for og en tydeligere kobling til de unges liv 

og de udfordringer, de står i derhjemme. På den måde bliver det en mere helstøbt 

oplevelse for de unge at være på stedet.  

 

Brug naturen og naturformidlerne endnu mere!  

De unge anbefaler, at naturen og Svanninge Bjerges faciliteter tænkes mere ind som 

et grundlæggende fundament for hele opholdet. Dette kan hjælpes på vej ved, at de 

unges lærere og terapeuter får forslag og hjælp til, hvordan de kan tænke stedet og 

dets faciliteter ind i flere aktiviteter under opholdet – også de uformelle aktiviteter 

som kan opstå i pauser eller efter programmet om aftenen. De unge foreslår også, at 

naturformidlerne kan indgå i flere aktiviteter udover øvelserne, så både natur og 

naturformidlere kommer tættere på de unge. Også for at naturformidlerne får en 

endnu bedre forståelse for, hvem de arbejder med. 
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Hav blik for opholdet som helhed – og brug de formelle rum  

De unge anbefaler, at der er et fokus på opholdet som helhed. Det betyder, at det, der 

foregår udenfor selve programmet, er lige så vigtigt for et godt ophold, som de kon-

krete øvelser de unge laver. Det kan også hjælpe at rammesætte i fællesskab, hvordan 

man er sammen under opholdet. Det kan skabe en mere positiv oplevelse af hele 

opholdet.  

”Hvis rammerne er sat, skal man ikke spørge eller bede om noget, 

man egentlig synes er ubehageligt at bede om.”  

 

 

Vær opmærksom på ungegruppens behov og forudsætninger  

De unge peger på vigtigheden af, at naturformidlerne kender eller har viden om den 

specifikke gruppe unges udfordringer og behov, inden gruppen ankommer til ophol-

det. På den måde kan naturformidlerne tilrettelægge programmet herefter og af-

stemme og tilpasse aktiviteter til den enkelte gruppes behov. For de unge er indhold 

og timing i aktiviteterne vigtigt. Det er vigtigt, at der arbejdes med at opbygge tillid 

internt i ungegruppen. At man først bliver bedt om at overskride grænser, være fjol-

let eller i centrum af en forsamling, når man føler sig tryg og klar til det. Her kan 

nogle unge have brug for et skub, mens andre ikke har brug for det. Man skal også 

nemt kunne sig nej til en aktivitet, hvis man finder det ubehageligt. Ved at tage højde 

for gruppens behov i tilrettelæggelsen af aktiviteter, kan de unge få mest muligt ud af 

øvelserne.  
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”Legene i går var grænseoverskridende, fordi man skulle sige 

”wraa” og være fjollet foran mennesker, man ikke kender. Det er 

svært at være fjollet foran nogen, man ikke kender. Jeg vil ikke væ-

re i centrum.” 

”De (naturformidlerne) skal have noget baggrundsinformation om 

os for, at de kan tilpasse øvelserne til os. Hvad har man med i bag-

gagen?” 

 

Naturfortællinger er vigtige for selvrefleksion og -forståelse  

De unge fortæller, at de har stor gavn af de fortællinger, som naturformidlerne giver 

om naturen samt det at være i naturen. Fortællingerne giver de unge mulighed for at 

relatere det til eget liv, forbinde sig med naturen og se sig selv og sin egen situation i 

et større perspektiv. Derfor er det vigtigt, at naturformidlerne giver endnu bedre 

muligheder for dette. Det kan eksempelvis være at lægge op til, at de unge reflekterer 

over historierne, tænker sig selv ind i dem eller relaterer dem til egne relationer og 

erfaringer. 

De unge lægger vægt på, at der kan være forskellige måder at arbejde med fortællin-

ger på. Der skal både være plads til at bruge fortællinger om naturen som metaforer 

for sit eget liv men også at historiske fortællinger om stedet og naturen kan invitere 

til at fantasere om at leve i en anden tid under andre forhold og tættere på naturen. 

På den måde får de unge mulighed for at se sig selv på nye måder og i andre sam-

menhænge.  

”Fortællinger om stedet og om naturen fungerer rigtig godt – og det 

at tænkte sig selv ind i fortællingerne. Bruge naturen narrativt.” 

 ”Der kommer en dybde i fortællingerne om naturen – men det er 

ikke bare natur, man kan relatere det metaforisk til ens eget liv og 

behov som menneske.” 

 

Potentiale for at bringe unge sammen på tværs af organisationer 

De unge oplever Knagelbjerghus og Svanninge Bjerge som et trygt sted at komme, 

hvor man har lyst til og mod på at åbne sig op for andre. Her er det nemmere at indgå 

i positive relationer og arbejde med ens tillid til sig selv og andre. Det trygge rum 

giver muligeden for, at de unge kan øve sig i at lære nye mennesker at kende og turde 

indgå i sociale relationer. Indsatsen har derfor potentiale til at være en brobyggende 

indsats mellem forskellige fællesskaber og netværk for unge, som ikke har et stærkt 

netværk. 

Konkret anbefaler de unge, at NTGL laver ophold i Svanninge Bjerge, som fokuserer 
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på, at man kan lære unge at kende, som man ikke kender på forhånd. Fx kan unge fra 

TUBA i Vejle komme og møde unge fra TUBA i København, eller unge fra forskellige 

specialskoler kan mødes.  

Tema 2: Fysiske rammer der understøtter et endnu bedre 

ophold   

Tema 2 handler om, hvordan de fysiske rammer både indendørs og udendørs i endnu 

højere grad kan understøtte et bedre ophold for de unge. De unge peger på, hvordan 

naturen kan gøres endnu mere tilgængelig – så de kan gå på opdagelse alene og 

sammen, når der ikke er program.   

 

Skab endnu bedre rammer for socialt samvær og leg  

Det, som sker udenfor programmets aktiviteter, har stor betydning for opholdet. Det 

er derfor vigtigt, at de fysiske rammer giver rig mulighed for at være sammen og lære 

hinanden bedre at kende. De unge ønsker, at det skal være nemt at lave noget sam-

men i pauser og udenfor programmet.   

Det kan gøres ved at have flere faciliteter og spil, som inviterer til leg og socialt sam-

vær, både indendørs og udenfor, og ved at have bedre steder til indendørs hygge og 

samvær. Ved at rykke det indendørs samvær væk fra sovesalene bliver rammerne for 

samvær mere inkluderende for alle.  
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Skab mulighed for at være i naturen i længere tid 

De unge kan godt lide at være i naturen. De anbefaler, at man i endnu højere grad 

flytter aktiviteterne under opholdet ud i naturen – og fx bliver udenfor en hel dag. De 

synes, at det er ærgerligt at skulle tilbage til hytten for at spise eller holde pause. Men 

det er ofte det, der sker, fordi der ikke er nogle oplagte steder at holde pause og få 

varmen, når de er på tur. Derfor anbefaler de, at der rundt omkring i skoven laves 

steder, hvor man kan holde en udendørs pause, sidde tørt i læ og spise, tænde et bål 

osv. 

 

Flere muligheder for at gøre brug af naturen på egen hånd 

De unge vil rigtig gerne bruge naturen mere og kunne gå på opdagelse i den på egen 

hånd. De anbefaler, at området ved og omkring Knagelbjerghus indrettes, så det invi-

terer til at være i naturen. At man nemmere kan gøre brug af den og gå på opdagelse 

på en hånd uden en naturformidler. På den måde kan de unge selv – eller sammen 

med deres lærere eller terapeuter - sætte naturaktiviteter i gang eller lære om natu-

ren på tidspunkter, hvor naturformidleren ikke er til stede. De unge håber også, at 

faciliteter i den retning vil inspirere deres lærere eller terapeuter til, i højere grad, at 

inddrage naturen i det, de gør sammen under opholdet. Og også vil opfordre de unge 

i at gå på opdagelse, lave øvelser eller lære nyt om naturen på egen hånd.  

 

Oplevelserne i Svanninge Bjerge skal være for alle  

De unge vil rigtig gerne dele deres gode oplevelser i Svanninge Bjerge med andre og 

tænker, at området og faciliteterne bør være til gavn for alle, der har lyst til at bruge 

området. De foreslår i den forbindelse at lave blandt andet naturlegepladser og andre 

faciliteter, der åbner op for, at flere kan bruge området. Alt fra lokale besøgende og 

familier, der har lyst til at gå ture og bruge områdets faciliteter, til folkeskoler og 

lærere fra hele landet bør inviteres til at få gavn af et ophold i Svanninge Bjerge.  

Tema 3: Hvordan lærere og terapeuter kan understøtte et 

endnu bedre ophold 

De unge lagde vægt på, hvordan lærere eller terapeuter, som deltager sammen med 

dem på opholdet, også kan understøtte og bidrage til, at opholdet bliver endnu bedre. 

Temaet indeholder både direkte anbefalinger til, hvordan lærere og terapeuter kan 

medvirke til dette, samt anbefalinger til hvordan NTGL kan understøtte de fagprofes-

sionelle. 

 

Opholdet er mere end et ”program” 
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Det er vigtigt at se opholdet som mere end et planlagt program. I Svanninge Bjerge 

åbnes der op for muligheder, hvor man kan være sammen på andre måder og se 

andre sider af hinanden i forhold til i hverdagen derhjemme. De unge ønsker sig, at 

lærere og terapeuter er indstillet på dette og selv træder mere ud af rollen som ‘pro-

fessionel’ og mere ind i rollen som ‘menneske’ under opholdet. De unge anbefaler, at 

lærere og terapeuter deltager i de øvelser og aktiviteter, de unge laver, så der skabes 

en mere lige, uformel og personlig relation under opholdet. De pauser og mellemrum, 

der sker mellem programmets aktiviteter, er vigtige, da disse uformelle rum kan 

åbne op for andre samtaler. Tematikker indenfor det terapeutiske og pædagogiske 

kan også opstå naturligt i disse rum – og disse temaer kan også tages med videre i det 

professionelle arbejde. De unge understreger, at det at være sammen i Svanninge 

Bjerge er meningsfuldt i sig selv, og de fælles oplevelser i pauserne er mindst ligeså 

betydningsfulde som selve programmet.  

 

Klæd lærere og terapeuter på til at være i naturen 

De unge anbefaler, at de lærere og terapeuter, som kommer med på ophold, skal 

tilbydes flere kurser, som relaterer sig til indsatsen i Svanninge Bjerge. På den måde 

kan NTGL støtte lærere og terapeuter i at inddrage naturen endnu mere ved at klæde 

dem bedre på inden opholdet. Dermed kan lærere og terapeuter bedre lære fra sig 

om naturen og føle sig trygge i det, bruge stedet i dets ånd, gå fuldt ind i at naturen er 

en grundlæggende præmis for opholdet og tage erfaring og konkrete øvelser med 

hjem.  

 

Mere natur med hjem i hverdagen  

De unge anbefaler, at naturen inddrages i undervisning og terapi i hverdagen der-

hjemme. At være i naturen i hverdagen kan have en positiv virkning, da det blandt 

andet kan lette stemningen under terapisessioner. De unge fortæller, at de ønsker at 

tage øvelserne fra opholdet med hjem og generelt tage mere ud i naturen i forbindel-

se med undervisning. I naturen er der højt til loftet, hvilket kan give de unge plads og 

medvirke til, at de føler, at de kan udfolde sig uden at fylde for meget. 
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Brug de styrkede relationer derhjemme 

De fælles oplevelser og andre måder at være sammen på, som styrker relationerne 

under opholdet, kan fortsætte, når man kommer hjem. Det kan skabe en stærkere 

forbindelse mellem det, de unge erfarer i Svanninge Bjerge og hverdagen derhjemme. 

Det handler både om at italesætte og mindes gode oplevelser sammen og vedligehol-

de den menneskelige relation. Og om at lærere og terapeuter, der kommer tæt på de 

unges personlige processer under opholdet, kan genoptage snakke og tematikker, når 

de er hjemvendt og på den måde fortsætte med at støtte op om de unges udvikling, 

når de kommer hjem. 

Tema 4: Anbefalinger til løbende inddragelse af de unge 

De unge kom med en række anbefalinger til, hvordan NTGL bedre kan inddrage de 

unges erfaringer og holdninger løbende til at styrke indsatsen fremover.   

 

”Spørg os direkte” – både før, under og efter opholdet 

De unge italesætter, hvordan de gerne vil inddrages direkte. Dette kan både være i 

begyndelsen af opholdet, undervejs i opholdet og efter de unge er vendt hjem fra 

opholdet. Det kan gøres på forskellige måder, og det er vigtigt at tilpasse involverin-

gen til den specifikke gruppe af unge.  

Konkrete forslag til involvering:  

• Ved ankomst til Svanninge Bjerge: Spørg hvad de unge tror, der kommer til 

at ske, hvad de ønsker, der skal ske, og hvad de gerne vil prøve under ophol-



               

 

21 

Natur til et godt liv – Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering 

 

det. Planlæg opholdet efter svarene. 

• I løbet af opholdet: Læg refleksioner ind om øvelser og aktiviteter i ophol-

det som en del af programmet. Dette kan fx foregå efter hver øvelse eller som 

en afrunding på opholdet. 

• Efter opholdet: Send en mail til de unge efter de kommet hjem igen, hvor 

der følges op på opholdet, og om de unge har gjort sig yderligere tanker om 

erfaringer og feedback, efter de er kommet hjem. Det kan fx være ved hjælp 

af et spørgeskema. 

 

”Bed om vores kontaktoplysninger” 

De unge anbefaler, at de ansatte i Svanninge Bjerge beder direkte om de unges kon-

taktoplysninger. For de unge behøver informationen ikke at gå igennem deres lærere 

eller terapeuter, hvis de selv har givet samtykke til at blive kontaktet. At blive ind-

draget direkte kan give en følelse af, at man er en del af udviklingen, og at ens stem-

me bliver taget alvorligt. 

 

”I skal ikke være bange for at spørge os” 

Denne anbefaling understreger vigtigheden af at inddrage de unge og ønsket fra de 

unge om at blive inddraget. De unge vil gerne involveres og bidrage med deres erfa-

ringer som en del af udviklingen af Svanninge Bjerge. De mener ikke, at man skal 

holde sig tilbage med at spørge dem til råds. 

”Nogle gange kan det måske være svært for den enkelte terapeut el-

ler lærer at spørge. De kan måske være bange for at få at vide, at 

man ikke har gjort det godt nok. Men det er jo vigtigt at få talt om.” 

”Lyt til os. Det kan godt være, I føler, I fejler, hvis der er noget, vi 

ikke synes er godt. Men ellers får I det jo ikke at vide.” 

 

Betydningen af at blive inddraget 

De unge oplever det betydningsfuldt at blive inddraget og spurgt om, hvad 
de tænker og mener. De unge fra NTGL oplever sjældent i deres liv, at voksne pro-
fessionelle spørger til og er interesserede i at høre deres perspektiv på indholdet af 
undervisning, indsatser eller tilbud målrettet dem.  

”Det er det vigtigste. At nogen spørger hvad vi synes. Det er jeg ikke 

vant til. Det gør de ikke dem henne i skolen og det. Det er første 

gang nogen spørger mig, hvad jeg synes. Det får mig til at føle mig 

mere lige. Når vi bliver spurgt, er det ligesom om I ikke er ligeglade 

med os.” 

De unge italesætter, at det at blive inddraget gør, at de føler sig lyttet til og værdsatte. 
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At blive inddraget får de unge til at føle sig taget alvorligt. De oplever et ligeværd med 

de voksne, som de ikke oplever i mange andre sammenhænge.  

”Det betyder rigtig meget at blive spurgt. Det er rart ikke bare at 

blive behandlet som et barn, men en ligeværdig person.”  

At opleve deres input blive værdsat kan i sig selv gøre noget positivt ved relationen til 

dem, der inddrager. De unge oplever tillid, som gør dem mere trygge i relationen og 

får dem til sænke paraderne og åbne mere op. 

”Det er rart, at det man går og tænker bliver hørt. Det gør mig glad, 

at der kommer nogen og lytter til os.” 

”Tak for oplevelsen. Det vil jeg gøre igen, hvis jeg bliver spurgt.”   
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Løbende inddragelse af unge i 
NTGL fremover 
SUS har mange års erfaringer med at inddrage og skabe rum for at gøre dem, det 

handler, om til vidensaktører og medskabere af løsninger på socialområdet. På tværs 

af disse erfaringer og de unges overvejelser og input til NTGL er herunder vores 

overvejelser og anbefalinger om den fortsatte inddragelse af unge i NTGL. 

 

Empowerment af de unge 

Arbejdet som ligger til grund for denne rapport har handlet om at inddrage de unge i 

at forbedre og udvikle NTGL indsatsen. Rationalet har for det første været, at de un-

ges erfarede og hverdagsnære vidensbidrag er vigtigt og nødvendigt og gør den vi-

den, NTGL baserer forbedringen og videreudviklingen af indsatsen på, mere robust 

og righoldig. For det andet har rationalet været, at de unges perspektiv på, hvad der 

er vigtigt, og hvordan indsatsen hjælper dem, vil bidrage til at styrke kvaliteten af 

NTGL fremadrettet. 

Et rationale, der ikke som sådan har været del af udgangspunktet er, at de unge, som 

inviteres til at deltage og bidrage, vokser og styrkes af at blive hørt og få mulighed for 

sammen med andre unge at forme en stemme og være med til at formulere og påvir-

ke noget, der har betydning for dem selv og andre, der står i en lignende situation. 

Det ses tydeligt i de unges italesættelse af betydningen af at blive inddraget og er 

noget, vi i SUS oplever igen og igen i de inddragende og involverende processer, vi er 

del af.  

Empowerment og dannelse er og bør i vores øjne være en vigtig sidegevinst at af 

blive involveret. Ikke mindst for mennesker, der ellers oplever ikke at blive hørt men 

bliver ’udsat’ for rammer og indsatser, andre har konstrueret. For en indsats som 

NTGL, der arbejder med formål om at styrke unge på kanten – de unge som netop i 

mange sammenhænge ikke oplever at blive hørt – kan der være et potentiale i at 

være mere tydelige om det underliggende empowerment-rationale fremadrettet.  

At bygge inddragende elementer systematisk ind i indsatsen kan måske bidrage til, at 

NTGL i endnu højere grad kan indfri sit løfte om at styrke de unges livsmestring og 

trivsel. Man kan også begynde at kigge efter og følge op på om de unge, der er del af 

inddragelsesprocesserne, træder i karakter som deltagere, får de mere handlekraft og 

lærer de noget undervejs, der former deres perspektiv og budskaber? 

Vi vil dog gerne understrege, at det at give de unge en god oplevelse og se dem vokse 

gennem inddragelsen ikke bør overskygge spørgsmålet om, hvorvidt der kommer 
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mere livsnær viden frem og bedre kvalitet i indsatsen ud af det.  

 

Tre niveauer af ungeinddragelse 

Fremadrettet anbefaler vi konkret, at inddragelsen i NTGL planlægges på baggrund 

af overvejelser om med hvilket formål, man inddrager de unge, og hvor langt man 

ønsker at gå i forhold til at efterspørge de unges viden og input eller skabe rum for 

samskabelse og medindflydelse. 

Derfor anbefaler vi, at skelne mellem tre niveauer af ungeinddragelse. De tre niveau-

er henviser til forskellige formål med inddragelsen og hvilken form for medindfly-

delse, den giver de unge adgang til: 

• Niveau 1: At få unges erfaringsbaserede viden gjort tydelig og skabe rum 

for, at unge kan påvirke udformningen af konkrete ophold og aktiviteter 

i NTGL.  

 

• Niveau 2: At få unges erfaringsbaserede viden gjort tydelig og skabe rum 

for, at unge kan påvirke udviklingen af NTGL på et mere generelt ni-

veau. 

 

• Niveau 3: At skabe rum for samskabelse mellem unge, fagpersoner og 

ansvarlige i NTGL, som giver de unge medindflydelse der, hvor beslut-

ninger om designet af indsatsen tages. 

 

I praksis kan niveauerne overlappe. Aktiviteterne gennemført i regi af ungeinvolve-

ringsprocessen, som ligger til grund for denne rapport, har bevæget sig på tværs af 

niveau 1 og 2. Bilaget til rapporten rummer de unges anbefalinger til konkrete aktivi-

teter, og anbefalingerne skitseret i denne rapport bevæger sig på et mere generelt 

niveau. 

 

Guide 

Til inspiration er herunder en guide med konkrete forslag til aktiviteter på hver af de 

tre niveauer. 

GENERELT: 

Vær systematiske: Udarbejd en fast plan for, hvordan viden samles op løbende og bruges ind 

planlægningen og dialogen mellem samarbejdspartnere og de ansvarlige i NTGL. 

Skab transparens: Vær tydelige overfor de unge om, hvad I gør med deres input, og hvad de 

reelt har indflydelse på. 
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NIVEAU 1  

 

 

HVORFOR (formål): 

At få unges erfaringsbaserede viden gjort tydelig og skabe rum for, at unge 

kan påvirke udformningen af konkrete ophold og aktiviteter i NTGL.  

 

HVORDAN 

Mulige aktiviteter og opmærksomhedspunkter   

Udarbejd en før-under-efter model i tråd med de unges anbefalinger.  

Før ophold: 

• Fast design for seance med forventningsafstemning sammen med lærere/terapeuter 

inden ophold. Viden overleveres til NTGL og anvendes i planlægningen af ophold og 

program.  

 

Under ophold: 

• Lad de unge komme til orde som del af opstarten om, hvad de håber at få ud af op-

holdet, og saml op på det ved afslutningen. Gør det klart at deres input værdsættes 

opholdet igennem. 

• Læg evaluerende refleksionsnedslag ind om, hvad de unge oplever at få ud af øvel-

ser og aktiviteter. 

• Lad de unge udarbejde konkrete bud på, hvordan en netop gennemført aktivitet el-

ler øvelse alternativt kan gennemføres. 

• Sæt tid af til evaluering til sidst. Fx ’Det bedste og det værste’ 

’Hvis det skal blive endnu bedre at komme til Svanninge næste gang så…’ 

 

Efter ophold: 

• Spørgeskema sendes direkte til de unge (tænk i simple formater (fx afkrydsning) og 

alternative formater (fx tage et billede som svarmulighed etc.).  

• Ring evt. nogle af de unge op til et lille interview (gennemført af nogle de unge ikke 

har mødt på opholdet). 

• Husk at bede om kontaktoplysninger inden I slipper de unge. 

 

 

NIVEAU 2  

D 

HVORFOR (formål): 

At få unges erfaringsbaserede viden gjort tydelig og skabe rum for, at unge 

kan påvirke udviklingen af NTGL på et mere generelt niveau. 

HVORDAN 

Mulige aktiviteter og opmærksomhedspunkter   

Hav en ambition om fx et årligt udviklingsnedslag. Processen, som er baggrunden for 

rapporten her, kan være til inspiration. 
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Inviter unge fra forskellige samarbejdspartneres tilbud til udviklingsdag(e). 

• Giv de unge et honorar for at deltage som erfaringseksperter med værdifuld viden. 

• Lad ansvarlige fra indsatsen, som ikke normalt møder de unge, deltage og høre hvad 

de unge har på hjerte.  

• Vær opmærksom på hvad der skal til for at etablere et trygt fællesskab i gruppen, 

som giver de unge lyst og mod på at deltage og dele deres erfaringer. 

• Sammensæt et program med fokus på: At få unges erfaringer i spil, identificere væ-

sentlige virksomme ingredienser i indsatsen set fra de unges perspektiv og udarbej-

de forslag/anbefalinger til hvordan indsatsen kan styrkes.  

• Læg evt. et ’udviklingslaboratorie’ ind hvor de unge designer nye, alternative forslag 

til en eller flere elementer eller aktiviteter, der indgår i indsatsen.  

• Sørg for at afsætte god tid (gerne flere dage). Hvis der ikke er god tid til inddragelsen, 

har de unge ikke altid svar eller en mening klar. Det kræver tid og tålmodighed med 

relationsopbygningen for at få de unges reelle input, og de unge kan have behov for 

støtte til at formulere det, de har at byde ind med.  

• Overvej støtte til ekstern facilitering alt efter ressourcer og kompetencer til rådighed 

internt.  

 

 

NIVEAU 3 

 

 

HVORFOR (formål): 

At skabe rum for samskabelse mellem unge, fagpersoner og ansvarlige i 

NTGL, som giver de unge medindflydelse der, hvor beslutninger om desig-

net af indsatsen tages. 

HVORDAN 

Mulige aktiviteter og opmærksomhedspunkter   

Overvej om og hvordan I kan invitere de unge længst muligt ind i det rum, hvor viden og 

beslutninger bliver til og skabe mulighed for samtale mellem deres og andres viden. 

• Der er fortsat behov for at få de unges erfaringer og oplevelser frem ved at lade de 

unge mødes først, formulere sig i fællesskab og se kollektivt på tværs af erfaringerne 

sammen. På samme måde som skitseret under niveau 2. 

• Som et næste skridt i processen inviteres andre aktører med viden og perspektiver 

til at bidrage - på en måde så de unge fortsat er en aktiv del.  

• Relevante fag- og videnspersoner identificeres derfor og inviteres til et dialogmøde 

med de unge. 

• Dialogen starter med formidling af de unges viden for at synliggøres og positionere 

de unge som centrale videnspersoner (det kan fx være eksempler, cases, fortællinger 

og pointer fra de unges første møde, som formidles klart og med de unge som afsen-

dere). 

• Dernæst inviteres fag- og videnspersoner til at bringe deres viden og perspektiver i 

spil. 

• Til sidst prioriterer blandede grupper på tværs af unge og fagpersoner de væsentlig-

ste udfordringer, opmærksomhedspunkter eller tematikker, som skal have fokus, 

hvis NTGL skal styrkes ift. endnu bedre at støtte unge til øget trivsel og livsmestring.  
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• Der kan efterfølgende også nedsættes blandede udviklingsgrupper, som kommer 

med bud på nye tilgange/løsninger, der kan afprøves i NTGL. 

• Eksperimenter, som afprøver forslagene til nye tiltag, kan iværksættes, og unge kan 

fx inviteres til at være ’kritiske venner’ og dialogpartnere i afprøvningsperioden. 

• Gennem alle trin er der behov for en opmærksomhed på at rykke samtalerne tæt på 

de unges liv og virkelighed, så de unge får en reel chance for at fylde rammen ud 

med deres viden og påvirke undervejs.  

• Overvej støtte til ekstern facilitering alt efter ressourcer og kompetencer til rådighed 

internt. 

• Få yderligere inspiration til at involvere unge i samskabelsesprocesser i SUS’ meto-

dehæfte om unge som erfaringseksperter: 

https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/unge-som-erfaringseksperter-inspiration-til-

involvering-og-samskabelse/ 

 

 

 


