TAG MIG
MED UD

Håndbog
Hvordan man styrker børns
adgang til udeliv og natur

Introduktion
Denne håndbog er et redskab - lavet for
at støtte alle dem der vil sikre sig, at børn
kommer udendørs oftere og har adgang
til natur. Den er udarbejdet for at styrke
børn, forældre, pædagogisk personale,
ledelsesteams og pædagogiske assistenter i
denne proces.
Undervejs i bogen vil vi opfordre dig til at
reflektere over udviklingen af:
• Institutionens værdigrundlag
• Aktiv brug af udendørsområder og
hvordan disse kan hjælpe dig til at
understøtte og højne standarten
af de pædagogiske
læreplaner og at skabe gode
udviklingsbetingelser for
børnene.

Vi tror på, at arbejdet i en daginstitution vil
blive opfattet mere behageligt og givende
med en betragtelig mængde tid tilbragt
udendørs. Så læs videre, og tag dem så med
ud!

Særlig note fra projektlederen
af “Tag mig med ud” projektet
blandt andet en forøgelse i det
fysiske aktivitetsniveau og et bedre
mentalt helbred. Løsningen virker
ligetil – tag børnene med ud.

Din nye rejse starter med denne håndbog, der
vil give dig viden, indsigt, inspiration - og blive
din guidende hånd, når du skal planlægge
udendørsaktiviteter og udendørsleg.
I løbet af de seneste to årtier har familielivet
forandret sig radikalt – børn bruger op til tre
timer mere om dagen på, at se fjernsyn og spille
computer, frem for at lege udenfor (Childwise,
2017). Flere undersøgelser dokumentere og
indikerer, at stigningen i børns overvægt også
er et resultat af deres stillesiddende livsstil. Et
aktivt udeliv har en lang række fordele for børn,

Hvem skal gøre det? Eksperter er
enige om, at forældre og pædagogisk
personale har den største indflydelse
på børns udvikling. Er det dermed
pædagoger og forældres ansvar at sikre, at børn
får udendørserfaringer? Samarbejdspartnerne
bag ”Take Me Out” -projektet er enige om, at
pædagogisk personale har et stort ansvar - og
derfor har vi har valgt, at dele vores erfaringer
omkring udendørslæring og leg med dig, og
beskrive hvorfor det er så vigtigt, at børn kommer
med ud.
Udendørslæring og leg tilbyder unikke
muligheder for, at styrke barnets potentiale og
udvikling, særligt i de tidlige år. Udendørslæring
og leg bør efter vores mening
være en naturlig del af børns
udviklingsproces, da både uderum og

inderum tilbyder forskelligartede, men gensidigt
supplerende miljøer for læring. Kvaliteten af
udendørserfaringer er så høj, at det i sig selv er
autentisk, meningsfuldt og nødvendigt for et
sundt liv. Udelivet er afgørende for barnets trivsel
og fremtid. Fremtiden for dem som vi holder mest
af – vores kære små.
Den positive effekt af udendørslæring for børn er
blevet bevist ved forskning udført i Skandinavien
og Storbritannien (Parsons, 2007), hvor
udendørstilgangen er alment praktiseret. I løbet
af dette projekt har vi set, at selv de lande hvor
udendørslæring og leg er daglige rutiner, kan
være plagede af udfordringer og forhindringer.
Med ”gåpåmod” og beslutsomhed, har disse lande

alligevel holdt fast i udendørstilgangen, og de
deler ud af deres erfaringer og løsninger i denne
håndbog. Hvis du er i tvivl eller ser forhindringer
ved at introducere udendørspædagogik i din
praksis, eller ikke ved hvor du skal starte eller
hvordan du skal komme i gang, så er denne
håndbog et must for dig.

Adriana Kováčová, INAK Slovakia
Project manager

”Den rette dannelse af børns natursyn og relation til naturen, støtter børn i at få et
veludviklet verdenssyn.”
Vlado Gerko, Prešov Universitet

projektet
•
Denne bog er et resultat af det Erasmus+
støttede projekt ”Take Me Out” der blev etableret
i 2016-2018 for at:

Nå ud til så mange børn som muligt og
muliggøre udendørs og natur oplevelser for
dem.

Støtte delingen af god praksis i udendørslæring
og leg i dagtilbud til børn, og på samme tid,
udvikle de metoder som pædagogisk personale
kan bruge i deres daglige praksis, mens de
indarbejder den udendørs tilgang i deres
institution.

Denne håndbog er udformet for at støtte alle der
er involveret i at forbedre brugen, udformningen
og ledelsen af udendørsarealer for små børn,
inklusiv børn i samvær med deres forældre,
pædagogisk personale, ledelse og andre fagfolk
såsom gartnere og landskabsarkitekter.

Projektet involverede fagpersoner fra Slovakiet,
Estland, Danmark og Storbritannien.
Deres fokus var på offentlige dagtilbud og deres
målsætning var at:
• Udvikle en udendørs ramme på Europæisk
plan for at støtte børns tidlige udvikling.
• Udvikle et træningsprogram for pædagogisk
personale, som benytter eller gerne vil
benytte udendørsmiljøet og naturen.
• Tilbyde pædagogiske personale denne
håndbog.

Gennem bogen vil vi opfordre til at tænke over
udviklingen af jeres institutions værdigrundlag
og tilgang til brugen af udendørsarealer og
hvordan det kan hjælpe jer med, at udforme en
læreplan af høj kvalitet, for at sikre de bedst
mulige udviklingsbetingelser og læringsmiljøer
for børnene.
Meget er allerede alment kendt, når det kommer
til den betydning som fysisk leg og udendørsleg
har på den intellektuelle, følelsesmæssige og
sociale udvikling hos børn. I denne håndbog
har vi benyttet den eksisterende forskning på
området, og på baggrund af denne, uddybet
med evidensbaseret viden og specifikke
caseeksempler, for at underbygge argumenterne
for at prioritere den krævede tid og økonomi til,
at skabe afgørende forandringer i din tilgang og/
eller plads, ved brugen af udendørsarealer.

På lang sigt er målet at:
• Nå ud til så meget pædagogisk
personale som muligt og støtte deres
kompetenceudvikling.
• Tilbyde motiverende værktøjer og
støtteydelser til fordel for pædagogisk
personales udendørspraksis
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Samarbejdspartnerne

De er den førende engelske
velgørenhedsorganisation der
specialiserer sig i udendørslæring og -leg
i undervisningen. Deres uanfægtede viden
og ekspertise er baseret på mere en 25 års
erfaring med praktisk arbejde og forskning.

Learning through Landscapes er en
engelsk velgørenhedsorganisation der er
dedikeret til at forbedre udendørslæring
og leg for børn. Deres vision er at alle
børn får glæde af at blive stimuleret med
udendørslæring og -leg i deres undervisning.
De sigter efter at gøre det muligt for børn
at knytte sig til naturen, være mere aktive,
være mere engagerede i deres indlæring,
udvikle deres sociale kompetencer og have
det sjovt!

Til brug for dette projekt, har Learning
through Landcapes koordineret
denne håndbog samt organiseret
træningselementerne sammen med den
danske samarbejdspartner.

De gør dette via tre tilgange:
• Ved at argumentere for fordelene
ved udendørslæring og -leg i skolen,
børnehaven og vuggestuen.
• Ved at inspirere og muliggøre
udformningen og udviklingen af
udendørsmiljøer for at støtte børns
udvikling.
• Ved at inspirere og kompetenceudvikle
pædagogisk personale og assistenter
til at udvikle selvtilliden, ideerne og de
nødvendige kompetencer for at kunne
optimere brugen af udendørsområder.

For mere viden, besøg siden www.ltl.org.uk
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helbredende undervisningssanatorier og
andre institutioner der tilbyder pleje af
psykosocialt udfordrede børn og unge.

Undervisningsfakultetet, Presov
Universitet, Slovakiet er en offentlig
højere læreanstalt. For nuværende, er
det det eneste sted i Slovakiet som
udelukkende specialiserer sig i uddannelsen
af undervisere til dagtilbud, skole og
specialtilbud. Deres prioriteter indbefatter
vigtigheden af oplæring af undervisere
og modernisering af de metodiske og
didaktiske tilgange, især hvad angår de
gældende læringsforhold i Slovakiet.

Afdelingen for før-skoleundervisning,
PRESOV UNIVERISTET, SK, har med deres
ekspertise i forskning, træning, ledelse og
organisatorisk personale, metodister og
forskningspersonale i før-skoleinstitutioner
såvel som akademisk ekspertise indenfor
ECEC sektoren, medvirket til at integrere de
nye udendørslæringstilgange i de officielle
Undervisningsfakultetet, Presov Universitet, læringsmetodikker. Derved bidrager de til
at styrke kontakten til beslutningstagere
forbereder pædagogisk personale (på
i Slovakiet og fremmer fremadrettet
bachelorniveau) på deres arbejde i
den officielle anerkendelse af en positiv
børneinstitutioner, skolefritidsordninger,
tilgang til udendørslæring i den slovakiske
fritidsklubber; specialister i feltet af
lovgivning, i forlængelse af dette projekt.
kompenserende før-grundskole og
grundskoleundervisning af socialt og
I forbindelse med dette projekt
kulturelt udfordrede børn. Undervisere
har deres rolle været at evaluere
i specialundervisningsinstitutioner,
sundhedspleje- og socialpleje-institutioner, på undervisningsstandarderne af
udendørs fagpersonale og underbygge
ungdomsfængsler, og pædagogisk
baggrundsreferencer og kilder til denne
personale der arbejder med individer med
håndbog.
mentale handicaps. Kandidatstillinger
indbefatter grundskolelærerstillinger
www.unipo.sk/en
(de første fire år af grundskolen);
metodister i grundskoleundervisning,
ledelse og organisatorisk personale
i børneinstitutioner; metodister og
forskningspersonale i før-skoleinstitutioner;
børnehaver for børn med særlige
behov, lærere i grundskoleklasser for
børn med særlige behov, skolelærere
på diagnostik og genoplæringcentre;
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bringe dem i spil gennem
lokale, nationale og
internationale projekter, ofte
i tæt partnerskab med et stort
udvalg af institutioner.
INAK, indledte dette partnerskab
med udgangspunkt i resultaterne fra en
behovsanalyse gennemført i februar 2016,
involverende 326 børnehavepædagoger i
Slovakiet. 286 (88%) af pædagogerne gav
udtryk for deres interesse i et projekt med
fokus på udendørslæring, såvel som og
baseret på positiv forudgående erfaring med
lignende læringsprojekter.

INAK, Slovakiet, er en NGO som forsøger
at gøre tingene ANDERLEDES/”INaK” ”innovation og kreativitet”. ”INaK” blev
stiftet i 2014, af et hold der havde erfaring
med innovative tilgange, aktiverende
metoder og ICTs i undervisning, erfaringen
fra udvikling af didaktisk materiale,
erfaring med projektledelse, erfaring med
at drive undervisende læring, såvel som
andre aktiviteter fra feltet af innovativ
undervisning. Gennem deres aktiviteter
har de til hensigt, at støtte udviklingen af
menneskelige kompetencer.

I forbindelse med dette projekt, har
INAK koordineret partnerskabet og
projektledelsen og skabt de onlinebaserede
træningsmoduler:
www.trochuinak.sk

De fokuserer på brugen af innovative
tilgange, og bruger kreative metoder i
indlæringsprocessen, idet vi arbejder med
en bred vifte af målgrupper – børn, unge
og voksne. Deres projekter forbedrer den
livslange læring og hjælper til at udvikle
undervisernes kernekompetencer. De
forsøger at implementere deres ideer og
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forventninger til
at støtte op om den
helhedsorienterede
udvikling af individet,
og tillade anerkendelse
af færdigheder udover de
akademiske; et miljø hvor elever kan
udøve kærlighed til læring, og kærlighed til
livet, et sted hvor de kan trives og stråle.
RUKKILILLE LASTEAED, Estland, er en
privatejet børnehave, stiftet i efteråret
2009. Deres børnehave har 198 børn i
alderen 2-7 år. Der er 9 grupper. Deres
prioritet er at leve op til de grundlæggende
læreplaner i Estland, og forvalte dem
på legende vis, ved brug af alternative
pædagogiske metoder. De har prioriteret
læring gennem værdier fra estisk tradition
og naturundervisning, øget bevidstheden
omkring deres traditionelle kultur
gennem bevægelse og aktiviteter med en
understregning af sundhedsforebyggende
arbejde.

Deres personale er velforberedte og
entusiastiske omkring deres arbejde. De
benytter elementer fra mange forskellige
metoder, eksempelvis: The Method Project,
Step-by step, The Dalton Plan, The Good
Start Method, Sherborne, osv. De har også
ekspertise i kunst, arbejde med sociale
færdigheder, ICT, folklore, udendørslæring.
I forbindelse med dette projekt, har deres
rolle være at bidrage til udarbejdelsen
af håndbogens indhold, og at formidle
projektet til de baltiske lande.
www.rukkilill.eu

De opnår dette ved at etablere et
miljø baseret på respekt, tillid, og høje
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fra Danmark og andre lande. Børnehaven har
en stærk tiltro til at udendørsmiljøet er det
bedste for børns dannelse, lærer processer
og udvikling.

Stockholmsgave Centrum Denmark,
er en udflytterbørnehave nær København
med fokus på udeliv og naturlæring,
som samtidig udøver vidensdeling med
institutioner fra Danmark og andre lande.
Børnehaven har rig erfaring med natur og
udendørslæring, både i teori og praksis, som
er integreret i læreplanerne.

Børnehaven har bidraget til denne håndbog
og til den dertil knyttede træning.
http://stockholmsgavecentrum.kbhbarn.
kk.dk

Hver dag bliver børnene kørt fra et
opsamlingspunkt i indre København og ud i
naturen. Ude i børnehaven er der et hus med
grupperum, køkken, toiletter, et kontor og en
stor have/legeplads. Børnehaven har 70 børn
i alderen 3-6 år og 10 pædagoger. Børnene
er inddelt i 3 grupper med 22 børn af
blandet alder, og tre pædagogisk personale
tilknyttet hver gruppe. Børnehaven er
åben fra 7:00 til 17:30, mandag til fredag,
hele året rundt. Børnehaven er offentlig
og fungerer efter gældende dansk lov og
regulering.
Børnehaven har en udendørsprofil med
fokus på natur og udeliv og har de fleste
af sine aktiviteter udendørs. Det sikrer et
kvalitativt højt læringsmiljø med uddannet
pædagoger, som har en bachelor grad,
samt viden og erfaring med natur og
udendørslæring. Børnehaven udveksler ofte
erfaringer og praksis med andre institutioner
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Udendørsmiljøundervisning
som sådan er et obligatorisk
tværfagligt emne i slovakiske
skoler, men i øjeblikket findes
der intet veludviklet lærings- og
metodisk undervisningsmateriale
tilgængeligt på skolemarkedet.
Med deres fokus på integrationen af
miljøstudier i undervisningen, og deres
erfaringen med at udvikle materiale rettet
mod underviserne, og organisere læring
for undervisere og udgive et tidsskrift
med miljø- og naturrelaterede emner for
førskolebørn, bidrager deres nuværende
interne netværk af 185 børnehaver og
grundskoler til kvalitetssikring af projektet,
og formidlingsaktiviteter i Slovakiet.

Strom zivota Slovakiet, er en nonprofit NGO som har været aktiv i feltet
af miljøstudier og kulturarvsbevarelse i
Slovakiet i knap 35 år. Organisationens
hovedmålgruppe er børnehavebørn,
grundskoleelever og unge i al
almindelighed. Organisationen udarbejder
tilbud for disse grupper ved at skabe
et stort udvalg af programmer der
fokuserer på miljølæren på alle niveauer,
inklusiv bevarelsesarrangementer,
offentliggørelse af aktiviteter, udstedelse af
miljøkonkurrencer og meget andet.

Til dette projekt har Stromzivota bidraget
til udarbejdelsen af håndbogen samt
koordineret udformningen af de digitale
elementer.
en.stromzivota.sk

PÅ nuværende tidspunkt har de samarbejdet
med 150 børnehaver eller skoler på nationalt
plan og derved nået ud til over 7000 børn.
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1) Bliv inspireret
• Stimulere, inspirere, og forbedre
motivationen
• Udvikle evnen til at håndtere
usikkerheder
• Tilbyde udfordringer og muligheder for at
løbe acceptable grader af risici.
• Forbedre unge menneskers holdning til
læring

Luk øjnene og tænk på din barndom... Hvad
var din yndlingsaktivitet som barn? Foregik
den indenfor eller udenfor?
Mange af os vil tænke på udeliv, på
skiftende vejr og sanseoplevelser, hvor vi
nød friheden og havde det sjovt sammen
med andre. Denne bog sigter efter at give
børn muligheden for at skabe sig sådanne
minder og øge deres potentiale i et sikkert
og glædesfuldt udendørsmiljø.

I dag hvor børn i mange europæiske lande
er meget i daginstitution, mens forældrene
arbejder, kan vi genoverveje behovet for at
børn skal tilbringe mere tid ude. Gennem
vidensudveksling er vi ved at få øjnene
op for naturens og udelivets værdier
og børnenes behov for aktivt udeliv. I
Danmark er udflytterbørnehavekonceptet
vokset og i dag er der mere end 500
udflytterbørnehaver i hele landet (Danmarks
Statistik, 2017). Udflytterbørnehaver
fremhæver, at de bruger størstedelen af
tiden, hvis da ikke al deres tid, udendørs i
naturlige omgivelser.

Når disse erfaringer er godt planlagt, sikkert
udført og tilpasset til at møde børnenes
individuelle behov, vil de, ifølge det engelske
undervisningstilsyn (OFSTED, 2008):
• Øge mulighederne for stimulerende
læringsmiljøer
• Tilbyde en bro til bedre lærings forståelse
• Udvikle færdigheder og selvstændighed i
et udvidet spektrum af miljøer
• Gøre læring mere engagerende og
vedkommende for unge mennesker
• Skabe øget kreativitet
• Tilbyde muligheder for uformel læring
gennem leg
• Reducere adfærdsproblemer og forbedre
opmærksomheden

I Storbritannien har vi set en stigning
i børns brug af udearealer gennem
udviklingen af regeringens rammesætning
for før-skolebørn, som understreger
børns behov for at have adgang til udeliv.
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Institutionerne er blevet inspireret af en
vifte af udendørstilgange, inklusiv ideen
om naturbørnehaver (skovskoler) som
oprindeligt stammer fra skandinaviske
børnehaver.

luftforurening.

I Estiske børneinstitutioner er det meget
vigtigt at være ude hver dag. Børn tilbringer
mindst 4 timer ude hver dag, om morgenen
og om eftermiddagen inden de skal hjem.
Børnene skal ud i al slags vejr. I Estland
I Slovakiet, indførte Akt nr. 527/2007
paragraf 7 (Vyhláska, 2007) en handlingsplan er det meget vigtigt at foretage sig alt
udenfor. Forskellige aktiviteter såsom musik,
for hver dag i før-skolefaciliteter, og i
gymnastik, alle former for læringsaktiviteter,
dagplejefaciliteter, der skal organiseres af
spisning og de fleste begivenheder finder
børnehavepersonale som vil sikre at: Børn
opholder sig udendørs minimum to timer om sted udenfor.
morgenen og to timer om eftermiddagen, alt
Så vi skal bare tage dem med ud!
afhængigt af længden på barnets ophold i
dagtilbud eller dagplejefaciliteten, hele året
rundt og i al slags vejr. Opholdet udendørs
kan dog blive forkortet eller udeladt, ved
ekstreme vejrforhold såsom hvirvelvind,
hård regn eller temperaturer under
-10 grader celsius, eller
ved kraftig
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2) Hvorfor ”Take Me Out”?
HVAD FÅR
BØRNENE
UD AF DET?

• Øget selvværd
• Bedre kommunikative og sociale
kompetencer
• Styrket motivation
• Bedre til problem - og konfliktløsning
• Øget fysisk aktivitet
• Styrket kreativitet og fantasi
• Positive oplevelser
• En samvittighedsfuld tilgang til naturen og
miljøet
• Hvis du vil have glade og sunde børn, så tag
dem med ud!

VORES VISION
Vi vil gerne se flere børn, på tværs af Europa, ydermere at dette formindsker tiden brugt
støttet af pædagogisk personale og forældre, udendørs, hvor børn er mere fysisk aktive.
komme udenfor hver dag. Vi tilstræber at
muliggøre udendørsleg af højere kvalitet og
skabe læringserfaringer for børn i alderen 0-6
år.
Engelsk forskning i børns trivsel (Public
Health England, 2013) udtalte at ”Tid brugt på
at spille computer var væsentligt forbundet
med unge menneskers mistrivsel”. Vi tilføjer
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HVORFOR ”TAKE ME OUT”

Vi tror på at...
For barnet:

rammer – eksempelvis indendørs. Kompetent
pædagogisk personale skaber rutiner og en
• At tage børn med ud bør være en essentiel del
hverdag, der samtidig er fleksible og kan
af deres daglige liv.
ændres, alt afhængig af børnenes interesser
• Leg er ethvert barns fundamentale ret
og behov.
og afgørende for barnets fysiske og
• Denne dynamiske og fleksible
følelsesmæssige trivsel.
planlægning gør børnene i stand til at
• Børn har brug for at være i kontakt med
udvikle kritisk tænkning, kreativitet, og
naturen, for deres fremtids skyld.
modstandsdygtighed. Det er et godt tegn
• Børn har brug for at gå på opdagelse på
hvis børnene vælger, at vende tilbage til
egen hånd og med andre børn. Det vil give
en aktivitet og udvikle deres forståelse for
dem større selvstændighed, kreativitet og
hvordan ting fungerer og hvordan de kan
modstandsdygtighed.
bruge materialerne på anderledes kreative
• At være ude giver børn muligheden for at
måder.
larme og være stille, bevæge sig og snavse sig • Pædagogisk personale drager også fordel
mere til.
af at være udendørs. Det kan være mindre
stressende, mere behageligt og sundere.
Til pædagogisk personale og ledelse:
• Ved at opholde sig ude, stiger den
pædagogiske personales kompetencer.
• Ovenstående bliver forbedret ved professionel
vejledning
Vi må sikre os ikke at have alt for meget
• Børn udvikles af at være sammen med
voksenstyret tid i vore planlægning.
pædagogisk personale som forstår deres
behov for at være ude. Det pædagogiske
personale er uddannet i at tilrettelægge en
bred vifte af legemuligheder, som er så
sjove, så børn har lyst til at være ude og
derved opnå de sundhedsfordele der er
ved, at tilbringe længere tid udendørs.
• Udendørsopholdets længde bør
afspejle børnenes behov for at udvikle
deres leg, og de skal løbende have
mulighed for, at søge tilbage til trygge
12

Omgivelserne:
• Udelivet støtter og udvider indelivets
muligheder, idet vi eksempelvis kan tage
natur materialer med ind på stuerne og
arbejde med dem indenfor. Samtidig
forbedres børnenes adfærd indendørs, når
de har fået mulighed, at være fysisk aktive
udendørs.
• Børn bør have kontakt med naturen og
gøre deres egne erfaringer via aktivt
deltagelse i hverdagens gøremål, inklusiv
at blive beskidte, lære om udendørs
arbejde, og have plads til at udforske
hvordan de kan bruge deres kroppe.
• Udemiljøernes særegne natur udvider
indendørserfaringerne grundet de evigt
foranderlige muligheder der bliver skabt af
den naturlige verden.
• Naturlige udemiljøer stimulerer
bevægelse, kreativitet og barnets
kompetenceudvikling.
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Udendørsleg understøtter rettidig
risikovurdering og tilbyder passende
udfordring for alle børn. Kompetent
pædagogisk personale gør det muligt for
børnene at udvikle sig i udendørsmiljøet.

Forældrene og fællesskaberne:
• Forældre og fællesskaber spiller en vigtig
rolle i tilgangen til udelivet. Pædagogisk
personale kan i samarbejde med
forældrene fremme en positiv udendørs
forståelse og adfærd, såsom at tillade
børnene at blive beskidte, mudrede og
lege i regn og sne.
For mere information om ”Take Me Out”
partnerskabet, gå til vores ”Take Me out”
projektafsnit, sidst i denne bog.

3) De første skridt før start
Her er nogle tips, inden du udforsker
denne håndbog yderligere

Under hvert afsnit finder du:
Et Vidste du referenceafsnit
med citater af teoretikere
og forskning som
understøtter praksis, inklusiv
sundhedsfordelene ved at
komme ud.
Du kan udforske ”Take Me
Out” casestudie afsnittet
som sammendrager nogle
nøgleerfaringer fra de
Danske, Estiske, Slovakiske og Engelske og Skotske partnere.
Du kan gennem Teknikker og ideer afsnittet lære om nogle af de pointer som vores partnere
har brugt til at forbedre deres praksis (fx hvordan den
danske samarbejdspartner bruger brød og snack
såvel som frugt (mellemmåltider) til, at holde
energiniveauet oppe gennem en hel dag
udendørs).
Ved at benytte henvisningerne vil du finde
flere billeder og links til materiale på
hjemmesiden og casestudier af både børn
og praktikere som benytter sig af naturen og
udendørsarealerne.
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Forskellige udgangspunkter
eksempler på hvordan du kan tilrettelægge din rejse

”Take Me Out” partnerskabet anerkender at vi alle begynder på forskellige trin på vores rejse.
Denne håndbog er udformet til at understøtte forskellige niveauer at ekspertise og erfaring.
Du vil måske vælge at læse den fra start til slut, men her er et par læseforslag til din rejse, alt
imens du tager børnene med ud.

Hvis du er ny ud i at tage børn med udendørs

Hvorfor ikke begynde med at bladre gennem billederne som inspiration til din praksis? Vi vil
anbefale at du læser afsnittene Hvorfor ”Take Me Out” og pædagogens rolle for at udforske
din rolle udendørs. Du har måske for nyligt taget et kursus eller er studerende, og i så fald kan
du bruge håndbogen til at se nogle at de praktiske anvendelsesmuligheder af teorierne i Vidste
du boksene. Vi håber at denne håndbog er noget du løbende kan vende tilbage til, som din
praksis udvikler sig. Når du får brug for ideer til aktiviteter i natur og udeliv, gå da venligst til
vores aktivitetsside på hjemmesiden.
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For den faglærte som gerne vil reflektere over og udvikle sin udendørspraksis yderligere
Vi anbefaler på det kraftigste at samle op på Hvorfor
”Take Me Out” afsnittet og reflektere over hvorfor
du benytter dig af natur og udeliv. I takt med at
du begynder at benytte udearealet mere, vil
du opdage at du får brug for at kigge nærmere
på Det pædagogiske personales rolle og
Barnets opfattelse af udelivet og hvordan vi
måler Evidens og evaluering af det arbejde
vi udfører udendørs. Du vil måske reflektere over
aspekter vedrørende Risici og udfordringer, ved
at benytte udearealer, eller arbejde sammen med dine
kollegaer om at Overkomme andre forhindringer
og bureaukrati. Vi håber at vores Teknikker og
ideer vil hjælpe dig til at udvikle din praksis yderligere.
Hvis du leder efter yderligere inspiration til hvordan du benytter udearealer, hvorfor da ikke reflektere
over Vidste du boksene på hver side og hvordan disse kan kobles til din praksis? Eller kaste et blik på
vores online Træningsmoduler og aktiviteter.
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For erfarne ledere af udendørsforløb
Hvis du er erfaren på området, hvorfor da ikke samle op på Hvorfor ”Take Me Out” der handler om
hvorfor vi bruger udearealer og hvad vi gerne vil være i stand til at opnå. Dette kan støtte din Rolle
som leder af pædagogisk personale. I dette afsnit vil du finde andre direkte links til udvikling
af politikker og støtte til dit personale. Du vil også finde vores Udeliv og omgivelser afsnit meget
brugbart, da det udforsker hvordan du kan skabe større forandringer i dine uderum.
Eftersom ledere også skal aflægge rapport for eksterne bestyrelser, vil du finde Evaluering og
evidens og At engagere forældre og omsorgspersoner afsnittene brugbare. Du vil muligvis
også gerne kaste et blik på vores Teknikker og ideer som kan hjælpe dig med at udvikle din praksis
yderligere.
Naturligvis vil du som leder stå med personaleansvaret og overblikket, og der kan hele denne håndbog
hjælpe dig til at uddelegere ansvar til personalet, sådan at I alle udvikler jer over tid.
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CASE
STUDY
#1

Hvad skal man kalde os?

I Danmark hedder personale for børn,
pædagoger, og de er uddannet i at arbejde
indenfor et bredt spektrum. I Slovakiet og Estland
er de kendt som Tidlige års fagpersoner, og i
England kaldes de som arbejder med 0-4 årige
for Tidlige års praktikkere. Dem som arbejder
med 5 og 6 årige kaldes grundskolelærere.
Partnerne i dette projekt er alle blevet enige om
at alle disse mennesker kan kaldes Pædagogisk
personale, og de bliver således kaldt dette
gennem hele håndbogen.
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4) Opfattelsen af barnet
INTRODUKTION

Konceptet omkring udflytterbørnehaver
voksede og i dag har Danmark mere end 500
udflytterbørnehaver. I Danmark er der en
stærk tradition for at uddanne pædagogisk
personale på seminaret. Dette er gjort for at
skabe de bedste forudsætninger for udviklings
og læringsmiljøer for børnenes dannelse og
udvikling.

Danmark har en lang
tradition for natur og
udflytterbørnehaver. Der er en
stærk opbakning til børnehaver
generelt hvor over 97% at alle danske børn går i
børnehave.
Den danske udflytterbørnehave startede til
fordel for socialt og økonomisk udfordrede
familier som boede i byerne, navnligt i
København. En af grundene til at starte
sådanne udflytterbørnehaver var at skabe flere
børnehavepladser og reducere de eksisterende
lange ventelister.
Det blev hurtigt klart at denne type børnehaver
virkede. Forbedringen af børnenes helbred
blev observeret i denne type institutionerne,
hvor børn var mere modstandsdygtige overfor
almindelige sygdomme og havde en generelt
forbedret sundhed og trivsel.
Samtidigt udviklede børnene bedre fysiske
færdigheder, bedre sociale evner, og også en
bedre fantasi. Deres bevidsthed omkring naturen
forøgedes og deres ansvarsfølelse overfor den
blev fremmet.
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Denne danske tradition har stærkt påvirket de
engelske skovbaserede institutioner og den
engelske regering opfordrer nu til at alle børn
bør have adgang til udeliv i deres dagtilbud.
Den Estiske forhistorie for udendørs
undervisning går langt tilbage. Selvom termen
udendørslæring kun er blevet brugt siden 2003,
har det essentielt set altid været indlejret i
hvad vi gør, men nu bliver der gjort mere for
at bringe læring og ansvarlighed ind i vores
udendørspraksis.

Den Estiske definition af udelæren er
”udendørslæring er at lære i de rette omgivelser,
at benytte alle sanserne, gøre tingene selv, at
dele din læring med andre, og fortsætte med at
lære af det”
Siden 2003 er undervisning i ”Udendørslæring”
i Estland blevet mere systematiseret. Skoler
og børnehaver fejrer den 14. april som
udendørslæringssæsonens start.
Vi mener, at børn i et Estisk dagtilbud med god
muligheder for udendørslæring vil være mere
fokuserede, mere modstandsdygtige, og mere
omstillingsparate i forhold til deres omgivelser.
Grundlæggelsen af disse evner begynder i
børnehaven, og derfor er det af yderste vigtighed
at fremelske børnenes tidlige kærlighed til
naturen og lære dem at værdsætte naturlige
omgivelser.
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Et slovensk perspektiv fra den erfarne
pædagog, Paed Dr. Monika MINOVA, PhD.

I Slovakiet, blev de første daginstitutioner
for børn etableret i 1829. Siden 2008
er børnehaveklassen igen blevet en del af
skolesystemet og betragtes ikke længere som
en før-skoleinstitution. For tiden går 91,19% af
børn i før-skolealderen i børnehave (159.081
børn), inklusiv 14.777 lærere i 2959 før-skoler.
I år 2020, vil 95% af alle børn mellem 4 og
6 år gå i børnehave for at forberede sig på
skoleundervisning (Minedu, 2017)
Børnehaver varetager undervisning og omsorg
i henhold til deres egen læreplan, som har egne
mål og egen temaprofil. I 2012/2013, havde
75,13 % ud af 197 børnehaver som blev inspiceret
af statsskoleinspektoratet, naturundervisning
indarbejdet i deres rapporter. Eftersom
inspektionen ikke blev udført i alle landets
børnehaver, må det antages at antallet
af børnehaver med deres egne mål
vedrørende naturundervisning er langt
højere. (Uvackova 2013, s. 23-33).

CASE
STUDY
#2

forpligtelsen på at gøre det muligt for
børn at tilbringe tid ude. Børnehaverne
deltager i et utal af projekter, fx ”Grøn
skole”, og organiserer aktiviteter, fx Jorddag,
hvor de bestræber at udvikle alle aspekter
af kognitiv, socio-følelsesmæssig, og psykomotoriske færdigheder gennem direkte erfaring
med naturlige omgivelser.
Nogle børnehaver har også
naturundervisningskoordinatorer og
naturklubber, og lærerne bliver undervist i dette
emne ved forskellige seminarer, workshops,
konferencer og gennem litteraturstudier.
Børnehaver i Slovakiet gennemfører
udendørsaktiviteter i skolegården, i nærliggende

Andre dokumenter fra
Undervisningsministeriet
retter opmærksomheden mod
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Coll. detaljer om facilitetskrav for
børn og unge: (b) Børn skal opholde sig
ude dagligt, i alle årstider, minimum 2 timer
om morgenen og 2 timer om eftermiddagen,
alt afhængigt at længden på barnets ophold i
institutionen. Udendørsopholdet kan forkortes
eller udelades helt i tilfælde af ekstreme
vejrforhold, såsom hvirvelvind, stærk regn,
temperaturer under –10 grader celsius, eller
tung luftforurening.

naturomgivelser og under ugentlige
sundhedsophold på naturskoler. I 2017 var der
desuden omkring 22 skovskoler i Slovakiet, men
disse tilhører ikke skolesystemet og opererer
på basis af borgerforeninger og andre private
initiativer.
Bestemmelserne for udendørsforløb, og
omstændighederne vedr. disse, kan findes i
paragraf 7 let. b) i dekret fra den Slovakiske
republiks Sundhedsministerium, no. 527/2007

VIDSTE DU

At indenfor rammerne af den slovakiske
udendørslæring, - aktiv læring udendørs i
naturlige omgivelser, præsenterer Herinkova
(2017) de følgende punkter som generelle fordele
for børn:
1. Børnene er sundere
2. De får sidenhen bedre karakterer i skolen
3. Børnene forbedrer deres kommunikative
evner
4. Udendørslæring opbygger fællesskaber
5. Børnene får gode oplevelser i naturen og
tilegner sig nye færdigheder
6. Udendørslæring opbygger sin egen
kultur

Den danske børnehavepædagogik tager
udgangspunkt i barnets perspektiv og er
inspireret af flere ældre filosoffer, navnlig
Rosseau og Froebel. Meget af denne tænkning
tog faktisk form efter Anden verdenskrig.
(Srogon, 1986)
Rosseau 1712-1778 - mente at børn lærer meget
bedre af sig selv gennem deres egne erfaringer.
Han mente også det var vigtigt for børn at lære og
udvikle sig i deres eget tempo. Rosseau sagde at
barndommen er en værdi i sig selv.
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Froebel 1782-1852 - har også øvet indflydelse
på den danske pædagogik. Inspireret af
Rosseau, udviklede han også sine egne tanker,
og lagde særligt stort vægt på leg, hvordan børn
reflekterer over deres legeoplevelser og hvordan
dette kun sker når de handler aktivt på ting.
Froebels tanker fremhæver ideen om, at børn
udvikler sig bedst ved at lade deres indre natur
udfolde sig i den ydre natur.
Selvom Froebels tanker henviser til børns læring
og udvikling, var det vigtigt for ham at påpege,
at børnehaven ikke er en del af skolen, men
en betydningsfuld del af børnenes dannelse.

Tilsammen er dannelse og opdragelse
nøglen til barnets udvikling, så det hele barn
udvikles og ikke kun det tænkende barn eller det
kropslige barn.
Efter Anden verdenskrig, blev
uddannelsesmæssige meninger påvirket af
forskellige filosofier. Denne gang gjaldt det
antitesen til menneskelig undertrykkelse
og ondskab som havde fundet sted under
krigen. Visionen var at skabe rammerne for en
opdragelsesmetode der styrkede barnets ideer
om frihed, demokrati og selvstændig tænkning.

TEKNIKKER OG IDEER
bliver mødt af voksne der engagerer
sig i dem. Når børn oplever voksne som
er interesseret i dem, får de en følelse af
selvsikkerhed og føler sig værdsatte. Dette
giver dem mod på at udforske verden omkring
dem. Det får dem også til at afprøve grænser og
lære at forstå deres egne rolle i fællesskabet,
både det nære fællesskab med de andre børn,
det større fællesskab i det samfund de lever
i, og i den naturlige verden som omgiver
dem.

Det handler alt sammen om barnet!
I dag understøttes vores pædagogiske arbejde
af de gamle teoretikeres ord og vores fokus er
på det hele barn. Vi tror på, at barnets dannelse
og udvikling bliver understøttet når børn går i
naturbørnehave.
Alsidig personlig udvikling
Børn udvikler sig bedst, når de trives og når de
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Når børn i naturbørnehaver får støtte til
deres personlige alsidige udvikling, bliver de
i stand til at identificere deres egne grænser.
For eksempel, når et barn ikke får hjælp til at
klatre op i et træ, må barnet udforske sin egen
styrke for, at kunne klatre sikkert op i træet, og
selv blive i stand til, at vurdere hvor højt det kan
klatre, før det bliver for højt.
På samme tid, er vi nødt til at lære børn at
håndtere deres egne følelser, som opstår i
fællesskabet og i uderummet. Følelser kan
sammenlignes med venskaber, konkurrencer,
mod og meget andet, og ved at gøre sig disse
erfaringer i et trygt rum, vil børnene blive i stand
til at forstå dem og træffe gode selvstændige
beslutninger, indenfor rammerne af det større
fællesskab.
I en institution har børn mulighed for, at
udvikle og afprøve deres potentiale. De
oplever hvordan man håndterer forskellige
sociale sammenhænge, de afprøver
konflikthåndteringsstrategier og bruger
deres sanser til, at lære nye færdigheder. Når
rammerne er mere frie end i en traditionel
børnehave, har børnene mulighed for, at skabe
deres egne ideer og projekter sådan at både de,
og de voksne bruger deres kreativitet, som til
gengæld, styrker deres selvværd og deres lyst
til at finde på nye ting og skabe innovation.
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Kropslige færdigheder
Når børn er udenfor i en naturbørnehave,
bliver de stærkere ved at bruge deres
kroppe og hele deres bevægelsesapparat.
De kan styrke deres motoriske
færdigheder ved at klatre i træer, samle
grene, blade, frø og insekter. Når de
klatrer op af stejler bakker og går lange
ture, bliver deres udholdenhed styrket. I
takt med at deres fysiske evner udvikles,
udvikler de sig til at blive stærke sunde
individer.
Det er ikke kun på det fysiologiske plan
børnene udvikler sig, men også på et
sanseligt plan gennem de forskellige
oplevelser af årstidernes skiften på deres
hud, duften af jordbunden i skoven, og
forårets første blomster. De smager på
vilde urter som de finder i naturen, og
bliver stukket af stikkende insekter som
giver dem en læringsoplevelse. De hører
fuglene synge og lærer at skelne mellem
de mest almindelige fugle, hvilket også
giver dem kognitiv erfaring med at være
i stand til at skelne forskellige lyde fra
hinanden. De ser også hvordan naturen
forandrer sig henover året. Alting hjælper
til, at give børnene grundlæggende
kompetencer, der sikre den
fremtidige udvikling, i takt med,

at de vokser sig større.
Gennem disse erfaringer vil de blive i stand
til at forstå deres kroppe bedre og forbinde de
forskellige fornemmelser i kroppen og hjernen.
Kognitive færdigheder
Alle fysiologiske og sanselige indtryk er
forbundet med kognitive færdigheder.
Når de kognitive færdigheder er forbundet
med de fysiologiske og sanselige, er hele
’jernbanenettets’ udvikling understøttet. Dette
sker ikke når et barn er i normal daginstitution,
fordi deres fysiologi og sanser ikke stimuleres på
samme måde som ude i naturen. I naturen, har
barnet mere fokus på bevægelse og på miljøet
og bliver bedre til at kontrollere sin krop, hvilket
til gengæld udgør en fordel når barnet starter i
skole, såvel som senere i livet.
Sociale færdigheder
Sociale færdigheder udvikles når barnet er ude
i det fri. Disse færdigheder kan kun udvikles i
fællesskab med andre mennesker, men hvis
der ikke er plads, vil udviklingen være præget af
konflikter, fordi børnene ikke kan slippe væk
fra hinanden.
I en naturbørnehave er det muligt
at trække sig væk og tage sig
tid til at tænke over hvordan
forskellige konflikter kan
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blive håndteret, da der er
god plads. Både i Engelske og i
Danske institutioner bliver der skabt det
nødvendige rum, hvis børnene får behov
for søvn. Nogle børn har brug for søvn og
andre har ikke, så det er afgørende med
en effektiv ruminddeling og organisering
af aktiviteter for at muliggøre rolig og
eftertænksom tid. Dette er anderledes
i Slovakiet og Estland, hvor børn har
”obligatorisk” sovetid, som ikke rigtig er
tilpasset de individuelle børns behov.
I naturen kan børnene finde sammen
omkring forskellige aktiviteter og
oplevelser. Dette skaber muligheden for at
opbygge relationer og venskaber, hvilket
giver barnet en stærk fællesskabsfølelse.
De fem nøgleelementer som børn har brug
for, for at være glade udendørs er: at føle
sig trygge, at være mætte, at være varme
og tørre, ikke at skulle bekymre sig om
hvordan de kommer på toilettet, og ikke at
føle sig ubekvemme med eksempelvis en
beskidt ble.
.

CASE
STUDY
#3

Søvn – Hvad gør I?

I daginstitutioner i Storbritannien
bliver børnene efter frokost, opfordret
til at bruge det stille læsehjørne, eller andre
stillerum indendørs eller ude. De børn og
spædbørn som har brug for hyppige lure,
får tid og rum til at sove, og et udvalg af
sovemuligheder bliver stillet til rådighed.
Disse soverutiner bliver besluttet i samråd
med forældrene for at tilpasse dem til
det individuelle barns behov og dets
udviklingstrin. Et eksempel kan være en mor
der gerne vil have barnet vugget i en vugge
udendørs mens en anden gerne vil have at
barnet sover i en krybbe i et mørkt hjørne. I
Sverige, Danmark og i England sover børnene
på madrasser der er fleksible og kan flyttes
ind og ud.

har vores Estiske børnehave
nu etableret et udendørs soveareal
under et halvtag med soveposer til alle børn.
I Danmark og i nogle engelske institutioner,
bliver børn opfordret til at afslutte deres
middagslur kl. 15 for at sikre tid til familie
og stille aktiviteter inklusiv en senere
lur hvis det er nødvendigt. I Slovakiet og
Estland finder den obligatoriske middagslur
sted efter frokost, altid indendørs, og
børnene har nattøj på og sover i ordinære
børnesenge.

Hvis et barn har behov for en
lur tidligere på morgenen,
kan en god indretning af
uderummet skabe rolige
rammer til formålet, selvom
børn indimellem godt kan lide et
livligt miljø at tage deres lur
i. I løbet af dette projekt,
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Nye børn

CASE
STUDY
#4

Nye børn som starter i institutionen vil
have brug for støtte mens de falder til. Vi har
lært at England og Danmark har et udvalg af
metoder som hjælper barnet med at tilpasse
sig til at være inde og ude.

I Danmark går børnene ud efter
deres mellemmåltid. Strategisk set får
den pædagogiske ledelse på sigt nok brug
for at tilpasse de daglige rutiner i forhold til
behovet for udendørs tid.

At have en rutine for institutionen og
indarbejde udendørsarealet ind i denne
rutine. For eksempel oplevede Jenny i
England at det at starte ude, når børnene var
vant til at være inde, ikke fungerede, og at
børnene blev utilpasse. For at håndtere dette,
siger forældrene nu farvel til deres børn
indenfor og først derefter begynder udendørs
tiden.

Nogle børn har brug for tydelige grænser
og det kan hjælpe at være sammen med
ældre børn. Andre gange kan de have behov
for voksenhjælp og planlagte aktiviteter. I de
engelske naturinstitutioner, er det populært
at markere ydergrænserne med et flag og
i andre institutioner synger de sange der
indikerer ydergrænserne, hvor børnene skal
holde sig indenfor – eller gå en tur langs
den imaginære grænse.
Primærvoksne bliver
benyttet i England
og Danmark og
er vigtige når
nye børn starter,
både inde og ude.
En primærvoksen
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er en medarbejder der er tilknyttet
det individuelle barn, når det starter op
i dagtilbuddet. Barnet og den voksne skal
ikke nødvendigvis kun søge hinanden, men
barnet vil vide, at den voksne er til rådighed
med mere opmærksomhed, såfremt det er
nødvendigt. Denne person er også nøglen til,
at sikre den gode nære kommunikation med
forældrene.
Overgangslegetøj – ofte blødt legetøj,
tøjdyr, rangler eller trøsteklude som skaber
tryghed for barnet, mens det falder til. De
fleste børn mister behovet for dette efter
noget tid.
Vær forberedt på at differentiere arbejde
i mindre grupper for at muliggøre at de
forskellige børn kan tage del i aktiviteterne. I
England blev det bemærket at Toby klistrede
til sin primærvoksen, men da den voksne
stillede dinosaurer på et tæppe med nogle
sten og blade, gik Toby i gang med at
lege og andre børn samlede sig
også om legen. Han begyndte
at få mere selvtillid og den
næste uge fulgte han
med de andre børn et lille
stykke væk fra tæppet, og
udvidede derved sine
grænser. Nu løber
Toby rundt alle vegne

og nyder tiden udenfor.
Adskillige institutionsledere i England
har observeret, at det kan tage børn op
til seks måneder før de frivilligt går ud
i udendørsrummet. I institutioner hvor
det forventes at børnene er ude, er det
vigtigt, at respektere børnenes individuelle
komfortzoner og støtte deres gradvise
udvikling. For nogle børn gælder det
modsatte.
Jo mere deres selvtillid vokser, des mindre
vil børnene typisk have behov for støtte,
hjælp og vejledning.
Involver børnene i forandringer som
bliver udført i deres miljø og hverdag, de har
ofte nogle rigtig gode ideer til - og viden om
fx hvor de bedste insekt steder er eller hvor
det er mest solrigt til, at plante planter.
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Jeg vil ikke have gummistøvler på!
I England havde Peter (3) været i institutionen
i seks uger, men ville stadigvæk ikke tage
sine gummistøvler eller regntøj på og gå
udenfor. Da hans primærvoksen talte med
hans mor om det, forklarede hun, at han
aldrig kunne lide at blive pakket ind som
lille. Denne tre-årige havde fået en nyvundet
frihed ved at kunne gå og lege som han ville,
og nu blev han bedt om at gøre noget som
han ikke følte han kunne gøre selv, og som
han ikke kunne lide følelsen af, så derfor ville
han ikke gå med til det.

CASE
STUDY

Så til den Peter der går i jeres
institution, hvorfor da ikke…
Placere børnenes gummistøvler og jakker
(udendørstøj) tæt på døren, så børnene
selv kan nå. Tænk på de læringsområder
(ikke aktiviteterne), som inderummet

Efter lidt refleksion, forstod hans
primærvoksen, at det måske ville være
bedre at lade Peter gå udenfor i nogle få
minutter i sit indendørstøj, så kan kunne
opdage hvad han gik glip af (sko og bukser
kan blive mudret til, men det kan altid
vaskes af). Efter nogle gange accepterede
Peter, at det var meget sjovere hvis han
kunne hoppe i vandpytterne og han blev
derved motiveret til at lære at tage sine
gummistøvler på selv. Institutionen indførte
også sange som kunne beskrive det sjove ved
at få tøj på og komme udenfor.

29

#5

understøtter, og prøv at tænke disse ind
i jeres uderum, sådan at børnene finder
noget der bygger ovenpå deres interesser
og legemønstre indefra. Hvis I fx har et
stilleområde indenfor, prøv da også at skabe
et stilleområde ude. Læg udendørslegetøj
frem så børnene har adgang til det på et trygt
område og hav eksempelvis snack og vand
tilgængeligt, når I er ude.

til at overbevise forældrene om at
deres vaskemaskine ikke vil tage skade af
det.

Vær tålmodig, rejsen og processen derhen er
lige så vigtig som resultatet. Med alle vores
nye børn, kan vi forvente at skulle bruge
længere tid på at hjælpe dem med at blive
klar og vi har nogle få tips der kan hjælpe her:
Opbyg nye aktiviteter (fx det at gøre sig klar),
Prøv ikke at lade en hel gruppe gøre sig klar
Mudder er et nøgleelement i børnenes
på samme tid; hav andre aktiviteter de kan
udendørserfaringer så vær forberedt på at
beskæftiges med, mens du hjælper en lille
lade børnene blive beskidte, for deres egen
sanselige udviklings skyld og for udviklingen gruppe med at blive klar; husk at det er okay
af deres immunforsvar. Nogle gange er vi nødt at bede dem om at vente på din hjælp.
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UDVIDET

Hygiejne og mad

CASE
STUDY
#6

En del af enhver institutions rutine indebærer at støtte børnene i deres personlige hygiejne.
Hovedprioriteten her er grundig håndvask før spisning og efter toiletbesøg.

VIDSTE DU

I Danmark begynder nogen institutioner
dagen med, at der serveres brød og frugt.
Det er for at sikre, at alle har noget i maven
inden dagens aktiviteter og holde dem kørende
i perioden inden der serveres en stor varm
frokost.

morgenmad, varm tilberedt frokost
bestående af suppe og en hovedret, og
om eftermiddagen, alt afhængig af længden
på deres ophold i børnehaven, får de brød med
frugt eller grønt eller lignende.

I Estiske børnehaver spiser børnene tre gange
I Storbritannien varierer rutiner meget, men om dagen. Morgenmaden er som regel grød
og mælkesuppe. Derudover får de en sandwich
generelt set har børnene adgang til frugt og
toastbrød eller knækbrød og ost på et tidspunkt med vitamin dip. Til frokost tilbereder kokkene
en hovedret eller suppe og dessert. Som
i løbet af morgenen og vil derefter enten få
frokost eller spise deres medbragte madpakker. eftermiddagsmad kan børnene få en lettere
snack, såsom salater, tærte eller grøntsagsmix.
I Slovakiet får børn i børnehaven tre måltider
I England skal alle børneinstitutioner have
om dagen – som regel en skive brød med
mindst en mad - hygiejnespecialist ansat.
pålæg og frugt eller grøntsager som sen
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Populære udendørssnacks til børn kan være
Over ilden (opvarmet)
Grillede bananer eller æbler
Pandekager
Popcorn
Varm kakao
Frugt med varm dyppelse
Varmede tacoskaller
Tortillapizzaer
Suppe
Snobrød
Fladbrød
Gryderetter
Pasta
Toast

Nemt og hurtigt
Rosiner og tørret frugt
Saltkringler
Ost
Et udvalg af frisk frugt
Popcorn
Kiks og knækbrød
Brød
Flasker med varm kakao eller suppe
Vand og juice eller mælk
Urtete

I alle landene sidder børnene sammen for at spise på samme tid til frokost. Børnene vælger hvor de vil
sidde og sidder sammen i små grupper og taler sammen. Det pædagogiske personale sidder og spiser
sammen med børnene og er på den måde rollemodeller og kan sikre det gode måltid.
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Udendørs toiletbesøg – nogle få nyttige overvejelser:
Potentielle problemer

Mulige løsninger

Blebørn

Tag en puslemåtte og pusletaske med udenfor
(ud i haven eller nærområdet). Afbryd ikke legen
for at skynde jer hjem og skifte.

Pottetrænere eller renlige børn (i institutionen)

Støt dem i at bruge indendørstoiletterne som
normalt

Pottetrænere eller renlige børn (i institutionen)

Støt dem i at bruge en potte eller at tisse i
busken (i nødstilfælde)

Renlige børn væk fra institutionen

Støt dem i at tisse i busken, på afstand af
legeområderne (udpeg et område) eller hvis I er
et sted hvor der ikke er et oplagt område, udpeg
da et sted som midlertidigt toilet. Tag altid
afføring med jer når i går.

Sørg for sæbe og vand til personalet og børnenes håndvask. Alternativt bruges håndsprit.
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REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

Læs denne tilbagemelding fra et nyligt besøg til den danske institution:

Det var fantastisk at se hvor rolige, sunde og glade børnene var udendørs i børnehaven. Børnene havde
rig mulighed for at undersøge ting, gå på opdagelse, - og være aktive udenfor.
Jeg ville sætte mine egne børn i en udflytterbørnehave og jeg ville gladeligt være medarbejder i sådan
en børnehave. Man siger, at skønheden ligger i det enkle, og det var så indlysende der. Der er ingen
grund til at tvinge børn til, at indoptage for meget information, men bedst at lade dem agere frit og
samtidig være sig selv i rollen som pædagog. Jeg kunne utrolig godt lide at børnene var i kontakt med
virkeligheden på et meget tidligt stadie af deres liv.
Føler du at du kan sige det samme om din institution? Hvordan er din institution anderledes?
I løbet af en gennemsnitlig dag, hvor meget af tiden er så :
• voksenstyret
• udendørs
• brugt på daglige rutiner?
Hvordan kan du udvide den børnestyrede tid for at udvikle deres leg og interesser udendørs?
Hvordan kan du optimere brugen af uderummet for at støtte børnenes:
• Søvn
• Personlige hygiejne/toiletbesøg
• Ernæring
Hvordan støtter du nye børn i udendørs miljøet?
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5) Det pædagogiske personales rolle
INTRODUKTION
interessen og energien til at prøve og skabe nye
og anderledes læringsmiljøer og aktiviteter. Du
behøver ikke være ekspert for at tage børn med
udenfor, bare hav et åbent sind, og nyd det, så
vil du også lære – og børnene vil elske det.

Hvornår tog du sidst ud og
nød naturen? Hvordan var
denne oplevelse? Hvilke øjeblikke
husker du bedst? Var det givende for dig?
Hvorfor ikke også lade dine børn, eller de børn
du arbejder med, opleve naturen?
Det er fantastisk at være sammen med børn og
observere og følge deres udvikling, men hvor
bevidst er du om hvad du gør når du er sammen
med dem? Hvad taler du med dine kollegaer
om? Leger du med børnene? Hvordan støtter
du deres oplevelse af at lære og udvikle sig
udendørs?
Pædagogisk personale har en særlig og
betydningsfuld opgave i at danne og udvikle
børn. Ved at være et godt eksempel kan du
vise glæden, mulighederne, udfordringerne,
de store oplevelser og de mange ting der kan
gøres i naturens verden. Som pædagogisk
personale skal du arbejde med dig selv, din
forståelse, dine læringsmetoder, og se naturen
som et miljø med uendelige muligheder for leg
og læringsrige aktiviteter. Måske har du ikke
meget erfaring med at bruge det naturlige miljø
– men der er ingen grund til bekymring – det
handler alt sammen om at have engagementet,
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Vi tror at det første skridt for dig som
pædagogisk personale er, at forstå denne
holistiske tilgang – at se barnet som et ”helt
barn”, med sin egen vilje, tanker, forståelse,
sine egne udtryksformer, og som en unik
person med forskellige kompetencer. Barnets
udvikling skal ses i et større perspektiv hvor alt
har betydning, og enhver kompetence er vigtig;
fysisk, intellektuel, følelsesmæssig, kreativ og
spirituel.
Det pædagogiske personales rolle er at være
motiverende, engageret, positiv og vise at
naturen er et fantastisk og trygt sted, at
opholde sig og lege. Børnene skal have plads
og tid til at gøre sig deres egne erfaringer, og
som fagperson er din rolle at stimulere deres
nysgerrighed, forståelse og leg. Samtidig tror
vi også at læringsaktiviteter som er styret af
pædagogisk personale, er vigtige. Endvidere er
det en vigtig opgave, at tage ansvar for at skabe
et miljø som er stimulerende og motiverende

med børnene kan du læse naturbøger, slå op på
internettet og finde ud af mere om de insekter
du finder. Hvor bor de, hvad spiser de, hvor
mange ben har de, hvor mange vinger, osv. På
den måde tilegner både du og børnene jer en
forståelse for naturen. Som et forbillede er du
Noget af det vigtigste er at være nysgerrig
muligvis nødt til at konfrontere din egen frygt,
– du er et forbillede – og hvis du udviser
hvis du ikke er vant til, at tilbringe tid udendørs,
nysgerrighed, så vil børnene også blive
og ikke føler dig tilpas afslappe i selskab med
nysgerrige. Du behøver ikke at være ekspert i
udeliv, men blot have viljen og nysgerrigheden naturen og dens dyr. For eksempel, hvis du
er bange for edderkopper, på en måde så du
til at udforske, undersøge og undre dig over
løber skrigende væk når du ser en, så er det
naturen og alle de ting du ser, sanser og føler,
sandsynligt, at børnene vil gøre det samme. Så
selv hvis du ikke ved hvad det er. Hvis du, for
eksempel, ikke har nogen stor viden om insekter begyndt med ting som du føler dig godt tilpas
med. Begynd altid med en succes.
og smådyr, kan du starte med at gå ud, vende
en sten, kigge under nogle blade eller grave i
jorden. Her vil du finde små dyr, kig på dem,
saml dem op og tag billeder af dem. Sammen
for barnet, og hvor barnet kan udvikle alle
sine kompetencer inklusiv de sociale, fysiske,
følelsesmæssige, kreative og sproglige. Det
naturlige miljø har det hele, så gå bare ud.
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VIDSTE DU

I Italien, anskuede Reggio Emilias
(Pound, 2005) det pædagogiske personale
som en person, der lærer og samarbejder
med barnet, og hvis rolle det er, at facillitere
den selvstændige adgang til velindrettede
udearealer (inklusiv naturarealer) som
opmuntrer til fri tænkning. Maria Montessori
mente også, at det pædagogiske personales
opgave burde være, at fokusere på individets
behov frem for læreplanens krav.
Russiske Lev Semyonovich Vygotsky
(Pound 2005) taler om zonen for nærmeste
udvikling hvor børnene, med det pædagogiske
personales støtte, kan øve sig i at gøre
ting selv, som før var helt uopnåelige. Et
barn kan fortsat have behov for støtte fra
det pædagogiske personale før det kan
gøre tingene selvstændigt, og oparbejde
sine færdigheder gennem gentagelser og
træning. De selvstændige muligheder og de
selvstændige valg øger motivationen.
Adams (2006) foreslår at de følgende
regler bør gælde for socialkonstruktivistisk
pædagogik:

• Fokus på læring, ikke
præstation
• Se de lærende som aktive medskabere
af betydning og viden.
• Etabler et pædagog-barn forhold, der er
baseret på ideen om vejledning og ikke
anvisning.
• Engager barnet i opgaver der opfattes som
endemål i sig selv, og giv dem en implicit
betydning.
• Fremhæv evaluering, som en aktiv proces der
går ud på at afdække og anerkende en fælles
forståelse.
Denne tilgang fokuserer på læring gennem
handling (’learning by doing’), ved at det
pædagogiske personale stiller børnene
spørgsmål, mens de er engagerede i
deres aktiviteter, for at stimulere barnets
meningsdannelse. Den konstruktivistiske tilgang
adskiller sig fra det mere traditionelle syn på
undervisning, hvor det pædagogiske personale
først instruerer barnet, for sidenhen at teste
det. En konstruktivistisk tilgang vil involvere
eksperimenter og problemløsning, og barnet
vil aktivt skabe mening, når det forholder sig
til fejl og problemer. ”Mens viden indebærer
kendsgerninger og adfærd, medfører det
mere grundlæggende set forståelse, og børn
opbygger aktivt deres forståelsesevne gennem
interaktioner med den fysiske og sociale
verden”. (Kahn, 1999)
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CASE
STUDY
#7

Vores arbejdsrolle

I en af de engelske institutioner som
for nyligt har introduceret et udendørsmiljø
i skoven, havde pædagogen Tina (23) ikke
nogen regnbukser. Da hendes leder Joan
begyndte at gå i regnbukser, gjorde hun det
samme, og snart kunne børnene drage fordel
af, at Tina kunne sætte sig på knæ når de
var ude i skoven. Tina var også varmt klædt
på og behageligt tilpas, så hun var mere
afslappet. Tina viste at hun tænkte over sin
udendørspraksis og Joan anerkendte dette.
Sæt et godt eksempel for dine kollegaer, gå
udenfor, føl dig godt tilpas og nyd det! Dine
kollegaer vil højest sandsynligt følge i dine
fodspor!

at udføre vigtigt pædagogisk
arbejde.

I børnehaven i Estland er der tre
pædagoger pr. børnegruppe. Alle tre står
til rådighed for børnene hele dagen. I
hver gruppe er der en pædagog som er
ansvarlig for de forskellige aktiviteter og
to assistenter som hjælper pædagogen
og er der for børnene hele tiden. Der er
specialiserede undervisere i musik og
gymnastik. Underviserne udfører de fleste
af aktiviteterne i små grupper, mens
assistenterne leger eller tilbringer tid
sammen med de andre børn. De forsøger,
at vejlede børnene
til at være mere
I nogle naturbørnehaver i Danmark har
det pædagogiske personale nogle som kaldes selvstændige og
at undersøge
”flyvere”. Dette personale har papflyvere på
deres arme og står til rådighed for børnene og og udforske
det øvrige personale når der er brug for hjælp verden
til toiletbesøg, skrammer på knæene, at hente omkring
dem.
ting, eller hvis der bare er brug for et ekstra
sæt hænder. Det giver det øvrige pædagogiske
personale mulighed for fordybelse med
børnene, uden forstyrrelser. Personalet
har alle deres forskellige roller i
dagsstrukturen og skiftes til
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Natur og kreativitet

UDVIDET

en refleksion fra en dansk udflytterbørnehaveleder Søren Emil Markeprand –
Stockholmsgave Centrum, Lyngby, Danmark

I løbet af de seneste år, har vi oplevet en
stigende interesse i udendørspædagogik
og udflytterbørnehaver i vores institution i
København. Der kommer besøgende til os
fra Spanien, Italien, Tyskland, England, USA,
Canada, Australien, Korea, Kina osv. De er
inspireret af den skandinaviske tilgang til
læring og udvikling, med mere frihed, leg og
sjov, samt fokus på at skabe børn der lærer
for hele livet (Long Life Learners). Danmark
har rangeret højt i de seneste års statistikker
i forhold til at have verdens lykkeligste
befolkning, og dette har skabt en endnu
større interesse for børnehaverne og også til

CASE
STUDY
#8

udendørslæringen – for hvad er det danskerne
gør? Hvad er det der gør dem unikke i det lille
land? Danskere er kendt for deres innovation
og kreativitet, med blandt andet det populære
brand LEGO, som står for leg og kreativitet.
Når vi har besøgende i børnehaven, ender
vi ofte med at snakke om børns kreativitet,
og kreativ pædagogik, og det fører til en
god debat om hvad kreativitet og natur kan
bidrage med i barnets udvikling. Efter min
mening, er det naturlige element i sig selv
kreativt, og det byder på utallige muligheder
for at være kreativ. Natur er uforudsigelig og
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i konstant forandring – at være i den kræver
opmærksomhed og en tilstedeværelse i det
der sker. Når barnet er ude i naturen, for
eksempel på tur i skoven, skal barnet finde en
vej henover skovbunden, forholde sig til hvor vi
er, og hvor vi er på vej hen? Der har ikke siddet
en byplanlægger eller arkitekt og besluttet
hvor vi skal gå, så her er det barnet der kan
afgøre hvad der skal gøres. Det kræver mere
kreativitet, og stimulerer samtidigt hjernen.
Ude i naturen forandrer tingene sig konstant,
og det forudsætter af barnet, at det handler
varieret, alt afhængig af situationen, og når
barnet handler forskelligt fra hvad det plejer
at gøre, giver det nye erfaringer og stimuli for
kreative tanker. Det er hvad jeg anser for at
være et kreativt menneske – at finde nye måde
at handle på og dermed forstå verden på ny.
I Danmark betragter vi børns leg som værende
meget værdifuld for deres læring og udvikling

og oparbejdning af vigtige livskompetencer.
Udendørsleg styrkes barnets sprog, dets
kognitive forståelse, dets følelsesmæssige
forståelse, sociale samspil og meget mere.
Når barnet leger ude, finder det nye ting hele
tiden. Verden og det udvidede fællesskab er
en del af dette, og børnene forandrer legen
ved at diskutere rollerne, reglerne og legens
form. Gennem denne interaktion forandrer og
udvikler barnet sit perspektiv, og hele denne
proces kræver af barnet, at det er kreativt i
sin forståelse af andre og verden. Forståelsen
bliver konstant genforhandlet mens barnet
interagerer med andre børn – at skabe i
samspil med andre, ser jeg som bevis på at en
person tænker kreativt. Det naturlige miljø er
fantastisk og udvider den kreative tankegang,
fordi det tilbyder uendeligt mange muligheder,
der er plads til fysisk udfoldelse, og barnet kan
forme og lege med naturlige materialer.
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I vores danske naturbørnehave har vi ikke
meget legetøj, så børnene bruger en gren til alle
mulige slags ting – det kan være et sværd, en
skovl, en bil, et fly, et værktøj – ja, det handler
bare om at tænke kreativt – så kan en gren
være nærmest alt. Der er naturlige materialer
over det hele, som kan stimulere barnets
kreativitet. Der er blade, pinde, sten, alle
grundelementerne – mange forskellige farver
og former, osv. – mange materialer som bruges
i kreative workshops og købes dyrt, kan findes
helt gratis ude i naturen. Naturen kan vække
nysgerrighed, ideer, og skabe anderledes
tænkning.

Kreativitet er hvad vi har brug for i fremtiden
for at kunne være omstillingsparate – evnen
til af finde nye levemåder, at forstå verden, at
bruge materialerne på nye måder og tænke nyt
– evnen til at skabe innovation – at registrere
og opfatte verden på nye måder. Vores opgave
er at skabe et miljø som er mere stimulerende
for det hele barn, og vi tror på at det naturlige
udemiljø, er det bedste sted for barnet at
udvikle sig og lære om sig selv og verdenen.
Kreativitet – evnen til at udtrykke sig – at sanse,
at føle og at skabe.

MULIGGØRENDE MILJØ
Før vi går i gang er det godt at huske på, at
din egen og dine kollegaers trivsel er vigtig
når I vil skabe et positivt miljø for børnene - så
glem ikke at du skal have det komfortabelt
med, at kunne sætte dig ned og komme i
øjenhøjde med børnene. Du skal sikre dig at
I har adgang til drikkevarer og toiletpauser,
mens I er ude, og at du også er passende klædt
på til vejret. Dette kan fx indbefatte solbriller i
sommermånederne, eller varmt tøj i vinterens
kulde og sne.

Hvad mener vi med miljø? I denne håndbog er
det en henvisning til de naturlige og materielle
ressourcer som vi stiller til rådighed, for
at støtte barnets udvikling socialt, fysisk,
akademisk, og følelsesmæssigt. Eksemplerne
på udendørs-leg og –læringsrum er meget
varierende, og dette kapitel har til hensigt at
understøtte din praksis, uanset om du ikke har
adgang til egne udendørsarealer overhovedet,
eller om du har et skovområde eller landsted til
din rådighed. Alle børn kan og bør blive taget
med udenfor, uanset miljø.
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REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

Oplist de områder i dit nærmiljø som falder

3. Hvor ofte bruger jeg stedet?

dig ind når du tænker over ideelle/mulige

4. Er adgangen til stedet let eller

udendørsaktiviteter.

vanskelig?

Når du reflekterer over din udendørspraksis, kan

5. Hvis adgangen er vanskelig, hvad kan så

du stille dig selv disse spørgsmål:

gøres for at lette denne?

1. Hvilke miljøer har jeg til rådighed når jeg

6. Hvor er jeg selv henne?

skal indføre en udendørspraksis?

7. Hvilken betydning har det for børnene?

2. Er det skolegården, baggården, en park,

Kan jeg se overalt – Hvis ikke, er der så

en skov?

en kollega der varetager denne rolle?
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8. Føler jeg mig sikker på det vi gør? – Hvis

15. Kan jeg forøge antallet af børn der har

ikke, hvad er det der bekymrer mig og

adgang til natur og udendørs leg?

hvem kan jeg tale det igennem med?

16. Hvor meget af tiden går med

9. Hvilke regler har vi udendørs?

voksenstyrede aktiviteter, og hvordan

10. Hvorfor har vi disse regler?

kan vi øge børnenes selvstændige

11. Kan vi sløjfe nogle af reglerne?

aktiviteter og lege?

12. Hvordan kan jeg sikre mig at jeg er

17. Kan jeg udvide deres ordforråd og

positiv omkring naturen?

stimulere deres sprogudvikling

13. Er jeg autentisk i min kommunikation

udendørs?

med børnene?

18. Er ressourcerne uendelige?

14. Har alle børnene adgang til

19. Hvordan dokumenterer jeg hvad jeg

udeområdet?

observerer udenfor?
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20. Har børnene tid til at udvikle deres leg

25. Hvordan inddrager du naturen og

og vende tilbage til legen og læringen på

udendørsområdet i din planlægning?

et senere tidspunkt?

26. Inddrager dine kollegaer

21. Er de voksenstyrede aktiviteter

udendørsområdet i deres planlægning?

velplacerede?

27. Hvordan er børnenes adfærd indenfor,

22. Er mine forventninger realistiske?

når de lige har været ude?

23. Hvilke fysiske rammer passer bedst til

28. Hvad tager du på når du skal på arbejde -

det resultat jeg gerne vil opnå?

egner det sig til at være ude i naturen?

24. Hvordan kan jeg samarbejde med

29. Hvilke dele af din læreplan kunne være

forældre og kollegaer for bedre at støtte

sjovt at udfolde i naturen og udendørs?

børnene udendørs?

30. Har du læst ”Udeliv og miljøet”-kapitlet?
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6) Udeliv og miljøet
INTRODUKTION

Hvad enten du arbejde i en institution med begrænset eller slet ingen
udendørsarealer, eller en institution med et skovområde, er der mange måder
at sikre sig, at børn har adgang til natur og udeliv. I dette afsnit vil vi kigge på nogle
nøglestrategier i forhold til at udvide dine
udendørsforløb, uanset størrelsen på jeres
udendørsareal. Vi kan ikke fortælle,
hvad der vil virke hos jer, men håber
at dette afsnit kan vejlede dig
til hvad du og din institution
gerne vil opnå. Husk at vi
som pædagogisk personale
først planlægger, så udfører
og sidenhen evaluerer.
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Hvor er vi nu?
Når du planlægger, er det vigtigt at du har taget
dig tid til at udforske dit udendørsområde.
”Hvor er du nu?” Dit mål er at finde ud af hvad
der virker godt allerede, og hvad der kan blive
forbedret for børnenes udvikling og læring.
Start med at observere former og størrelser
på de forskellige fysiske rum; identificer
eksisterende eller potentielle anvendelser;
læg mærke til de afgørende egenskaber ved
landskabet, store beplantede arealer, hovedveje
og knudepunkter; hvor skinner solen og hvor
falder skyggerne? I hvilken retning blæser
vinden? Er der eksisterende steder som du
benytter hele tiden, og andre som aldrig bliver
brugt? I hvilken tilstand er alting? Er der
behov for at erstatte eller reparerer genstande
udenfor?

Lyt til og betragt alle voksne, inklusiv
forældrene i din institution, for at finde ud af
hvad de mener og hvordan de benytter naturen
og udendørsarealet som det er nu.
Observer også børnene – hvor går de hen, og
hvad gør de på de forskellige steder? Er der
bestemte steder i området som de kan lide eller
ikke kan lide at bruge?
Som vi bliver mere erfarne med dette,
bliver flowet af planlæg-udfør-evaluér
mere fleksibelt og du vil se dig i stand til at
observere og planlægge i løbet af et enkelt
forløb. Glem ikke at notere disse dynamiske
planlægningsøjeblikke i dine overvejelser og
vær ikke bange for at lade børnene skabe deres
udendørsforløb selv.
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SWOT analyse

Styrker, svagheder, muligheder og trusler

CASE
STUDY
#9

Her er et redskab som du kan bruge til at evaluere hvor du er nu.

Styrker

fx
• John kan godt lide at være udenfor
• Tommys adfærd er forbedret når han har
været ude
• Yans bedstefar er gartner og har tilbudt at
arbejde med børnene
• Der er et skønt skovområde i nærheden
• Mindst en af kollegaerne er naturelsker
• Johns forældre er naturmennesker/
sportsudøvere som kunne bakke
op om indsatsen når vi indleder en
udendørstilgang...

Svagheder

fx
• Vi går kun ud når vejret er varmt
• En del af personalet kan ikke lide at
være ude
• Børnene er ikke klædt på til at være
ude
• Børnene kan ikke lide at tage vådt
regntøj på
• Jeg ved ikke hvordan jeg skal løse...

Trusler

Muligheder

fx
fx
• Vi har en park i gåafstand fra institutionen • andre brugere af stedet vil ikke have at
der efterlades ting udenfor
• Vi har et lille brugbart uderum lige
• forældrene er bekymrede børnene når
udenfor hoveddøren
de er udendørs
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CASE
STUDY
# 10

•
•
•
•
•

•

Take Me Out casestudie
– hvor vil vi gerne hen?

I Danmark udformer nogen børnehave deres egen profil hvilket
betyder, at de kan give kvalificerede svar, når der spørges til hvad de
gerne vil have, at børnene laver i børnehaven. Disse svar hænger sammen med
overordnede læringsmål og målsætninger
læreplaner
tilgangen til brug af materialer og andre ressourcer
typen og omfanget af det udendørsarealet der er tilgængeligt
institutionens tilgang til læring, dannelse og leg udendørs
det pædagogiske personales rolle

Her er et eksempel på hvordan det kan se ud:
En børnehave med naturprofil

En børnehave med musikprofil

Vi arbejder med læreplanen udendørs
Vi ansætter folk der har en passion for udeliv
Børnene er ude det meste af dagen og hver
dag

Vi bruger sange til at komme omkring
læreplanen
Alle i vores personalegruppe spiller på mindst
et instrument

Vores børn har adgang til musik i al den tid de
Vi har arbejdsarrangementer for forældrene i er hos os
haven/gården
Vi laver sangopvisninger og koncerter for
forældrene
Vi bruger udearealet til at få inspiration til
kreativ udfoldelse

Vi bruger musikken i alle de miljøer vi
arbejder i
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skal føles. Hvilke egenskaber og ressourcer
skal det rumme? Hvordan kan stedet afspejle
din institutions værdigrundlag gennem den
måde udendørsarealerne bliver benyttet?

Planlægningen af dit arbejde udendørs bør
fortsætte herfra. Du får brug for at overveje
hvordan dette rum/miljø skal opleves, hvilken
atmosfære du gerne vil skabe og hvordan dit
udendørsareal skal se ud og hvordan det

TEKNIKKER OG IDEER
Hvis du har planer om at tilpasse jeres eget
område (fx skolegården eller den nærliggende
park) til udendørsaktiviteter, hvorfor så ikke
tage nogle udklipsholdere og blyanter med ud
til dine små hjælpere, så de kan lege det ind
når I er ude. Tag en dukke eller bamse med ud
og bed børnene vise dig hvor han/hun gerne vil
lege, hvor de vil gå hen, når de vil sidde i solen,
når de vil slappe af og tage et hvil, plante

blomster og urter og gulerødder, når
de vil finde den bedste rute rundt i området,
eller når de vil undersøge hvor det er bedst at
køre om kap med legetøjsbiler, trille ned ad en
bakke eller klatre? Prøv at opmuntre børnene
til at hjælpe med disse observationer – tag
eksempelvis deres paraplyer frem for at vise
dig hvor de våde steder er eller hvor de varme
steder er.
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CASE
STUDY
# 11

Mere indflydelse på barnets udvikling

I Danmark og i Storbritannien kan et
udendørsforløb eksempelvis indledes med,
at det pædagogiske personale spørger børnene
hvad de godt kunne tænke sig at lave – og det
pædagogiske personale husker på, at børnenes
erfaringer vil være afhængige af hvad de har
prøvet at gøre før. Det er muligt, at du gerne vil
introducere ting som de aldrig har prøvet før,
men glem ikke at bygge videre på udviklingen
af det, som de allerede kender til og nyder
(zonen for nærmeste udvikling). Spørgsmålene
kan være mere almene, såsom;

• Hvad er din yndlingsaktivitet i
institutionens udendørsområde?
• Hvad er din yndlingsaktivitet udenfor når
du er hjemme eller sammen med venner og
familie?
Denne metode kan gentages i slutningen
af hvert forløb og underbygges af børn
der fortæller hvad de har lavet i løbet af
dagen. Det er en god måde at udvikle
argumentationsevner og sproglige
færdigheder omkring et læreplanstema.

TEKNIKKER OG IDEER
Hvordan kommer vi derhen?
Som pædagogisk personale, må vi efter en endt dag reflektere over hvordan det er gået og bruge
denne viden til at planlægge de kommende forløb. Man kan med fordel overveje at bruge følgende
spørgsmål i sin evaluering af udendørsforløbene:

Hvad gik godt?
Hvordan kan du indrette uderummet så de larmende, aktive aktiviteter ikke overdøver de mere
stille og rolige områder? Sørg for at børnene kan bevæge sig frit fra ét område til et andet, og giv
dem plads til at kunne stille sig op lige udenfor bygningen, så de her kan beslutte sig
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for hvad de vil lave og hvor de vil gå hen – sørg for, at barnet kan overskue
udedørsarealets muligheder.
Find metoder til at indarbejde naturen i din institution – tag ting med ind udefra, hvis du ikke har
så meget plads til at dyrke ting, fx en blomstrende kirsebærgren om foråret, naturmaterialer og
kastanjer om efteråret. Glem ikke at gå ud i naturen, når du kan - med åbne øjne, hjerte og sind,
og husk også, at bruge også alle dine sanser!
Opbevaring er meget vigtigt. Hvis du kan opbevare legeting og redskaber udenfor, vil det
medvirke til, at de er lettere tilgængelige og derved blive brugt mere.
Hvor har du brug for plads til, at sidde ned enten enkeltvist eller i små grupper?
Tænk over behovet for skygge og ly og om det skal være midlertidigt såsom en parasol eller en
presenning, eller mere permanent såsom et solsejl eller en pergola.
Har I en udendørs vandhane, og hvis ikke, hvor vil det så være bedst at placere sådan en i forhold
til de andre ting på grunden. Får du brug for at fylde drikkedunken op inden i går ud?
Hvis det er muligt, at have fri gennemgang mellem bygningen og uderummet kan det være en
god ide at tænke på varmetab, opsyn og at sætte krog på dørene så små fingre ikke bliver klemt.
Gør brug af vertikale rum – mure, hegn, gitre – især hvis stedet er meget småt. Indret små
arealer der indbyder til forskellige lærings rum og lege. Det kan være billeder eller ord på
muren, opbevaring af legeredskaber ved ophængning eller bønnestager der klatrer op ad
hegnet.
Har du materialer børnene kan ændre på? en sandkasse, et mudderkøkken eller løse materialer
der kan bruges til at bygge eksempelvis en dæmning.
Hvordan bliver de yngste børn hjulpet? Har de noget, at støtte sig til, når de begynder at gå: har
de adgang til passende legetøj til, at stimulere gummerne, og et rum hvor de føler sig trygge
og er i nærheden af deres primærvoksne. Overvej måske et tæppe med legetøjskurve, ting
der kan hænge fra træerne og pynte, sansestimulerende ting såsom sand, vand,
slim og kogt pasta at lege med.
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IDEER TIL UDENDØRS
AKTIVITETER

At skabe forandringer i din planlægning
Hvis du gerne vil komme mere ud, kan ændringerne godt være meget simple. Hvis pengene tillader
det, kan du begynde at overveje større forandringer i indretningen af legepladsen. Herunder er nogle
punkter, som du kan starte med, når du vil mere ud med børnene.

Rumbeskrivelse
Intet udendørsareal

Kom ud
Åbn vinduerne for at få naturen ind. Planlæg
ture til lokale parker eller til bygninger såsom
biblioteker, institutioner, museer eller kirker og
planlæg ture til steder med adgang til natur.
Organiser forældrestyrede aktiviteter som
opmuntrer børnene til at gå ture og lege
udendørs med deres familier.
Se i ressourceboksen herunder for at tage parken
med dig (hvorfor ikke bruge en rygsæk til at bære
nogle ting i, børnene kan også godt lide at hjælpe
med den slags opgaver.)
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Et begrænset udendørsareal som skal pakkes
væk når det ikke bliver brugt

Det ovenstående.
Planlæg aktiviteter ved at benytte den enkle
ressourceboks du kan se herunder.
Prøv at inddele legen sådan at en type leg
ikke dominerer en anden type, fx larmende
arealer ved siden af et højtlæsningshjørne eller
soveområde.
Prøv, om muligt, at indrette et rum med
potteplanter og anden bevoksning, eller små
huse til dyr/insekter( fisk, hamstere, skildpadder,
kaniner, hunde, ...)

Et begrænset eller intet udendørsareal, med
meget mark eller skovområder omkring.

Det ovenstående.
Få tilladelse til at benytte området med børnene.
Se på casestudiet herunder af en institution som
bruger skovskoletilgangen.

Mellemstort eller stort udendørsareal som kun
Det ovenstående.
har stejle skråninger og er tilgroet eller asfalteret
Se på interviewet med landskabsarkitekten
herunder. Til tider har institutioner intet andet
valg end at få en designer til at muliggøre et rum
der kan tilgås.
Involver forældrene i diskussionen omkring
hvordan stedet kan blive brugt.
Et mellemstort eller stort udendørsareal som har Det ovenstående.
god adgang og har eller kunne have masser at
naturlig beplantning og mudder
Få dem ud! Børnene vil bruge de naturlige
materialer til at skabe deres egne aktiviteter.
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UDVIDET

Lavomkostningsmaterialer
I England betegnes nogle institutioner som ”Pak
væk”-institutioner, hvor de er nødt til at pakke
alting sammen i opbevaringsrum efter brug.
Det kan skyldes at institutionen deler stedet
med andre eller for at begrænse hærværk.

CASE
STUDY
# 12

Andre steder har et stort udendørsareal med
skovområde og åbne landskaber. Vi har lært, at
det vores børn har brug for, ofte er meget simpelt
og ikke behøver at koste særlig mange penge.
Vi har opdaget, at disse forandringer ideelt set
kan drage fordel af de naturlige omgivelser
og ressourcer som er ubegrænsede,
når de skal udvide barnets kreative
tænkning. Pinde, blade, langt og kort
græs, mudder og sten, træstykker
og kegler er alle gode elementer til
udendørsleg. Hvis du kun har asfalt,
hvorfor da ikke prøve at bringe disse
materialer ind i gården, eksempelvis i
højbede og kasser?
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Materialeideer
I Storbritannien har ”Learning Through Landscapes” udarbejdet en brugbar liste over nogle af de
materialer som børn vil kunne lide at lege med.
Naturlige materialer
træskiver, grene
afskæringer af træ
bambuspinde
store eller små stykker træ
kurve
skaller
småsten, skiferstykker mm.
kegler
slebne småsten
inspirationskort, blandt andet billeder over
livscyklus
legetøjsinsekter
Hulebyggematerialer
tæpper, gardiner, sengetæpper
lagner, store stykker bomuldsstof, netgardin
materiale
klemmer og en kurv
pop- up telte
bildæk eller træ stumper
paprør
picnickurve
Camouflage materiale
kurve og tasker
mapper, rygsække mm.
bambusrør
malertape
lange og korte reb
sakse og kraftige elastikbånd
fakler, lamper og hviskestykker

paraplyer
hejseværk
Når først hulen er bygget, så overvej
musik og bøger
Tæpper, puder og andre legeredskaber inklusiv
skriveredskaber
Kunstmaterialer
Store stykker tyk plastikdug
plastikbadeforhæng og kroge
gennemsigtige bølgetagplader
færdigblandet maling
sengelagner
malepensler
Husholdningssager såsom bruser, moppe, svamp,
til påføring af maling
kridt
tapet
tykke filt tuscher
tuscher
sprøjteflasker
opbevaringsbokse i børnestørrelse
Musik og bevægelse, udklædning og
rollespil
store og små stykker og strimler af stof
lagner og store stykker bomuldsstof
tørklæder
silkebånd
små bløde hår elastikker til at binde stof sammen
fjer
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sæbeboblevand og sæbeboblestave
Musik - eksempel:
Dyrenes karneval (St Saens), William Tell overture (Rossini),
Valkyrieridtet (Wagner), Bolero (Ravel), Carmina Burana (Karl
Orlf), Carmen (Bizet)
Bjældebånd
håndholdte trommer og trommestikker
gryder og pander eller plastikspande til at slå på som
tromme
gamle cd’er til at lave genskær af lyset
kurve til, at have det ovenstående nede i.
Vand
vandslange og vandhane
tagrender og nedløbsrør
tagrendesamlinger
paraplyer
tragte og kander
spande og bassiner
sprøjteflasker
vandekander
sier og dørslag
små stykker haveslange
bestøver flasker
Flasker med og uden hul i
pensler
Mudder
gammelt køkkenudstyr
børnevenlige møbler til rollespil
haveredskaber
små handsker
blomsterkrukker
legebakker (som kan indeholde snavsede ting)
kompostposer
spande
ler
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Få dem ud!

Ruth Staples-Rolfe fra Droxford Montessori, en privat Montessori børnehave i England

CASE
STUDY
# 13

Jeg begyndte at arbejde i børnehaveklassen for to år siden og jeg valgte den
arbejdsplads på grund af muligheden for at arbejde udendørs. Jeg er ikke Montessoriuddannet, men det er alle mine kollegaer, på minimum bachelorniveau og det har hjulpet mig til,
at integrere min skovskoletilgang med Montessoris principper.
Stedet er landligt og har en lille udendørs have. Haven skal pakkes væk hver dag fordi den bliver
delt med andre offentlige brugere. Som følge deraf bad min vejleder mig om hjælp til at udforske
potentielle opholdssteder i gåafstand herfra, så som idrætsbaner, skove og marker. Vi måtte også
overveje hvordan vi kunne sikre os at institutionens værdigrundlag blev bragt med ud i uderummet,
inklusiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At have Montessorikyndigt pædagogisk personale med
at tillade uafbrudt leg i mindst to timer
at børnene selv kan vælge om de vil arbejde sammen eller hver for sig
at alle børn mellem 2,5 og 4 år leger sammen
at observere børnene
at værne om børnenes valgfrihed og selvstændighed
at tilbyde alderssvarende aktiviteter og materialer
at præsentere dem for kvalitetsmaterialer på en overskuelig, smuk og enkel måde
at fastholde den positive tilgang til børnene
at have en normering der aldrig overstiger 1:8
at hele personalegruppen mestrer førstehjælp
• jævnlige personalemøder og konsultation omkring planlægning
• at hele personalegruppen har jobbeskrivelser og holder sig til en ligestillingspolitik
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Ved at sammenligne med mit tidligere arbejde i andre institutioner, forstår
jeg at det her sted virkelig understøtter min udendørstilgang godt. Selvfølgelig er
naturen ikke altid smukt lagt frem for vores fødder og lige så nemt et kontrollere som
klasseværelset, men det er også noget af det sjove ved det, for eksempel er et af vores
favorittidspunkter når traktoren dukker op for at arbejde på marken, eller når æblerne falder fra
træerne så vi kan høste dem og lave marmelade.
At udsætte sig for naturens foranderlighed er også forbundet med udfordringer, og vi har opdaget
at det virker godt at have en base med tæpper på jorden og naturkurve (fulde af naturmaterialer)
og materialer der egner sig til de toårige (fx papir og farveblyanter, ler, kridt, smådyr, tøjdyr
og en historiebog eller to) fordi det gør det muligt for de større børn at løbe omkring i et større
areal rundt om basen og udfordre deres eget
risikoniveau. At have dem alle sammen samlet
gjorde det virkelig muligt for os at se hvor
meget de mindste børn kan udvikle sig i et
mere åbent og fleksibelt miljø som skoven. De
vil gerne være sammen med de større børn.
Vi elsker at tage ud af institutionen, men
vi har også fundet ud af at rutiner stadig er
vigtige, så vi giver os god tid til at opbygge
en rutine når vi skal gøre os klar. At spise
en snack og afslutte et forløb med at sidde
i rundkreds, er meget benyttet, og det
muliggør en fælles planlægning for børn og
personale.
Min rejse har frem til dette punkt lært mig, at
jeg ikke behøver at bruge en masse penge på
materialer og fysiske forandringer, jeg skal bare
få det bedste ud af den naturlige verden der er
omkring os.
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En eksperts syn
Mary Jackson Landskabsarkitekt

Meget ofte har daginstitutioner behov at
få gennemført større projekter, så vi har
interviewet den erfarne landskabsarkitekt Mary
Jackson, som har hjulpet mange institutioner
med at forandre og gøre bedre brug af deres
udendørsarealer.
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forstår hvad du gerne vil opnå, er det helt
afgørende. Vælg ikke bare den billigste person –
tag en ordentlig snak med dem før i går i gang,
og bed dem vise dig hvad de har arbejdet med
tidligere. Gennemgå dine ideer med dem, og
bed dem forklare deres umiddelbare tanker for
dig. Du skal sikre dig, at du får mulighed for at
kommentere deres forslag, og at de har sat tid
af til efterfølgende at ændre i deres tilbud – vær
ikke bange for at stille besværlige spørgsmål!

Hvad har en landskabsarkitekt eller designer
behov for at vide, når vi skriver en kort
projektbeskrivelse?
Jo mere information, du kan give arkitekten,
des bedre! En designer vil muligvis spørge ind
til teknisk information såsom hvor der er ført
rør under jorden, hvem der ejer grunden og om
der er nogen restriktioner for ombygninger. Hun
eller han vil også have brug for at vide hvad du
vil opnå, hvad dine mål og behov er og hvad dine
ønsker er for børnene? – alle de ting som du så
på i de to første stadier af processen.
Der er et eksempel på en projektbeskrivelse og
vejledningsnoter i denne håndbog.

Hvad har du lært af at stå i spidsen for
forandringsprojekter?

Hvordan kan vi rejse penge til sådan et stort
projekt?
Start med at se på forskellige muligheder for at
reducere omkostningerne. Kan du få nogle ting
til indkøbspris, eller sågar få ting doneret gratis,
fx af en lokal virksomhed? Lav en liste over de
forskellige elementer du skal bruge, og se om
der er nogen der kan hjælpe med at skaffe dem.
Se om der er ting du kan gøre selv, fx at plante
eller male. Sørg i alle tilfælde for at dem der
udfører projektet, ved hvad de laver!
Undersøg om der er en lokal virksomhed der
gerne vil udføre noget praktisk arbejde for
dig – nogle firmaer kan godt lide at bidrage
til lokalsamfundet og er måske på udkig efter

At arbejde sammen med en designer som
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Søg fonde og priser som du kan
indstilles til eller prøv kræfter med
crowdfunding – start småt og få
succes, så kan du prøve med noget
lidt større næste gang.

Er der andet jeg skal være
opmærksom på før jeg starter et
omfattende forandringsprojekt?

sådan et projekt. Det lokale frivillighedscenter
har måske mere information om dette. Igen,
skal du sikre dig at det er noget de har den
fornødne viden og evne til at gennemføre.

Sørg for at have en overordnet plan,
så alting arbejder sammen, og husk
at dele det op i mindre dele, du behøver
ikke at gøre alt på en gang. Hvis du starter
fra bunden kan det være at du kan få gjort en
hel masse i begyndelsen, men det gør ikke
noget, hvis det ikke går sådan, for projektet vil
vokse og udvikle sig alligevel og det betyder at
børnene kan inddrages og hjælpe med at skabe
forandringerne.
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VIDSTE DU

forhold, som skranter og sten, skaber
naturlige forhindringer som børnene skal lære
at overkomme. Beplantningen giver ly og læ og
træerne skaber gode muligheder for at klatre.
Enge er gode at løbe og tumle i. (Fjortoft, 2001)

Det israelske langtidsstudie (Tali Tali og Orly
Morag, 2013) understøtter den engelske
forskning som dokumenterer forbindelsen
mellem udformningen og håndteringen af et
område og børnenes tilgang og adfærd, når de
opholder sig i området. Særlige steder skaber
særlige mennesker (Titman, 1994)

Forskning viser den læringsmæssige fordel der
er ved at lære i sådan et miljø. (O’Brien, 2006;
O’Brien and Murray, 2007).

Naturlige miljøer repræsenterer dynamik og
udfordrende legemuligheder. Topografiske
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MULIGGØRRENDE MILJØER
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TEKNIKKER OG IDEER
Husk at have nogle enkelte større mål,
men også mange små realistiske mål, når
du skaber forandringer i udendørs legens
rammer. Fx er det en stor opgave, at flytte store
tunge legeredskaber, men at plante urter i
gummistøvler, kan gøres i morgen. En simpel
vindmølle kan laves i løbet af en uge og at
sætte en spand eller gryde udenfor, så den

kan opsamle regnvand, kan klares med
det samme.
De fleste af dine aktiviteter vil finde sted i
området lige udenfor institutionen, men glem
ikke at se udover dette og tage børnene med på
tur til nærmiljøet, en bondegård, ud til havet, ud
til en sø eller dam eller til den nærmeste skov
eller park.

REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

1. Hvornår kan du sidst huske, at have stået og
set på naturen uden børn?

5. Hvad vil du gerne være i stand til at gøre i din
institution? (ikke ’hvad vil du gerne vil have?’)

2. Hvornår opholdt du dig sidst udendørs og
mærkede naturen med alle dine sanser?
3. Hvilke elementer fra dette kapitel har din
institution mulighed for at arbejde videre
med?
4. Hvordan vil du beskrive din institutions profil?
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fx: At børnene kan være i kontakt med naturen
hver dag, være fysisk aktive og have fysiske
udfordringer at prøve af, udvikle deres sprog og
matematiske evner, udvikle deres forståelse for
verden omkring dem, have mulighed for at løse
problemer, udvikle deres kreativitet, udvikle
deres sociale færdigheder, øge deres motivation
for læring og øge deres lyst til at være ude!

regnbuer, stjerner... lære om dem, og opleve
glæden ved at være ude i alle årstider og i al slags
vejr!

Hvad vil du gerne have børn til at opleve udenfor?

Hvordan forestiller du dig at kunne få børnene
mere ud?

fx: Opleve naturens forandringer, mærke regn,
vind, sol, kulde, mudder, mærke bladene,
blomsterne, insekterne, lære om træerne, skelne
mellem farverne og deres nuancer, observere
myrer, bier, lære om livscyklusser, se skyer, tåge,

Og nu, lav din egen liste...!
Hvordan involverer du børnene i planlægningen
og overvejelserne omkring dine udendørsforløb?

Hvorfor ikke gennemføre en kort SWOT-analyse
for din institution, og se på de styrker, svagheder,
muligheder og trusler som du har for din
udendørspraksis.

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler
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7) At overkomme forhindringer og bureaukrati
INTRODUKTION

Alle lande har deres egne forhindringer der skal overkommes for at kunne
komme udenfor, og de voksnes rolle er afgørende for, at udfordringerne
kan håndteres. Vores ”Hvorfor tage mig med ud” projekt afspejler nogle af de
erfaringer vi har gjort os, og i dette afsnit kigger vi på hvorfor vi har opnået denne
forståelse.

ALMENE FORHINDRINGER

Personalet kan ikke lide at være
udendørs
Samarbejdspartnerne i ”Take Me Out”-projektet
arbejder på at få udendørstilgangen skrevet
ind i de nationale vejledninger for læreplaner
for denne aldersgruppe. I mellemtiden er
rekruttering og planlægning helt afgørende
for, at kunne overkomme denne barriere og i
Danmark og Storbritannien er det pædagogiske
personale fuldt klar over, at det forventes, at de
er udendørs - derfor forventes de også at klæde
sig passende.
Personalet føler sig ikke trygge udendørs
Personalet kan få støtte og hjælp ved at tage på
besøg på andre institutioner og se hvordan de

håndterer risici på positive måder - og
få vejledning og støtte fra ledere og mere
erfarent personale. Både det pædagogiske
personale og børnene skal undervises i
førstehjælp på udendørsområdet. Læs mere i
vores Risikoafsnit.
Børnene tøver med at forlade
indendørsmiljøet
Nogle gange er det, det pædagogiske personale
opgave at vise børnene fordelene ved at være
udenfor. Typisk kan overgangslegetøj, eller
incitamenter såsom mad, ynglings rutiner eller
-aktiviteter være nok, men de yngste børn
kan have behov for at blive støttet i de
sansemæssige udfordringer såsom ulyst
til at tage gummistøvler på eller skifte
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tøj. Nogle gange kan der være behov for
en gradvis overgang til de nye miljøer og det
kan være vigtigt at lade børnene tage sig god
tid til at gennemgå dette trin i deres udvikling.
Tit vil andre børn være en stor motivation og hvis
man opmuntrer børn til ubevidst og gøre sig
klar sammen, kan det virkelig hjælpe de mere
tøvende børn.
Personalet ved ikke hvordan de skal
evaluere på de aktiviteter der finder sted
udendørs.
Personalet er usikre på hvordan de kan inddrage
informationsteknologi eller de overordnede krav
fra læreplanerne.

personale, men vi ved at det ikke altid
er tilfældet. At udarbejde en plan for
hvordan personalet kan arbejde ansvarligt med
deres udendørsarbejde er afgørende. Denne plan
kan kopieres fra andre institutioner eller ved at
ledelsen lægger vægt på udendørserfaring, når
der rekrutteres nyt personale. Det kan tænkes
at nyt personale har behov for støtte fra mere
erfarent pædagogisk personale.

Planlægning kan være til stor hjælp, når man skal
identificere det bedste miljø til, at støtte børns
udvikling. fx kan børnehavens legeplads eller
have være det indlysende sted, for at understøtte
viden og forståelse for verden eller at lære at
passe på sig selv og andre, Skoleparathed kan
Forhåbningen er, at alle lande vil indarbejde
hjælpes på vej med selvstændighed udendørs,
udendørselementet i uddannelsen af pædagogisk eller ved at øve sig i, at blive klar til at gå ud.
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Erfaringer fra en
Slovensk pædagog
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Mit navn er Ivica. Jeg har mit drømmejob, som jeg virkelig nyder. Jeg er pædagog i
en børnehave i Slovakiet. I mit arbejde bruger jeg alle mulige og tilgængelige moderne
teknologier og metoder, herunder en interaktiv whiteboard. Jeg var overbevist om, at jeg ikke
kunne give børnene mere.
Jeg vil gerne dele oplevelsen af min forståelse af TAKE ME OUT projektet. Jeg havde muligheden for
at være en del af det kursus, der blev afholdt i Stirling, Skotland, i efteråret 2017.
Projektets princip er, at børn skal bruge det meste af deres tid udenfor, og at det pædagogiske
personale ligeledes skal bruge de udendørs mulighed, så meget som muligt, gerne i enhver
pædagogisk aktivitet. Du kan sige - det er umuligt. Mine oprindelige tanker var de samme. Jeg
tænkte på dagstrukturen vi skal følge på vores skole. Tidligt om morgenen spil og lege, morgen
motion, så morgen snack, arbejde, frokost og endelig, udendørs leg? – udendørs leg - noget vi ofte
virkelig ikke bekymrer os om!
Jeg navngav den første børnehave, vi besøgte i Skotland, en “asfalt” en. Hele området var dækket
med asfalt. Jeg indrømmer, at jeg ike kunne forestille mig, hvordan børnene kunne være der. I hvert
område på den lille campus havde børn skabt en konkret “placering” / interessepunkt. Børnene
kunne vælge, hvad de ville. På et sted legede de med træ. De lærte matematik der. De vejede, målte,
samlede, kombinerede ... alle mulige matematiske opgaver. Jeg forestillede mig vores børn, når de
sidder i klasseværelset over deres arbejdsbog. Jeg blev flov over, hvordan jeg forstyrrer dem. I vores
skole har vi et meget større område med mere grønt end den vi besøgte, og stadig tilbød denne
“asfalt” børnehave børnene mere, rigtig mange flere muligheder for at lære og lege, end vores
campus gør.
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Kan du forestille dig, at børn i en vuggestue og børnehaven klatrer i træer? I
nogle vuggestuer og børnehaver i Skotland er det helt normalt. Svaret på vores
sikkerhedsrelaterede spørgsmål var “hvert barn er i stand til at evaluere og estimere deres
egne færdigheder og det er derfor sikkert.” Det er så sandt. Ikke kun når man klatrer et træ.
Ingen lærer ved, hvad barnet er i stand til. Den enkleste og letteste måde er, at forbyde børnene,
at have denne oplevelse.
Da vi besøgte en anden udendørs børnehave, begyndte jeg allerede at forestille mig, hvordan jeg
kunne begynde at ændre vores egne lokaler / legeplads. Børn havde en udbygget hule der. Bygget
af snor og dækket af sejle. De havde en tunnel
fra piletrollen. Så mange muligheder derude!
Under opholdet så vi virkelig og oplevet
meget. Min bedste oplevelse? I skoven
lavede vi frokost. Jeg kunne ikke
forestille mig, hvad vi skulle lave en
hel dag i skoven. Jeg har konstateret at
aktiviteterne og det sjov, som skoven
tilbyder, er enorme.
Jeg ved, at i vores offentlige børnehaver
handler alt om struktur og rutiner, du
skal følge. At lærerne/pædagogerne skal
holde deres planer og holde fast i, hvad
der er blevet lavet der i årevis. Jeg var
overbevist om at tage børn udenfor var
umuligt.
Hvad gør kolleger, der er vant til at gøre det
samme i 20 år? Hvad vil forældre tænke? Ville
de gå op i små ting og skabe store problemer?
Hvad ville børnehave lederen sige?
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Disse var mine daglige spørgsmål og overvejelser om hvorfor det at tage børn udenfor,
ville være umuligt. Da vores uge lange kursus i Skotland sluttede, var mine spørgsmål
besvaret. Det er mere bekvemt for os at ikke udfordre systemet, kolleger, forældre og ledere.
Og søge efter årsager og grunde til hvorfor vi ikke kan ændre tingene.
Men når man ønsker det, er alt muligt. Efter hjemkomsten havde jeg enormt mod og motivation for
at gøre mine børn lykkeligere.
Det er rigtigt, at dette ikke kan gøres på én gang, men det skal starte et sted. Vi har nu bygget en
hule med vores børn på legepladsen og vi ændre gradvist på legepladsen forskellige steder. Vi har
allerede kogt og spist suppe udenfor sammen med børnene. Forældre og børn var så begejstret
for det. Vi spiste suppen sammen, børnene var med i
forberedelserne og var involveret og at dømme efter de
tomme tallerkner, var det at spise en fælles suppe
udendørs, absolut en mere udsøgt oplevelse, end
at spise suppen i spisestuen og efterfølgende tage
væk deres fulde tallerkener væk. Og børnehavens
leder? Hun havde absolut ikke noget problem med
det. Du kan gøre alt, hvis børnene er glade - så
bliver forældrene glade - og den glade leder er
bare kirsebærret på kagen.
Du skal ikke bekymre dig om at prøve nye ting.
Vær ikke bange for at gøre børnene glade.
Tag børnene udenfor!

Ivica Podhradská, Elementary School og
Børnehave, Revín, Bratislava, Slovakiet
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udendørs

IT udstyr kan benyttes som redskaber udendørs. Nedenstående har vi samlet et par eksempler;

Teknologiske redskaber

Anvendelse udendørs

Tablet

Se vejrmeldingen og UV-niveauerne
Tag billeder
Optag observationer
Hør musik/ lydbøger
Optag lyde/ hør optagede lyde (fx fugle, dyr)

Kamera

Billeder/videoer

Telefon

Godt hvis der skal forestages et nød opkald

Små robotter

Programmér enkle instruktioner

Digitale mikrofoner/højtalere

Optagelse
Deling
Genafspilning
Følge instruktioner
legen indendørs eller udendørs, men giv
børnene lov til at have begrænset adgang til
det, men være bevidst om dets fordele ved
brug i små doser. I Storbritannien er de blevet
opmærksomme på, at beskytte børn mod
upassende mobilbrug, især når de voksne
bruger sociale medier ansvarsløst. Glem
venligst ikke, at din telefon ikke skal have
din opmærksomhed, når du er sammen med
børnene.

De spæde skridt hen imod
computerprogrammering kan bedst
opnås gennem puslespil, byggelege/
konstruktionslege og forståelse af enkle
systemer, inddeling, og årsag/sammenhæng.
Udenfor er der fantastiske muligheder og god
plads til at facilliterer denne type leg, uden
teknologi.
Advarende note: Lad ikke teknologien overtage
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Der er ikke nok personale
Vi har lært, at det er vigtigt at have tilstrækkeligt
personale for at kunne støtte børnene, men det
er ikke et krav. I Storbritannien og Danmark, er
dette omkring 1:4/5, men kan gå helt op til 1:8. For
børn under 2 år er det endnu højere. I Danmark
og Storbritannien sker det ofte at du har 10-15
legende børn med udenfor og kun en voksen ad
gange til at være hos dem, men med andre voksne
i baghånden, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ideelt set bør der være nok personale til, at et
barn altid kan komme til en voksen og blive
hjulpet i eksempelvis i at udvikle sin leg, få hjælp
til, at komme på toilettet, eller få trøst efter et
fald. Hvis du ikke har særlig meget personale må
du sikre dig, at personen ude hos børnene har
adgang til førstehjælp, skifteudstyr, mad og vand
med sig ude, så personalet ikke får brug for at
forlade stedet for at skaffe tingene.

Et nøgleelement der er vigtigt, at tænke igennem
er synsvidde. Prøv at lave en base for de yngste
børn, sådan at deres primærvoksen kan se dem og
være til rådighed, når børnene har behov for det.
Nøglen er at være klar og til rådighed, men holde
dig på afstand af legen. I nogle institutioner har
vi oplevet, at for meget personale kan forhindre
børnene i, at udvikle deres egen kreative leg.
Observer børnene og se hvad der virker for jeres
institution, og for børnene i en særskilt gruppe.
Alder og personlighed kan have indflydelse på,
hvor meget personale du ideelt set behøver.

Det er ikke nok tid
Hvis det føles som om du altid har for travlt,
hvorfor så ikke kaste et blik på de rutiner som
får det til at føles sådan. Hvor langt er et enkelt
forløb. Hvor meget er voksenstyret tid? Hvis
du vil have børn til at komme mere ud, skal det
prioriteres. Kan du have kortere samlingstid? Kan
børnene spise deres mellemmåltid ude i stedet
for inde?
Udendørsaktiviteter skal organiseres så børnene
har tid nok til, at udvikle deres
kreativitet og det vil lykkes,
hvis dagen er organiseret og
struktureret. Det pædagogiske
personale bør facilliterer og
skabe legesituationer som
nemt kan tilpasses stedets
udendørsforudsætninger.
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et godt samarbejde med forældrene. For
at udendørsarbejdet skal lykkes, skal der
samarbejdes med forældre, som skal være
Der er mange eksempler i denne håndbog på, at indstillede på at sørge for, at deres børn har
det ikke behøver at være dyrt, og ideelt set ikke al det nødvendige tøj og fodtøj og som forstår
fordelene ved udendørspædagogikken (sundere
bør kræve meget personale.
og stærkere børn). Overbevis dem om, at det er
godt for deres børn at bruge tid udenfor i alle
Jeg kan ikke får personalet til, at ændre
årstider og vejrforhold, inklusiv vinter.
de metoder de har brugt i årevis
En udfordring kan være at ændre det
Sørg for at udendørsområdet er omtalt i
pædagogiske personales tankemønster. De
præsentationsmaterialet for nye forældre, og
fleste af dem er underlagt gamle vaner og
at de altid møder personalet klædt i passende
har en negativ tilgang til nye udfordringer.
udendørstøj. Dette vil sende et signal om, at du
Uddannelse og fuld opbakning fra ledelsen
har forpligtet dig på at udendørspædagogikken
og andet personale, burde hjælpe med at
er en del er jeres profil.
overkomme denne frygt. Forberedelse af
projektet er afgørende og du skal sikre dig,
I Storbritannien har nogle institutioner indkøbt
at du kender til deres styrker og kan hjælpe
regntøj til børnene til for at hjælpe forældrene
dem med at finde et komfortabelt startpunkt,
økonomisk. Det er vigtigt at have kendskab til
for eksempel, ”Sue vil du være sød at tage
håndarbejdet med ud i haven i dag” eller ”vil du hvilken slags familier der er i lokalområdet, og
hvilke behov de kan have.
fortælle en historie, mens jeg tænder bålet?”.
Der kan ikke findes penge til at udvikle
udendørsarealet

For at støtte motivation,
hvorfor da ikke have
personaledag udendørs
sammen med dine kollegaer,
men uden børnene.
Forældrene føler sig ikke
trygge ved at børnene
opholder sig udenfor
At skabe gode rammer og
omgivelser for udendørslæring
er nemmere, når der opnås
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Gode udendørsinstitutioner skaber et utal af
mulige situationer for, at forældre kan tale
med nøglepersonalet og dele erfaringer, og det
kan virkelig hjælpe til at sikre, at problemer
hverken opstår inde eller ude. Disse situationer
kan være ved aflevering eller hentning, eller
under forældremøder eller åbenthus-dage. I

Danmark og i Storbritannien afholdes der også
arbejdsdage, hvor forældrene kan komme og
opleve udendørsarealerne sammen med deres
børn, tage del i ejerskabet over forandringerne
og lære personalet, at kende på en mindre formel
måde.

MULIGGØRENDE MILJØ
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at gøre
brug af byggepladsafskærmninger
som en billig og sikker måde at indhegne et
område af parkeringspladsen. Børnene kunne
komme ud og færdes i et trygt rum. I dag har
næsten alle institutioner fået bygget sikre
udendørsområder til formålet.

Hold det enkelt. For institutioner med
meget begrænset personale til rådighed
kan du starte med, at bringe naturen
ind i institutionen. Lad dine kollegaer
eksperimentere udendørs og styrk deres
motivation med en gåtur, et besøg eller måske
et personalemøde i haven. Få langsomt hele
gruppen ud i et trygt uderum som kan tænkes
som et nyt ’lokale’. Dine ressourcer kan godt
være enkle til at begynde med.

I ’Vores rolle som leder’ afsnittet, taler vi om
udviklingen af retningslinjer og forsøger,
med et eksempel, at aflive nogle af de myter
som kan opstå hvis det ovenstående ikke er
håndteres med forsigtighed.

Da udendørs leg blev introduceret som
en daglig aktivitet i alle institutioner i
Storbritannien, valgte nogle institutioner,
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8) Udendørs forældreinvolvering
Vigtigheden af at involvere forældrene i børnenes udvikling og læring skal ikke

INTRODUKTION
undervurderes.

Når vi spørger forældre hvad de selv nød at lave udendørs som børn, kan det vække
mange glade minder om leg, der var uovervåget og hemmelig - og det kan endog
have været helt ukendt for deres egne forældre. Følelsen af lykke og delingen af historier
er en fantastisk måde at opmuntre forældrene til, at deltage i de planlagt aktiviteter. Det er
også et godt tidspunkt at spørge ”Hvorfor vil du ikke have det samme for dine børn”. Nye minder
skabes nu!
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VIDSTE DU
børn jævnligt tilbringer tid udendørs, men
institutioner skal også gøre en indsats. Ved at
gøre det, skaber institutionerne bedre dannede
børn med stærkere livsduelighed” (Coyle,
2010)

Forældre og institutioners fælles
involvering i, at få børnene mere ud,
lykkes i børneinstitutioner i USA
”Forældre kan og bør facillitere, at deres

Erfaringer gjort hos vores
skotske samarbejdspartnere

CASE
STUDY
# 17

være udendørs og Pete så den positive
effekt det havde på Ryley.

Ryley (3) var bange for ’det der var omkring
ham’. Når han var ude, knugede han sig til
sin far. Faren var bekymret for hvordan Ryley
ville reagere på, at skulle med institutionen
til et arrangement ved navn Skovdage. Efter
nogle uger i institutionen var forandringen
stor. Hele hans personlighed så ud til, at være i
forandring, da han gik igennem indgangsdøren
til vores grønne område, fyldt med selvtillid,
og viste en lille gruppe børn hen til det bedste
insektområde. Faren kunne se forandringen i
Ryley efter de havde været til Skovdage, og de
forsøger nu at bruge stedet så ofte som de kan, i
Ryleys familie.

Pete blev en vigtig del at institutionens hyppige
udendørsaktiviteter, og han opmuntrede og hjalp
andre forældre med, at tage del i gruppen af
familier, der tog deres børn med ud til et lokalt
grønt område og nød kvalitetstid sammen. Den
indflydelse naturen havde på Ryleys selvtillid
og derfor udvikling, var enorm. Ville Pete have
taget Ryley med ud, uden institutionens støtte –
Nej var hans svar...
At bruge Pete til at sludre med de andre forældre
om hvad hans familie fik ud af at deltage i
Skovdagegruppen, har bedre virkning på de
andre forældre end at få personalet til at sige
det samme.

Så ved at tage Ryley og hans far (Pete) med
til Skovdage, så de begge vigtigheden af at
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MULIGGØRENDE MILJØ
Forældre har behov for at føle sig velkomne
og vi har opdaget, at udendørs madlavning,
fester og fejringer er en rigtig god måde
at engagere forældrene på. Hvorfor ikke
arrangere en enkel åben aften hvor børnene
kan fejre og vise deres forældre rundt i
uderummet eller en tur en gang hvert halve
år, hvor børnene kan introducere deres
venner til forældrene, på en tur, en skovtur
eller et besøg på en lokal bondegård.

TEKNIKKER OG IDEER
Hvis det er nødvendigt, så anskaf
regntøj for at fjerne en barriere for
forældrene. Oplevelsen skal også
være sjov for forældrene. Glem ikke
bedsteforældrene. Giv forældrene
mulighed for at leje børnehaven, og
hvis det er muligt, bruge den som en
fælles ressource.
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REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

de aldrig før havde været i skoven med Jane,
selvom Jane er 5 år og bor omtrent 1 km fra
den nærmeste skov.

1. Læs de følgende eksempler på forældres
kommentarer til udendørsleg og aktiviteter
for børnene. Hvad ville du, i din rolle som
pædagogisk personale, sige eller forklare
disse forældre?

3. Moren til lille Jack, en glad 4 årig dreng
som godt kan lide at lege udendørs, bad det
pædagogiske personale om ikke, at lade ham
2. Jane er en 5 årig pige som, sammen med
lege ude i sandkassen om eftermiddagen,
de andre børn i børnehaven, skulle på tur
fordi hun tog ham direkte med på en cafe
i den nærmeste skov. Undervejs på turen
efterfølgende og sandet dryssede af i cafeen,
bemærkede pædagogerne en forværring i
- hvilket gjorde hende flov overfor sine venner
hendes helbred og en sandsynlig allergi, som
og andre besøgende i cafeen.
kunne have forbindelse med besøget i skoven.
Da de kom hjem til institutionen igen, ringede
personalet til forældrene for at informere om 4. Tonys forældre fortæller dig, at de ikke vil have
at han kommer meget udendørs, da han kan
situationen. Barnets mor sagde at hun ikke
blive kold, beskidt eller slå sig.
havde oplevet allergi før, måske var det fordi
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9) Erfaringer og evaluering
INTRODUKTION
Stort set lige meget hvor du arbejder, så vil der, i disse tider, altid være
dokumentation og nogen der beder dig om at bevise, at du gør et godt stykke
arbejde. At arbejde udendørs ændrer ikke ved dette, og vi håber at du kan bruge nogle
at vores tips herunder. Vi afdækker ikke akademisk metodik i dette afsnit, men foreslår i
stedet nogle simple værktøjer, der kan benyttes i en travl institution, på daglig basis.

VIDSTE DU
Processer som illustrerer
evidens som følge af
’læringserfaringen’ dvs. et
bevidst skift i barnets måde
at tænke, handle, erfare, føle,
interagere, og respondere på.
(Malone, 2008)
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CASE
STUDY
I Storbritannien og Danmark har det pædagogisk personale udviklet
række dataindsamlingsteknikker. De er enige om, at det vigtigste er ikke at forsøge
at dokumenterer alting. Børnene har stadig brug for dig! Vær bevidst om hvorfor du
indsamler information og hvem du gør det for. Her er nogle af årsagerne til at vi indsamler
information, som evidens for:
•
•
•
•

#en18

At holde os til læreplanen og kunne stå til ansvar for den ved tilsynsbesøg
Til at bevise at vi arbejder inkluderende
For at holde forældrene ajour
At udarbejde personlige udviklingsprogrammer for personalet, og evaluere virkningen af de
forandringer du har indført i din institution
• At børnene kan opbygge en refleksionsevne og udvikle deres argumentationsmetoder
• At indsamle beviser for institutionens praksis, tiltænkt eksterne økonomiske støtter
• Markedsføring

MULIGGØRENDE MILJØ
Der skal ikke særlig meget til for, at kunne
indsamle information. Hvorfor ikke prøve af
have post-it notes liggende i din lomme, så
du kan skrive observationer ned, stille
et kamera til personalets rådighed, så
de kan optage små film og tage billeder,
eller bruge børnetrivsels skemaer som
dokumentation for, at tilbringe mere tid
udendørs. Brug korte spørgsmål, når du taler
med kollegaer over en kop kaffe og sørg for at
personalet har tid til at snakke sammen og dele
deres observationer indbyrdes.
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TEKNIKKER OG IDEER
Børnene skal også spørges til
råds. Nogle institutioner bruger
software på mobiltelefon såsom
dagbog og billeder – det kan være
nyttigt, men vær opmærksom på,
at børnene stadig er beskyttede
når du bruger din mobiltelefon
eller andre optagelsesenheder.

REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

1. Hvordan evaluerer du dine indendørsplaner?
Kan disse teknikker bruges udendørs? Hvis
ikke, hvordan kan du da tilpasse disse så de
kan bruges udendørs?

3. Ved du hvorfor og hvornår det er vigtigt, at
lave disse evalueringer?

2. Føler du at dine evalueringsmetoder påvirker
børnenes leg?

5. Hvilke af de ovenstående metoder benytter
du allerede? Kunne du tage nogle af de andre
i brug?

4. Er evaluering indarbejdet i din planlægning?
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10) Pædagogisk ledelse i institutioner
med en natur- eller udendørsprofil
INTRODUKTION
Uanset om du driver en stor institution eller en institution i skoven med en lille
gruppe børn, er det visse nøgleelementer som der er brug for, at have på plads i
forhold til børnenes tilgang til udendørs
livet. Dette afsnit bør bruges i samspil
med afsnittet ”En positiv tilgang
til risiko og udfordring”.

VIDSTE DU
klasseværelset betragteligt til at
løfte standarderne og forbedre elevernes
personlige, sociale og følelsesmæssige
udvikling”. (Ofsted, 2008). Dette var et resultat
af god planlægning, evaluering og refleksion.
De anbefalede, at det blev indskrevet i de
nationale læreplaner og institutionernes
eksisterende politikker.

Ledere på institutioner med fokus på
udendørslæring har alle en række ens træk. De
er selvsikre, vidende og entusiastiske når de
er ude. Forskning fra den engelske regering
omkring udendørslæring i klasselokalet viser:
”Når det bliver planlagt og implementeret
ordentligt, bidrager læring udenfor
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CASE
STUDY
# 19

Hvad gør en god leder?

Hvordan kan ledelsen i en børneinstitution
understøtte kvalificeret pædagogisk personale
til, at tage børnene udendørs? Vi undersøgte
dette som en gruppe og fandt frem til:
• Ledelsen bør tage stedet, nabolaget og
institutionens børn i betragtning.
• Ledelsen bør kunne formidle til personalet at
udendørstilgangen er en grundlæggende del
af institutionen og dens praksis
• Vigtigheden i rekrutteringsprocessen
og udvælgelsen af nyt personale med
forudgående livserfaring og stærk
ansvarsfølelse omkring udeliv.
• Udendørsleg skal indarbejdes i det
eksisterende værdigrundlag som også
skal anerkende udendørstilgangen, fx skal
personalet være klædt passende på til,
at kunne arbejde ude, rekruttering af nyt
personale skal afspejle forventningen til, at
personalet skal arbejde ude, planlægningen
skal gøre brug af det bedst egnede miljø,
både ude og inde, hvor børn opfordres til at
tage chancer og blive udfordret.
• Ledelsens planlægning og
forventningsafstemning vedrørende
udendørstilgangen, inklusiv forventningerne
til personalets påklædning og relation til

•

•

•

•

•
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børnene under udendørsforløb.
Tid til og mulighed for, at personalet kan
følge deres egne såvel som fælles interesser,
udvikle højkvalitets ressourcer og dele deres
entusiasme for udeliv med hinanden. Dette
kan indbefatte supervision og professionelle
udviklingsmål, specifikt koblet til brugen af
uderummet.
Personalets tillid til at ledelsen støtter op
om dem og hjælper dem, når der er behov
for forbedringer i udendørsmiljøet, både
finansielt og følelsesmæssigt.
En ro, sikkerhed og fleksibilitet i måden
hvorpå pædagogisk ledelse arbejder og
hvordan overgange ind og ud af udearealer
er organiseret. Dette inkluderer, at være
opmærksom på børnenes dagsform på
forskellige dage, og fleksibilitet i forhold til
rutiner og planer.
En evne til at berolige personale og børn og
muliggøre, at der kan tages vanskelige eller
følsomme beslutninger, når en situation
pludselig skifter udendørs.
En god tilgang til planlægning-handlingevaluering cyklussen, for at muliggøre at al
personale får reflekteret og forbedret hvad
de gør.

MULIGGØRENDE MILJØ
Hvis den pædagogiske ledelse opbygger en tryg følelse omkring arbejdsgange og har tillid
til deres personale, kan de tage børnene med ud i en lang række miljøer for at give dem ægte
livserfaringsoplevelser. Bevidsthed og viden om vejrforhold kan altid anbefales.

TEKNIKKER OG IDEER
Tag ud og forbedr din viden om de lokale ruter til forskellige steder såvel som institutionens egen
legeplads. Lav din risikovurdering og hav en tydelig sundheds- og sikkerhedspolitik at arbejde
med. Hvorfor ikke hive bedsteforældre og forældre ind for at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt.
Bare vær bevidst om, at der også kan komme til at være for mange voksne om arbejdet.
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REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

5. Kommer børnene ud hver dag, og i nok tid til
at kunne få fordybende legeoplevelser?

1. Afspejler dine rekrutteringsprocesser og
andre eksisterende politiker, dit ønske om at
børnene skal komme mere ud?

6. Er børn og personale klædt godt på til at være
ude? (så de kan blive beskidte, holde sig
varme/kølige, bevæge sig frit, og begrænse
skræmmer og hudafskrabninger og stik)

2. Indbefatter din risikovurdering uderummet og
steder i gåafstand?
3. Hvor meget tid bruger børnene på
voksenstyrede aktiviteter og børnestyrede
aktiviteter i løbet af udendørsforløbene?

7. Har personalet lyst til at arbejde udendørs?
8. Hvilken former for støtte tror du personalet
har behov for fra dig, for at forbedre deres
brug af udendørs rummene?

4. Involverer du forældre og omsorgspersoner
i vedligeholdelsen af mindre
vedligeholdelsesopgaver på ex legepladsen?
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Indtryk

fra et endagsbesøg til Stockholmsgave Centrum,
Danmark af Janka INAK Slovakiet

Klokken er 8:30 om morgenen. 66 børn i
alderen 3-5, klædt i komfortabelt tøj, er, efter
at være afleveret af deres forældre, typisk på
cykler, til et mødested i København, stillet
op på række, står med deres pædagoger, og
venter tålmodigt på en bus. Den skal tage dem
ud til Stockholmsgave Centrum, en af de 50
udflytterbørnehaver der findes i København.
Efter at have sat sig ind i bussen, tager
børnene imod dagens instrukser. Efter
omkring 25 minutters kørsel ud af København,
bliver de sat af foran deres andet hjem
– udflytterbørnehaven. Hver dag er de
her i omtrent 6 timer. Børnehaven har en
børnevenlig bygning, som muliggør nemme
overgange mellem inde og ude, og er omgivet
af et stort åbent naturområde, hvor børnene
kan lege, udvikle deres evner, lære og slappe
af. Efter morgenrutinen der indebærer
spisning af brød og ost, tager børnene deres
overtræksbukser på, som bærer mere eller
mindre tydelige spor efter hyppig brug i al slags
vejr, og går ud på udendørsarealet, hvor de
starter små aktiviteter, som det eksisterende
naturlige miljø muliggør for dem (løbe, sjippe,
svinge, klatre, kravle, hoppe, gemme sig i
et shelter, bygge, grave, observere, plante,
male osv. – med naturmaterialer som kan

UDVIDET

CASE
STUDY
# 20

findes i området, og med redskaber og legetøj
fra stedet – gynger, vipper, haveredskaber,
rengøringsredskaber...)
Til at begynde med er der kun få børn udenfor.
Gradvist dukker der flere og flere op. Resten er
i gang med aktiviteter indendørs. Nogle af de
voksne opholder sig også i udendørsområdet,
klædt på i deres udendørs tøj. De afbryder ikke
den børnestyrede leg, men betragter roligt
børnene på afstand, og sørger for at alle børn er
glade og trygge i det de laver.
Omkring kl. 10:00 er alle børnene ude sammen
med alle pædagogerne. De udendørs voksenstyrede aktiviteter starter i små grupper. En af
de voksne forbereder frokosten. En gang om
ugen bliver frokosten tilberedt udenfor, over
åben ild. De børn som har lyst, kan hjælpe til
med forberedelsen af maden, sådan at alle har
muligheden for at deltage. I dag bliver ris og
hakket kød kogt, under en af pædagogernes
tilsyn. Mens frokosten bliver forberedt deltager
en mindre gruppe børn i en ”Ninja”-aktivitet,
hvor de udvikler deres fysiske og mentale
evner, såsom balance, koncentration og at
kunne vente på tur. En anden gruppe børn
sidder på en bænk og lærer at bruge en kniv til
at snitte træpinde, under tilsyn af en pædagog.
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På træbænkene, ved siden af det åbne køkken, spiser sammen med deres pædagoger. Alt dette
sidder en gruppe børn ved siden af en pædagog, foregår udenfor.
Efter frokosttid, fortsætter
som spiller guitar og synger.
udendørsaktiviteterne. (fx at fordre hønsene,
at vande drivhuset, at farve papir, at male med
I et område, et stykke væk fra træhuset og
mudder)
ildstedet, er der store trækasser, hvori der
bliver plantet urter og grøntsager. Børnene
Alt dette sker på en meget rolig, naturlig måde,
deltager i plantning, pasning og høst. De
uden nogen form for stress.
bliver også inddraget i at holde området rent
for skrald. På den måde er børnene aktivt
involverede i realistiske hverdagssituationer og Omkring kl. 15:00 om eftermiddagen, efter at
have tilbragt det meste af dagen ude, bliver
processer.
børnene kørt tilbage til København, til deres
forældre.
Inde i bygningen på væggene, kan man
se billeder af dyrearter, fx bier, og deres
For os var det at være ”elever” i
livscyklus. Insektlarver bliver også brugt til at
observere livets kredsløb. På denne måde bliver Stockholmsgave Centrum for en dag,
en vitterligt belønnende, værdigfuld og
læring en meget naturlig proces.
inspirerende oplevelse. Vi er glad og
taknemmelige over at det kunne lade sig gøre,
Mens børnene er optaget af deres
og vi får lyst til at blive børn igen, efter at have
udendørsaktiviteter, går en ”voksen på
besøgt udflytterbørnehaven.
dagsvagt/flyver/svæver” med et tegn på sin
arm, rundt omkring børnene, holder øje og
sikrer sig at børnene er veltilpas i hvad de
laver, og at de er godt klædt på til vejret. Alle
pædagogerne, som både er mænd
og kvinder, lader deres roller gå
i rotation, sådan at alle både
står i spidsen for aktiviteter
og er køkkenpersonale i
løbet af en uge.
Når frokosten er klar,
omkring kl. 11.45, sætter
børnene sig ved bordene og
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Et eksempel på et
6-ugersforløb

UDVIDET

CASE
STUDY
# 21

En engelsk skovskoles 6-ugersforløb kan se sådan
ud:

uddeler rollerne og disse bliver vist på et whiteboard
i køkkenet, så personalet ved hvad de skal lave.
Tanken er, at planerne skal være fleksible, og skal
Denne plan er lånt fra en institution i Storbritannien kunne ændres løbende gennem halvåret. Disse
hvor en formiddag om ugen bliver tilbragt i en skov, i overvejelser er skriftlige. Planen gør det muligt
gåafstand fra institutionen. Børnene kommer tilbage at fordele ressourcer og økonomi ligeligt og det
til institutionen for at spise frokost og have en rolig
muliggør en god dækning af alle områder af
stund, før de igen har legetid om eftermiddagen.
læreplanen. Det supplerer de planer der er for resten
af ugen. Det er skrevet af den pædagogiske ledelse, i
Risikovurderinger er blevet foretaget på forhånd, og samråd med personalet og det udnytter personalets
markante risici er noteret i dagsplanen. Personalet
styrker optimalt.

Forbindelse til
læreplanen:

Uge nr.

Verden omkring os: dyr i vores skovområde, at undersøge hvad dyrene har brug
for. Passe på os selv, være godt klædt på. Kigge i bøger: ”Grøflen”

Rundkredsaktiviteter

Voksenstyret
aktivitet

Hold øje med
legen for at se om
de viser interesse
Læs ”The Gruffalo”
Masker, elastikker,
for dyr (hold øje
(Grøflen) historien
Tag legetøjsdyr
farveblyanter,
med billeder,
med udenfor
tøjdyr
misforståelser og
Snak om skovdyr
tilpas planerne
Gå en tur i skoven
derefter)
Lav Grøflen
masker

1

Ressourcer

Evalueringsmetoder (til hjælp
ved fremtidig
planlægning og ved
forældresamtaler)
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2

Gruffalohalskæder lavet af
Læs ”The Gruffalo
træ.
Child”
Snak om
følelserne

Gruffalo
historiespor
Legetid i skoven

Gruffalo story
3

4

5

Tal om dyrene i
denne historie

Træskiver

Diskuter med en
udvalgt gruppe
børn, i løbet af
Børnebor til at
bore huller (tilføj forløbet, for at se
risikovurderingen) hvad de husker.
Evaluering i
rundkreds.
historiespor

Gruffalo træstave
til at identificere
mulige Gruffalokarakteres hjem (
søm dem i)

Køller (tilføj
risikovurdering)

Satellitkort

træstave til
træstammehuse

Markér hver
karakters hjem

Læg mærke til
deres bevidsthed
om stedsans, når
de er sammen
med ældre børn
Læg mærke til
brugen af værktøj
hos de yngre børn

Gå en tur med
Små pinde til
ældre elever for at
Lav evaluering
se hvor deres hjem træstammehuse
i rundkreds om
er.
hvad de kan huske
Lamineret
satellitkort og at de lavede sidste
Lav
uge
klistermærker
træstammehuse

Læs ”Hide and
seek” af Julia
Donaldson

Genbesøg
gruffalodyrenes
hjem

Tællesange

Leg gemmeleg

(en fleksibel uge
Læs ”The Gruffalo”
der passer til den
historien
observerede leg,
og til gruppens
Planlæg skovturen
behov)
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Lavomkostningsuge der skyldes
personale på
kursus

Observér x antal
børn tælle

TIL BEKRÆFTELSE TIL BEKRÆFTELSE

Forbered
skovturen
6

Gruffalo skovtur

Fejr forløbet
ved at skrive i
dagbogen (En bog
med billeder og
børnetegninger)

Festlege
Skovlege

TIL BEKRÆFTELSE
(mad til
skovturen)

Billeder
Smil af børn der
har det sjovt

Målet er at sikre, at det matematiske sprog og historierne integreres og at hvert 6-ugersforløbs
færdigheder bliver genbesøgt, fx boring og hamring. Hvor det er muligt bliver disse aktiviteter
genbesøgt af børnene på andre af ugens dage også, for at sikre at de får repeteret, forstærket og
styrket deres selvstændighed.
Denne plan passer ind i ugeskemaet for institutionen, som kan se sådan her ud, men også kan ændres
som ugen skrider frem:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Dør og
registering

Chris

Scarlett

Jorje

Chris

Sue

Aktiviteter

Yoga –
haven
indendørs

Madlavning
Haven
Indendørs

Havearbejde
Haven
Indendørs

Spansk
Haven
Indendørs

SKOVEN
Skole
Indendørs

Rundkreds

Scarlett

Chris

Sue

Jorje

Ruth

Bleer

Jorje

Sue

Lucy

Scarlett

Chris

Frokost
Oprydning

Lucy

Jorje

Chris

Lucy

Sue

Stilletid /
middagslur

Jorje

Lucy

Scarlett

Chris

Jorje

Aktiviteter

Indenfor
Haven

Indenfor
Haven

Indenfor
Haven

Indenfor
Haven

Indenfor
Haven

Planlægning

Jorje

Lucy

Scarlett

Chris

Scarlett

Rundkreds

Jorje

Sue

Lucy

Scarlett

Chris

Bleer

Scarlett

Chris

Sue

Jorje

Ruth
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Andre noter (knyttet til
nøglemedarbejdernes
noter og individuelle
behov

Få plads til en tur til parken
Øge bevidstheden om dyrenes behov
Leg ”alle mine kyllinger”
Skovskolen kigger stadig på hjem og på ”The Gruffallo”(Grøflen)
Udendørs, - tag vandleg med ud, byg kasser til smådyr, hulebygger materialer,
plant jordbær som kan høstes, plant bønner ud, fortsæt tællelege og –sange fra 1-5
Lyd – bogstavsleg denne uge ”b”

Personalet er vant til at arbejde i rotation, så deres evner bredest muligt kan afspejle børnenes
interesser. Nogle dage er der behov for mere personale indendørs og andre dage er der flere børn ude
og personalet går med dem ud.
Den daglige rutine kan se sådan ud:
Vær opmærksom på: at hjælpe børnene med at se efter ænderne.
Personalet ankommer til
institutionen mellem kl.
7:30 og 8:30

Vurder dagens ressourcer, nedskriv eventuelle observationer eller
tanker knyttet til dagsplanen, samarbejd om opgaver og overblik så
institutionen er klar til kl. 9:00
Børnene hænger deres overtøj op og tager deres sutsko på.
Personalet hjælper børnene i gang med deres ønskede aktiviteter,
nogle vil gerne kigge på, mens andre gerne vil gøre ting.

9:00 børnene ankommer
med deres forældre

Aktiviteterne afspejler læreplanen og de udviklingsmæssige behov,
som er fremhævet i planlægningen. Børnene vælger hvad de gerne
vil, fx historier, kunstbordet, sandbakken, livsevnebakker, tal- og
bogstavslege. Nye børn får mere voksenstøtte til at komme i gang.
Børnene har selv adgang til at spise et mellemmåltid i løbet af
morgenen, frem til kl. 11:00

En voksen vil stå for en planlagt aktivitet og alle børn bliver spurgt
9:30 bagdøren bliver
om de vil deltage. Det kan fx være yoga, havearbejde (det vil de
åbnet ud til haven og
fleste børn gerne) men nogle gange vælger de at blive og lege i
børnene vælger fortsat
haven, eller et andet sted i institutionen. (søvnige børn bliver hjulpet
hvad de gerne vil lege med.
hen til madrasserne i et stille hjørne, hvis det er nødvendigt)
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11:30

De voksne begynder at gøre klar til rundkreds, skifter de bleer der
skal skiftes, børnene slutter sig til rundkredsen i deres eget tempo,
og tager del i en blanding af historiefortælling, sange, tanker og
input fra læreplanen. Dette bliver planlagt af skiftende pædagoger,
og passer ind i ugens planlægning.

12:00

Frokosttid, børnene henter deres medbragte madpakker og spiser
inde eller ude alt afhængig af vejret.

12:30-13:00

Børnene bliver opmuntret til at hvile sig med en bog eller en lur hvis
de har behov for det

13:00

Børnene har igen selv adgang til legemuligheder inde og ude, og
får ofte mulighed for at gå en tur til den nærliggende park sammen
med to personaler.

14:30

Børnene samles til snak, sange og historier, som er knyttet til
læreplanen. De sidste eftermiddagslure og oprydning finder sted.

15:00

Børnene bliver hentet

16:00

Det meste af personalet er taget hjem, og vil ofte forberede den
kommende dag derhjemme, i.h.t. dagens observationer.

Refleksion
Tænk over din daglige rutine, hvor og hvornår benytter du udendørs arealerne?
Tid

Voksenstyrede aktiviteter og legeredskaber der er tilgængelige for børnene –
personalefordeling
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11) En positiv tilgang til risiko og udfordring
I dette afsnit vil vi gå i dybden med risiko og
udfordring i relation til leg. Det er vigtigt at notere
sig at det er fysiske, sociale og følelsesmæssige
udfordringer, vi her omtaler. Det kan fx være
at springe ned fra en træstamme, opbygge nye
venskaber eller fremvise nye evner foran de andre
børn og voksne.
Der er to hovedpunkter til overvejelse, når vi taler
om risiko og udfordring:
Det første er at forstå og formidle
de fordele, både øjeblikkelige og

INTRODUKTION

langsigtede, der er ved
at
børn møder risici og
udfordringer. Risici bliver
ofte tilgået fra en negativ og
værdiladet risikodefinition. Denne
tilgang bevirker, at risici og udfordringer
forsøges minimeret eller undgået, og derefter
måles ved dets fravær.
Derimod tager vi, i udviklingsforståelse,
udgangspunkt i en mere positiv model, hvor vi
ser på fordelene ved risici og udfordringer for
børnene.
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VIDSTE DU
”Hvis børn får lov til at lege udendørs igen, og
får alle de sociale, følelsesmæssige og fysiske
fordele som det bringer med sig, så får de brug
for at løbe risici for, at kunne passe på sig selv.”

”Adgang til aktive lege udendørs og
i naturen – med de risici det indebærer – er
afgørende for det sunde barns udvikling”
Position Statement on Active Outdoor Play,
Canadian Goverment
(Tremblay, Mark S. et al., 2015)

Royal Society for the Prevention of Accidents
(UK)

Børn der træffer gode beslutninger
At tilegne sig de praktiske færdigheder
der gør børnene i stand til, at træffe gode
beslutninger vedrørende risici og udfordringer,
er afgørende for et barns udvikling. En vigtig
pædagogisk opgave er derfor at støtte denne
udvikling, ved have de rette muligheder og
udfordringer til rådighed.
Når børn udfordrer sig selv, lærer de at tilpasse
deres følelsesmæssige reaktion til nederlag og
sejre. At erfare selvbevidsthed og et fornuftigt
omfang af frygt, såvel som glæden ved sejr eller
nydelse, er derfor værdifuldt, når barnet skal
forberedes på, at kende og forholde sig til sine
følelser og reaktioner.
Vi arbejder i et miljø hvor voksnes bekymring for
børns velbefindende og undgåelse af nederlag
kan være meget umiddelbar og drevet af
stærke følelser. Måden vi samarbejder

CASE
STUDY
# 22

med vores kollegaer og børnenes
forældre på skal være bevidst, for at
kunne overkomme den instinktive bekymring
og reaktion. Den positive tilgang udfordrer den
dominerende narrativ om at ”risiko er skidt”,
og derfor er det vigtigt, at vi er forberedt og
bekendte med de oprigtige risici, såvel som med
de store muligheder for læring og udvikling.

”Et barn i førskolealderen bruger sund fornuft
og har stor glæde af det. Vi, derimod, træder
ind i barnets verden og udsætter det for vores
tankegang. Barnet bryder sig ikke om det, men
vænner sig til det. Så meget at det med tiden
lader til, at den sunde fornuft forsvinder. Han
vil ikke længere tænke, i stedet siger han: Vis
mig svaret, vis mig den regel jeg skal følge. Men
det er ikke kun vores problem, det er et globalt
problem.” (Hejny, 2011)
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11a) Vores lovmæssige og moralskeforpligtelse til at skabe risici
Den anden problemstilling er at sikre
os, at vi lever op til vores lovmæssige og
moralske forpligtelse for, at passe godt
på de børn der er hos os. Hvert land har sine
egne politikker og regler – og at leve op til dem
er ikke til forhandling. Men sikkerhed kommer
ikke ved et tilfælde, det opstår heller ikke ved at
have overdrevne mængder af papirarbejde eller
regler. Udover reglerne er det krævet af os, at
vi træffer fornuftige beslutninger. Den voksnes
rolle er ikke, at være en robot der kun kan følge en
række regler, men en erfaren og betænkningsfuld

praktikker som reagerer på
børnestyret situation.

INTRODUKTION
en
dynamisk

Ved at have en positiv indstilling til,
at udfordre børnene og hjælpe dem med
at tage nogle chancer, må vi også forstå, at der
til tider vil ske mindre ulykker og forskrækkelser.
En opbakning til denne grad af etisk og
lovmæssigt acceptabel risiko, skal deles af
fællesskabet omkring børnene, både af forældre
og pædagogisk personale, for at undgå at enhver
mindre sag vil blive betragtet som et problem.
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VIDSTE DU
”Slag, skrammer, fald og styrt er en del af
det at lære og vi skal ikke forfalde til hverken
overdreven bekymring eller hensynsløshed”
Helen Tovey, 2008

hvordan det er understøttet politisk
set. https://www.unicef.org/crc/
Naturbørnehaver i Danmark og skovskoler i
England opfordrer aktivt børnene til at lære at
bruge redskaber såsom ild, knive og save. Det
gør de for, at lære børnene at være kreative
og kunne løse problemer selvstændigt. Det
pædagogiske personale er fortrolige med
situationen og støtter børnene i, at kunne
håndtere deres egne risici. Det er den samme
tilgang som bruges til, at hjælpe børn med at
møde udfordringer ved at klatre i træer (ved at
vide at nogle træer eller grene ikke er sikre,
og hvor højt børnene kan klatre).

I Skotland har ”the Care Inspectorate of
nurseries”/ Omsorgstilsynet for børnehaver
og vuggestuer, den politik at muligheden for
risici og udfordringer dagligt skal være tilstede
for barnet. Børn har her ret til ” frit at vælge
at lege i udendørsarealer af høj standard,
hvilket indbefatter kontakt med natur, risici og
udfordringer, på dagligt basis.” Denne politik
afspejler FN konventionen om børnerettigheder.
Ved tilsyn, forventes det af det pædagogiske
personale, at de vil demonstrere hvordan de
lever op til dette i deres praksis og
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TEKNIKKER OG IDEER
Af og til vil der opstå situationer som vi finder
uacceptable. Hvis der sker en ulykke, vil vi derfor
gerne forstå de årsager og faktorer som førte til
ulykken – vi vil beskrive, dele og diskutere dem.
Ved af forstå de mange indvirkninger som førte
til ulykken, kan vi vurdere om det er muligt eller
ønskeligt, at undgå disse i fremtiden. Denne proces
handler ikke om at placere skylden, eller forsøge,
at isolere en enkeltstående årsag eller person. En
sådan håndtering har afsæt i en systembaseret
tilgang, i en kultur af åbenhed og læring for alle.
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11b) Positivitet smitter
INTRODUKTION
Ved at opnå fuld forståelse for de reelle risici som vores børn møder, kan vi
bedre balancerer risici i forhold til fordele.
Vi oplever, at personale som agerer uden klar vejledning eller kendskab til retningslinjer
omkring risikohåndtering, ofte vil tage overforsigtige beslutninger. Ofte kan frygten for en
forældreklage også være med til, at begrænse de aktiviteter som det pædagogiske personale er tryg
ved.
Ud fra dette udgangspunkt og denne argumentation kan der diskuteres mulige risici med forældrene
og I kan blive enige om en acceptabel grad af risici i barnets hverdag. Glem ikke at fremlægge
fordelene ved, at være udenfor for forældre, sammen med risikobeskrivelserne, for at sætte risici i et
positivt lys.
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UDVIDET

Casestudie nummer et
En toårig pige er klatret op på en lille træstamme
omgivet af græs, på institutionens legeplads.
Pædagogen der holder øje er bekymret for, om
hun har de fysiske evner der skal til for at kunne
lande på sine fødder. Som forventet, springer
barnet, lander og falder hårdt ned på den ene side.
Mens hun ligger der, er der et øjebliks stilhed fra
barnet. Pædagogen siger til barnet; ”Er du okay”
med rolig stemme, og løber ikke direkte hen for,
at hjælpe barnet op. Barnet rejser sig, kravler op
på træstammen igen og prøver for anden gang,
at hoppe ned. Denne gang bliver hun stående
på sine fødder efter landingen, lidt længere tid
end sidst, før hun igen falder. I løbet af en halv
times leg på denne måde, lærer barnet at hoppe
uden at falde, og har tiltrukket andre børn til den
nye hoppeleg. Nogle af børnene kravler nu op på
et højere punkt på stammen, og springer med
samlede ben. Det første barn kigger på dem med
misundelse, og forsøger om hun kan klare et
større spring uden, at slå sig i faldet.

CASE
STUDY
# 23

indstillet på at fortsætte sin hoppeleg og fører den
et nyt sted hen, men hun vil ikke gå videre til en
større træstamme, før hun er sikker på at kunne
klare den. Pædagogen der holder opsyn skriver en
hurtig note om, at tilføje denne erfaring til barnets
læringsprotokol, opsat på at kunne gøre barnet og
dets forældre i stand til at tænke over og kende til
den læring som lige fandt sted.

I løbet af denne korte erfaring har barnet udviklet
sine fysiske evner betragteligt – balance, timing,
og styrke. Hun har også udviklet en sans for, at
det gør ondt at falde – det første fald var ikke rart
– men hun har samtidig vejet det op i mod det sjove
ved at hoppe, og det sjove ved, at kunne noget nyt.
Til sidst har hun også lært hvordan det kan føles, at
være bange, og hvordan man forholder sig til den
følelse. Hendes erfaring gør, at hun nu er positivt
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UDVIDET

Casestudie nummer 2
Et barn er på skovtur sammen med sin klasse.
Det pædagogiske personale viser barnet hen til
to ældre børn som har klaret, at trænge igennem
en tornebusk og plukke nogle blåbær. De spiser
blåbærerne og nyder dem åbenlyst, og snakker
om hvad blåbærerne smager af. Barnet rækker
armen ind i busken, men er klodset og river sin
hånd på tornene og trækker den hurtigt tilbage.
Han rækker ind i busken igen, blot for at opdage,
at han ikke kan nå så langt som de andre børn
kunne, og derfor ikke kan nå bærerne. Efter at
have tænkt over det i et øjeblik, spørger han en af

CASE
STUDY
# 24

de ældre børn om denne vil række ind og plukke
et bær til ham. Det ældre barn rækker armen ind
og holder forsigtigt busken med de tornede grene
til side, så det yngre barn selv kan nå bærerne.
Det yngre barn stopper op, usikker på om det
er sikkert, at putte bærret i munden. På dette
tidspunkt træder pædagogen frem, skubber en
gren til side og plukker et bær til sig selv. Hun går
hen til barnet og de spiser deres bær sammen,
mens de sammenligner smagen.
I dette eksempel løber barnet ikke kun en risiko
ved at række armen ind i en tornebusk, men
også en social risiko ved at bede om
hjælp. Det ældre barn kunne nemt
have afvist at hjælpe, eller have
været nedladende omkring
barnets manglende evner.
Pædagogen noterer sig,
at det ældre barn skubber
en gren til side og går hen
og gentager den samme
handling, for at opmuntre
barnet til det sidste skridt,
at nyde frugten!
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TEKNIKKER OG IDEER

I begge beskrevne casestudier, holdt det
pædagogiske personale sig på afstand af
situationen. Ved at observere og vurdere de
mulige risici, ved ikke at træde ind og kontrollere
eller forandre situationen, bruger pædagogen
både sin omsorgspligt og bekræfter samtidig
fordelene ved, at lade risici udspille sig blandt
børnene. En selvsikker underviser vil først træde
til, når risikoen bliver for stor.
Det pædagogiske personales rolle er, at fokusere
på barnet som en der skal lære, og den voksne
muliggør læring og udvikling ved, at tillade risici
og udfordringer. For at kunne fuldende rollen
som skaber af risici, er der behov for et sæt klare
regler og retningslinjer. Et sådant tiltag opfanger
de reelle risici, og gør det muligt for personalet,
at arbejde under en enkel og klar protokol,
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der fokuserer på de reelle risici.
Personalet bør også have et system der
giver dem rum til at tale sammen om deres
bekymringer om risici og ulykker. Det er her vi
udarbejder en agenda som en god ramme for,
at personalet kan tage fornuftige debatter og
beslutninger. Dette styrker personaleteamet,
frem for at udpege enkeltindivider som skyldige
ved en opstået fejl.
Pædagogisk personale må udvikle deres egen
praksis og syn på risici og udfordringer – nogle
vil være mere komfortable med disse ting end
andre. Dette er ikke et problem for børnene, da
de bare accepterer, at der er forskel på os alle
sammen.

11c) At muliggøre regler (politikker) og praksis
INTRODUKTION

Det står ikke til diskussion, at vi er underlagt de nationale love og lokale
politikker, når vi skal beskytte vores børn og os selv. Daginstitutioner skal derfor
sikre sig, at de har et eksemplar af de nyeste nødvendige dokumenter.
Der skal handles derpå gennem lederskab og i samarbejde med personalet, som skal forstå deres rolle
og ansvar. Der skal etableres et system der kan introducere nye medarbejdere, når de begynder på
arbejdspladsen, og som også kan støtte hele personalegruppen, når de skal have genopfrisket deres
viden om institutionens love og politikker, ofte på årligt basis.
At skifte til en model som understøtter fordelene ved risici og udfordringer, parallelt med de
potentielle risici og risikovurderinger, kan være en meget værdifuld øvelse for alle af det pædagogiske
personale, at være involveret i. Denne teamstyrede tilgang kan sågar sortere praksissens ekstremer
fra, og sikre at teamet tager ejerskab over de risici, der vurderes til at være rimelige og den læring og
udvikling risici medfører.
Formuleringerne i vores papirarbejde skal ovevejes grundigt, så de bliver positive overfor de etiske og
lovmæssigt acceptable udfordringer som de risici vores børn vil stå overfor.
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VIDSTE DU

”[Risikobetonet leg] er enhver adfærd, hvori der er en usikkerhed omkring udfaldet. Det involverer
overvejelser vedrørende fordele op imod de mulige uønskede konsekvenser af adfærden, såvel
som sandsynligheden for succes eller nederlag.”
(Little, 2006)
Fra praksissen i Danmark og England, har vi lært, at børn ikke nødvendigvis kommer ud for flere
ulykker, fordi de leger udendørs.
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11d) At gøre omgivelserne klar til risici
INTRODUKTION

Et velindrettet udendørs rum vil have et stort udvalg af muligheder for risici
og udfordringer, der kan stimulerer børnene, og det vil sende et klart signal til
personale og forældre om hvilke oplevelser børnene går efter.

En simpel revidering af de udfordringer som børnene kan vælge eller skabe når de er ude, kan ofte
tydeliggøre enten manglen på passende muligheder, eller i særdeleshed fremhæve de risici der er for
store.

VIDSTE DU

”En stor del af glæden ved leg ligger i
udfordringerne. En sjov aktivitet som bliver for let,
mister sin tiltrækningskræft og ophøre med at blive
leget. Den legende forandrer enten aktiviteten så
den bliver vanskeligere, eller rykker videre
til noget andet”.
(Gray, 2011)
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TEKNIKKER OG IDEER

Eksempler og ressourcer som kan bidrage til
et udfordrende miljø kan indbefatte:

Flytbare byggeredskaber og
formgivningsredskaber til fysiske aktiviteter.
Elementer kan typisk være kasser, planker,
tønder, dæk, stiger og pinde.

Ressourcer som giver muligheden for at klatre,
springe, rulle og glide.

Muligheden for at bruge håndværktøj såsom
hammere, skruetrækkere og haveredskaber.

Ressourcer som skaber fysisk ustabilitet, fx
gyngende broer, balancestolper, trædesten osv.

Inddragelse at den skiftende flora, som kan
have elementer af risiko i sig, såsom tidsler
eller hindbær.

Varieret topografi, med forskellige overflader,
niveauer og skråninger fra højder eller bakker.

MULIGGØRENDE MILJØ
Når omgivelserne i en passende grad
er udfordrende, så byder de både fejl og
udfordringer velkommen, og drager børnene
til, at skabe deres egne udfordringer, og ikke
kun deltage i predefinerede aktiviteter. Denne

proces tilbyder barnet mulighed for, at
engagere sig, skaber endnu mere komplekse
forandringer i børnenes leg. Det udvider
evnerne, giver en dybere læring og fører til en
forøget selvtillid.
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11e) Kommunikationer
INTRODUKTION

At kommunikere og formidle årsagerne til at udfordringer og risici er gode
læringserfaringer for børn, er et nøgleelement som bør italesættes før, der
bliver foretaget ændringer. At sikre sig at forældre og det større fælleskab
omkring institutionen forstår jeres tilgang og de nævnte fordele, kan forebygge
eventuelle klager.

Institutioner bør overveje hvordan de kommunikerer på nuværende tidspunkt, både til forældre
og til lokalsamfundet. Typisk sker kommunikationen ved at tale med forældre, ved ”bliv og leg”
arrangementer, og dokumentation af læringen gennem store skrapbøger eller powerpointshows.
Denne tilgang omformes så til en mere formel politik – nogle få ord og billeder i en forældrehåndbog
eller kontakt, kan formidle meget og dele vores viden.

VIDSTE DU
”Risici og udfordringer
er en essentiel del af at
leve et meningsfuldt
og tilfredsstillende
liv.”
(Gill, 2007)

107

REFLEKTERENDE
SPØRGSMÅL

1. Har du det nyeste eksemplar af enhver
relevant lovgivning eller vejledning som
klarlægger hvorvidt du lever op til dine
lovmæssige eller moralske forpligtelser til,
at håndtere risici, når du er sammen med
børnene?
2. Hvilke risici kommer du i tanke om, som er
knyttet til udendørs leg? Hvordan kan du
afskaffe disse, og/eller bruge dem positivt i
forbindelse med børnenes udvikling?

5. Medfører din håndtering af risici og
udfordringer andre gener i forbindelse
specifikke situationer, eller er dine
restriktioner vitterligt altid nødvendige?
6. Hvilke skridt kan du tage for at træne og
støtte personalet til at udvikle en åben tilgang
til håndteringen af risici og udfordringer, også
når der sker en ulykke?
7. Har du en simpel politik for udendørsleg
og –læring, som indbefatter en positiv
formulering vedrørende risici og udfordringer
for institutionens børn?

3. Har din risikovurdering en god balance
mellem papirarbejde og fordelene ved en
acceptabel grad af risici og udfordringer?
8. Hvilke metoder virker bedst for dig, når
Daglig brug af institutionens legeplads eller
du skal formidle fordelene ved risici og
korte ture i lokalområdet, bør kun kræve årlige
udfordringer overfor forældre?
tilladelser og risikovurderinger.
4. Mere omfattende aktiviteter såsom længere
ture/rejser, brug af skarpe værktøjer, eller at
være i nærheden af store vandområder, kan
kræve flere pædagogiske overvejelser, øget
personaletræning og kompetenceudvikling,
såvel som mere specifikke tilladelser og
risikovurderinger.

9. Hvad er den skjulte læring i din institutions
udendørsarealer og de steder som du besøger
sammen med børnene?
10. Hvad er de skjulte fordele og styrker i
din institutions udendørs miljø og i de
nærliggende områder du besøger med
børnene?
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