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Hvorfor har du denne guide i dine hænder lige nu?
• Måske har du en fornemmelse af, at der må være en anden måde at tænke på børns 

trivsel, lykke, læring og udvikling ...

• Måske har du allerede hørt om den naturpædagogiske tilgang og synes, det er tid til en 
ændring af den nuværende tilgang ...

• Måske har du hørt om den naturpædagogiske tilgang og synes, det kunne være dejligt at 
gå nye veje, så vores næste generation lærer at passe bedre på vores smukke planet og 
verden ...

• Måske er du nysgerrig efter, hvad der foregår over hele verden i forhold til den 
naturpædagogiske tilgang og ønsker at være en del af en ny bevægelse med det formål 
at ændre den måde, vi tænker på børns læring på ...

• Måske vil du bare have at børn får en lykkelig barndom...

• Måske pædagogerne i en daginstitution/børnehave, hvor dit barn går fortalte, at de 
ønsker at tilbringe mere tid udenfor med børn, og du er forvirret, da du ikke ved, hvad du 
kan forvente, og hvorfor de vil have det, bekymret for om dit barn bliver beskidt og /eller 
syg...

Hvis du kan genkende dig selv i en eller flere af ovenstående udsagn - anbefaler vi dig at 
fortsætte med at læse denne guide, og så kan du forhåbentlig holder op med at bekymre dig 
og begynder at blive mindst lige så lidenskabelig for den naturpædagogiske tilgang, som vi 
er ...!

Introduktion
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Verden ændrer sig hurtigt, og de kompetencer og 
evner, der er nødvendige i fremtiden, ændrer sig 
også – og naturen og naturpædagogiske tilgang 
støtter dem perfekt. Forskning viser, at børn, 
der tilbringer tid udendørs, er mere kreative, har 
bedre kritisk tænkning, bedre til problemløsning, 
bedre sociale færdigheder og flere af de vigtige 
kompetencer for den fremtidige verden. 
Derudover har børn, der tilbringer tid udendørs, 
bedre fysisk og mental sundhed og generel 
trivsel.

“Kreativitet vil blive en af de tre bedste 
færdigheder, som arbejdstagerne får brug for. 
Med lavinen af nye produkter, nye teknologier og 
nye måder at arbejde på, bliver arbejdstagerne 
nødt til at blive mere kreative for at kunne drage 
fordel af disse ændringer.” (Fremtidens job 
rapport,World Economic Forum, 2020)

Naturen understøtter kreativitet

Når vi er i naturen, opstår der nysgerrighed 
og en rigdom af ideer, og vi bliver 

mere fleksible i vores  tankemønstre. Det er 
afgørende, at vi kan se vores opgaver, projekter, 
forhindringer m.m. på nye måder og  dermed 
skabe nye ideer og løsninger. I det følgende vil 
vi beskrive mere detaljeret, hvordan naturen 
kan bidrage til at fremme de tanker, der er 
karakteristiske for en kreativ proces.
(http://natur-vejleder.dk/wp-content/
uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.
pdf)

Børn bruger meget mere tid indendørs, 
sammenlignet med hvad de brugte tidligere og 
har en mangel på udendørs og konkrete natur 
oplevelser. Børn lærer aktivt og lærer ved at bruge 
krop, sanser, natur, og den naturpædagogiske 
tilgang giver fantastiske muligheder for læring og 
udvikling.

Grunde til at bruge naturen 
og det udendørs areal

http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
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“En pædagog i den børnehave, hvor mit barn 
er, fortalte mig, at de ønsker at tilbringe mere 
tid udenfor med børn, og jeg er bekymret, 
fordi mit barn kan blive beskidt, komme til 
skade, vil ikke lære noget, vil blive kold
/syg, vil være sulten, er ikke vant til at være 
udenfor...”

Som forælder er det meget normalt at 
bekymre sig om vores barns trivsel, udvikling 
og uddannelse. På en eller anden måde har 
vi bevæget os væk fra naturen og det at 
være udenfor, da mange af os bor i byen, og 
naturen kan virke langt væk. Men vi er en del 

af naturen, og det er vigtigt, at børn forholder 
sig til naturen og finder glæden og lykke ved 
at bruge mere tid udenfor.

I denne guide vil vi forsøge at informere dig 
om fordelene ved den naturpædagogisk 
tilgang og forhåbentlig reducere nogle af dine 
bekymringer.

Vores mål med denne guide er at;
• Give dig information om natur og den naturpædagogiske tilgang
• Besvar nogle af dine spørgsmål
• Fjern nogle af dine bekymringer
• Giv dig viden, så du kan understøtte dagtilbud/

børnehave og hjælpe dem med et skifte til brug af 
naturen og det udendørs areal mere

 

Formålet med denne guid

Bekymringer
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Alle taler om, at det er så godt at være ude i 
naturen eller bare at være udenfor.

Men hvis du spørger en afslappet 
forbipasserende, hvorfor det er så godt at 
være ude i naturen, vil du sandsynligvis få et 
svar f.eks. “Det er fordi frisk luft er godt”.

Og det er sandt nok, men der er bare så 
mange flere grunde.

Når du vælger en daginstitution/børnehave 
eller skole til dit barn med en natur eller 
udendørs profil, vælger du en institution, der 
foretrækker at tilbringe meget af deres tid 
udendørs.

Når en daginstitution/børnehave eller skole 
vælger at bruge tid på udenfor, får børnene 
mulighed for at få frisk luft, og de får 
mulighed for at få sanseoplevelse.

Tænk bare på følelsen af regndråber, der 
lander på dit ansigt, solen opvarmer din 
hud, lyden af fugle, duften af blomster eller 
friskskåret græs, smagen af selvplukkede 
bær, synet af de lysegrønne spirende blade 
og følelsen af sneen, der fredeligt dækker 
alt. 

Disse sanseoplevelser, som barnet 
får udenfor, er ofte en kombination af 
flere sanser, som gør oplevelsen mere 
dybdegående og bedre husket. Hvilket gør 
den efterfølgende læring lettere.

I modsætning til den læring, der ofte finder 
sted indenfor. Hvor der ofte kun er en eller 
to sanser i spil, syn og hørelse. Dette giver 
en mere endimensionel læring, der ikke er 
gemt så godt i hjernen, som når læringen er 
flerdimensional.

Men det er ikke kun læring som sådan, også 
barnets krop udvikler sig anderledes i det 
udendørs rum end inde i rummet.

Forestil dig, at du er nødt til at balancere 
på et gulv. Det er svært, og det kræver 
øvelse, men når det er lært, er det lært. 
Gulvet ændrer sig ikke. Oplevelsen er stadig 
overfladisk.

Hvis du balancerer på en træstamme, er 
du nødt til at justere, arbejde med din krop 
mere bevidst for at overvinde udfordringen, 
tænke dybere over de bedste måder at gøre 
det på osv. Hvis du er et barn, øger det også 
dit selvværd og din evne til at overvinde 
forhindringen og måske hjælpe det også 
andre til at overvinde forhindringen, hvis 

Hvorfor natur og naturpædagogik?
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der er flere børn i andre aldersgrupper og 
udviklingsstadie der gør det.
Dette gør læringsoplevelsen med alle disse 
dimensioner meget mere værdifuld og varig. 
Og giver noget, du næppe vil kunne lære 
indenfor.

Når du vælger en daginstitution/børnehave 
eller skole, der har fokus på naturen, lærer 
børnene naturen at kende.

For at lære naturen at kende og få en sand, 
og dybere forbindelse med den, skal børn 
føle den, opdage, hvordan den dufter, 
smager, lyder og ser ud, og de skal kende de 
naturlige processer, der finder sted i forhold 
til dyr, træer og planter omkring dem, samt 
forstå vores menneskelige forbindelse til alt 
dette.

De skal blive fortrolige med årstiderne og 
vejrskiftet, og gennem personlige oplevelser 
lærer de at elske og værne om naturen. De 
begynder også at forstå sig selv bedre og 
finde deres plads i alt dette.

Der er rig mulighed for den slags oplevelser 
udendørs i en daginstitution/børnehave 
eller skole, der har fokus på naturen og 
naturpædagogik, for her får børnene glæden 
ved at hoppe i vandpytter, lege med mudder, 
sne og våde blade - på lige fod med følelse 
af sol og morgendug og varmt sand mellem 
tæerne.

Børnene får mulighed for at klatre i træer, 
balancere på træstammer, grave, lave 
vandkanaler, bygge huler, klatre i træer og 
gemme sig.

De får mulighed for at samle insekter og 
lære om dem, lege med brænde fra brænde 
stakken og undersøge og vende alt, hvad de 
kan.

De kan også få mulighed for at lave bål mad 
og især om sommeren nyde oplevelsen af at 
spise deres frokost udendørs.

Børnene har det sjovt, når de er ude, og de 
kan bevæge sig mere frit, når de er i naturen. 
Derfor kan de også spille, udvikle og styrke 
interpersonelle relationer gennem de 
forskellige legemuligheder.

De får også øget selvværd, fordi de lærer i 
naturen, og de øver sig for at blive bedre. 
Deres kommunikative færdigheder er 
forbedret i naturen, der er også vanskelige 
ord der skal læres i naturen. Men der sker 
endnu mere, børn lærer gennem deres 
sanser, så når sanseoplevelser er knyttet til 
sproget, udvikler børnene et mere nuanceret 
sprog med et større ordforråd.



6

Derudover:

• Udvikler de også deres sociale færdigheder
• Bliv bedre i kommunikation med forbindelsen til sociale færdigheder
• Deres motivation bliver styrket
• De kan blive bedre til at løse problemer - og konfliktløsning
• De får øget fysisk aktivitet og bliver gladere og sundere
• Deres kreativitet og fantasi bliver styrket
• De får masser af positive oplevelser og minder, der påvirker deres fremtidige liv positivt
• En samvittighedsfuld tilgang til natur og miljø støttes
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Når du som forælder vælger en 
daginstitution/børnehave eller skole med 
fokus på naturen, kan du forvente, at dit barn 
er meget mere udendørs, end hvis du vælger 
en traditionel.

Der skal ikke herske tvivl om, at de fleste af 
alle børn naturligt gerne vil blive udendørs 
- der er god plads til at udfolde sig - til at 
løbe, hoppe, udforske og bruge deres krop og 
sanser. At være udendørs er sundt og godt 
for barnets trivsel og udvikling, og samtidig 
er der mulighed for en masse gode positive 
oplevelser og udforskning.

Men når man sammenligner med traditionelle 
børnehaver, er der stor forskel på, hvordan en 
dag kan se ud for dit barn.

I dette afsnit vil vi forsøge at give dig 
en idé om, hvordan livet i en børnehave, 
der fokuserer på naturen eller 
naturpædagogikken, kan se ud.

I den enkelte daginstitution/børnehave 
eller skole med fokus på naturen er der 
forskellige muligheder for at bruge naturen 
- det afhænger blandt andet af udearealerne 

og tilgængeligheden til parker og andre 
muligheder i lokalområdet, som den konkrete 
børnehave har. Der er naturligvis forskel på en 
daginstitution/børnehave midt i en skov eller 
i en byzone. Men uanset hvilke mulighederne 
der er for at få adgang til naturen, er det altid 
muligt for at bruge naturen - det vigtigste er 
bare, at du sørger for at komme udenfor og nå 
den.

Hver dag starter med, at du afleverer dit barn 
til pædagogerne. Afhængigt af om det er 
tidligt om morgenen eller senere, vil dit barn 
efter ankomsten få mulighed for langsomt at 
komme i gang med dagen og eventuelt lege 
eller lave nogle selvvalgte aktiviteter med 
jævnaldrende.

Når de fleste af børnene er blevet udleveret, 
vil der blive holdt en morgensamling.
Her får børnene at vide, hvad der skal ske i 
løbet af dagen, og både børn og personale 
har mulighed for at se, hvem der er i 
daginstitutionen denne dag.
Ofte synges der også en sang, gerne med 
fagter, der understøtter læren af sangens 
tekster. 

Hverdag med natur og 
naturpædagogik
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Og så får børnene en snack.

På den måde ved pædagogerne, at børnene 
har noget mad i maven og dermed er klar 
til dagens udfordringer og oplevelser.Til 
morgensamlingen forbereder personalet 
børnene til dagens program; hvad der skal 
ske med hensyn til aktiviteter, projekter 
eller lignende.
Det er vigtigt, at børnene har energi og 
ikke er sultne, når de går ud på legepladsen 
eller naturen. Derfor prioriteres snacks og 
nærende mad højt.
 
Så starter aktiviteten.

I det enkelte dagtilbud er der forskellige 
muligheder for at bruge naturen og 
uderummet - det afhænger blandt andet af 
udearealerne og tilgængeligheden til parker 
og andre muligheder i lokalområdet.
Som det allerede er blev fortalt, er der 
naturligvis forskel på dagtilbud/børnehave 
eller skole midt i en skov eller i en byzone. 
Men uanset hvilke mulighederne der er, 
er det muligt at bruge naturen, uanset 
kontekst - det vigtigste er bare, at børn får 
mulighed for at komme udenfor.

Aktiviteterne kan være en kreativ 
proces, hvor børnene skal ud og finde 
naturmaterialer, som de kan bruge 
til et kunstværk, i lokalområdet, på 
legepladsen eller i skoven. Her er der 

fokus på barnets opmærksomhed og barnets 
evne til at tænke kreativt. Samtidig bruger 
børnene deres krop til at løbe rundt og finde 
de forskellige materialer.

Der er også mulighed for at inddrage børn 
i dagens beslutninger, og børnene har 
mulighed for at fortælle og dele deres 
tanker og ideer. Det er således en del 
af dannelsen af demokratisk tilgang og 
adfærd, at lære at være en del af en gruppe 
og at deltage i at træffe beslutninger, der 
vedrører barnet.

Det kan være, at børn, som en del af deres 
aktiviteter, og læringsprocessen, er nødt 
til at hjælpe med at forberede maden og 
deltage i madlavning, der også kan ske 
udenfor, over ilden.
Inddragelse af dem i madlavningsprocessen 
giver børn en følelse af ejerskab. De 
lærer om de forskellige slags mad, og det 
giver dem modet til at smage nye ting, 
samtidig med at de lærer at håndtere 
køkkenredskaber som en kniv på en sikker 
måde.
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De lærer også, hvad der er nødvendigt for at 
lave et bål - og sikkerhedsreglerne ved bål. 
Aktiviteten kan også være at tage en tur til 
den lokale park eller skov og “bare” lege frit.
Når børn får mulighed for fri leg, sætter 
det deres fantasi i gang. De bygger huler, 
afprøve forskellige roller i legen, og danne 
nye venskaber gennem legen.

Det kan også være en tur til gadedammen 
eller skovsøen og fange haletudser. Når 
fokus er på biologi, lærer børn at forstå og 
passe på naturen, som de er en del af. De 
lærer om liv og død og den cyklus, som alle 
levende væsener er en del af.

Det kan også være at tage kælken med og 
gå over til den nærmeste bakke og glide, 
når der er sne. Når vi følger naturens gang 
sammen med børn, lærer de at værdsætte 
årstidernes forandring og at se muligheder 
og skønhed i øjeblikket, i det, der er nu.

 

De kan også gå på fuglevandring for at se 
og høre de forskellige fugle, det kan være 
på legepladsen, i nærområdet eller i skoven. 
Her er der fokus på at skærpe barnets 
opmærksomhed og på at bruge sine sanser. 
Samtidig øver børnene sig i at være stille for 
ikke at skræmme fuglene væk.
Det kan være at løfte sten eller trille 
træstammer for at finde insekter.
Igen er der fokus på biologi, og det 
er indlysende og naturligt at tale om 
biodiversitet og fødekæder. For hvem spiser 
virkelig hvem?

En del af aktivitets- og læringsprocessen 
er også, at børnene får det rigtige tøj på i 
forhold til vejret. Derfor øver børnene sig i 
at se på vejret og finde det rigtige tøj, der 
passer, og derefter tage tøjet på selv.
At tage tøjet ordentligt på kræver stærke 
finmotorik og en hånd/øjekoordination, der 
skal trænes, før børnene kan håndtere dette 
selv.
Derfor bruges der også meget tid med 
denne del af aktiviteten.
For det giver stor stolthed og selvtillid, når 
børnene oplever, at de selv kan gøre det.

Som forældre kan du hjælpe dagplejen/
børnehaven eller skolen og komme med 
forslag til egnede udearealer
- eller måske har du en have, hvor børnene 
kan gå en tur eller besøge.
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Det kan også være, at der er lavet en 
dag, hvor man som forældre kommer til 
institutionen og hjælper med at etablere 
højbede, plante blomster, skabe små 
legemiljøer og indrette legepladsen. Du 
kan tage udgangspunkt i de materialer, 
der er til rådighed og eller materialer, der 
kan fås billigt – for eksempler på drivhuse, 
højbede, europaller m.m. i samarbejde med 
daginstitutionerne.

Når aktiviteten er forbi, spiser børnene 
frokost, så deres energiniveau er 
afbalancerede, og de er fyldt op. Der er stor 
forskel fra land til land og fra institution til 
institution, når det kommer til madordning.
Men i de daginstitutioner/børnehaver eller 
skoler, hvor der er madordning, serveres der 
ofte et varmt nærende måltid til frokost, 
så børnene er fulde og klar til næste del af 
dagen.

Hvis dit barns institution 
ikke har en 
madordning, er det 
vigtigt, at du som 
forældre sørger 
for at give dit 
barn en god og 
solid madpakke, 
der giver energi, 
der varer i lang tid.

Efter frokost er der en ny aktivitet.

I nogle lande sover børn efter frokost eller 
har en stille stund.
Mens der i andre lande er mindre 
organiserede aktiviteter og mere fri leg efter 
frokost.
 
Det er også en del af livet i en børnehave 
med fokus på naturen, fordi der er en fælles 
forståelse for, at børnene har brug for tid og 
sted, hvor de kan slappe af eller tid, hvor der 
ikke er voksenstyrede krav.

I løbet af eftermiddagen bliver børnene 
hentet, og så er en lang og begivenhedsrig 
dag forbi.
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Som familie kan du også gøre mange 
ting for at støtte naturen og den 
naturpædagogiske tilgang.

Det første, du kan gøre, er at vælge en 
daginstitution, der værdsætter friluftslivet 
og værdsætter naturen. Når du gør det, kan 
du være sikker på, at dit barn får ordentlig 
tid udenfor hver dag og lærer naturen og 
dens vidunderlige verden at kende.

Og ikke kun det, du sikre også, at dit barn 
styrker hans eller hendes sprog, motoriske 
færdigheder, forforståelse af matematik, 
biologi og teknologi. Som naturen og det 
ydre miljø tilbyder alt dette.

Samtidig får dit barn frisk luft, røde kinder 
og får en naturlig træthed efter at have 
brugt sin krop aktivt hele dagen.

Men det er 
ikke nok 

bare at 
vælge en 

daginstitution med en naturprofil, for 
det handler også om, hvordan man, som 
forældre taler om naturen derhjemme, 
og hvordan man behandler den og passer 
på den. Hvad der betyder noget, og hvad 
man giver videre til sit barn gennem sin 
familiehistorie.

Fordi når vi, som forældre siger ting som 
“Aah, det regner igen” eller “Aargh, du er 
helt beskidt” eller “godt det det ikke er mig, 
der er skal i skoven, som er fuld af insekter”, 
eller hvis du selv har en “at ser tv er meget 
bedre at slappe af til end at gå udenfor” 
holdninger, så du viser du dit barn, at det 
at være udenfor er kedeligt, ulækkert og 
skræmmende. Og at være inde er et bedre 
alternativ for dem.

Hvilket naturligvis, af mange grunde og på 
grund af de mange fordele, som kun natur 
kan tilbyde, ikke er sandt.

Dine ord og adfærdsmønstre har stor 
indflydelse på, hvordan dit barn møder 
verden og opfatter den. Derfor er det vigtigt 
at tale om naturen og om at være udenfor på 

Hvordan støtter du som familie 
den naturpædagogiske tilgang?
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en positiv måde.

Du kan gøre dette ved at sige ting som; “Det 
regner, tror du, der vil være vandpytter, du 
kan hoppe i?” Du
er virkelig beskidt, har du leget med mudder? 
“ eller “Fandt du nogen spændende dyr eller 
insekter i skoven?

Når du bruger positive ord og er åben overfor 
dit barns naturlige nysgerrighed, for at 
udforske nye ting og og få nye oplevelser af 
den naturlige verden, vil dit barn opleve, at 
naturen og det at være udenfor som noget 
positivt, og at han eller hun kan fortælle dig 
om, hvad de oplever udenfor uden at blive 
mødt med negativitet.

Det bidrager således til dit barns læring og 
kærlighed til naturen, og gennem denne 
kærlighed vil dit barn også få en forståelse af, 
hvorfor det er så vigtigt at tage sig af den.

Så andre også kan få den samme 
vidunderlige oplevelse.

Men det er også vigtigt, at man altid taler 
positivt om personalet også i forhold til 
friluftslivet.

For når dit barn skal ud og udforske verden, 
kan det være skræmmende. Der er så mange 
nye sanseindtryk og så mange nye ting, som 
han eller hun har at gøre med. Og derfor skal 
dit barn være i stand til at finde sikkerhed hos 

nogen, han eller hun er sammen med, og det 
er netop pædagogen, der bruger meget tid 
sammen med dit barn hver dag.

Og det vil være svært for dit barn at søge 
tryghed og trøst hos nogen, som du eller 
andre har talt dårligt eller med respektløshed 
om. Derfor er det vigtigt, at du fortæller dit 
barn, at pædagogerne er der for at tage sig 
af ham eller hende, og at dit barn altid kan 
gå til dem, hvis der sker noget, eller hvis dit 
barn oplever noget, der skræmmer ham eller 
hende. For hvis du respekterer og stoler på 
nogen, vil dit barn også have tillid og tryghed.

Men det er ikke nok bare at tale positivt om 
naturen og pædagogerne, for selv med de 
bedste historier kan naturen være rå, kold 
og våd, og hvis dit barn ikke har det rigtige 
tøj på og ikke har det ordentligt udstyr og 
ikke er åben for en sådan oplevelse, kan det 
blive mindre positivt som under alle andre 
omstændigheder.

Derfor er det også utroligt vigtigt, at du giver 
dit barn det rigtige, og komfortable tøj på i 
forhold til årstiden og vejrtypen.
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Det er umuligt at udforske naturen, bygge 
huler eller lege med venner, hvis en sok er 
våd, eller du fryser fingrene af.

De fleste daginstitutioner har en tøjliste 
over, hvad dit barn skal medbringe, når 
han eller hun kommer i daginstitutionen, 
og det kan kun anbefales, at du investerer 
i det tøj, de anbefaler, så dit barn kan være 
varmt og tørt, selv når vejret viser sig fra 
sin værste side.Tøj og udendørs udstyr 
behøver ikke nødvendigvis at være dyrt. 
Hvis du giver dit barn noget gammelt tøj 
på, skal hverken du eller dit barn bekymret 
jer over at blive beskidte og mudret, hvilket 
giver en mere sand nydelse, udforskning og 
komfort udenfor. På denne måde kan også 
genbrugsbutikker hjælpe dig godt på vej, når 
du skal finde tøj til dit barn.
 
Når man er ude i naturen, taler de 
professionelle ofte om de 4 elementer, der 
skal være på plads, for at oplevelsen kan 
blive en god oplevelse.

Vi har allerede talt om de første tre:

1. Sikkerhed. At du, som forældre taler 
positivt om naturen og pædagogerne, 
så dit barn føler sig tryg og sikker med 
dem og udenfor eller i naturen. Og, at 
han eller hun ved at de altid kan bede 
om hjælp fra pædagogerne, hvis det er 
nødvendigt.

2. Varme. Her er det vigtigt med det 
rigtige tøj, som vi allerede har nævnt. 
Dit barn skal altid føle sig komfortabelt 
varmt udenfor. Ikke koldt, men heller 
ikke for varmt.

3. Den tredje er tør, igen handler det om 
tøjet, der skal beskytte dit barn under 
forskellige vejrforhold, herunder regn 
og sne.

4. Og den sidste og fjerde er at være mæt, 
og ikke føler sig sulten. Fordi dit barn 
ikke kan nyde naturen og være udenfor, 
hvis han eller hun går rundt sulten eller 
mangler energi, fordi energien er for 
lavt. I et sådant tilfælde ville barnet 
føle sig utilpas og træt. Og når vi taler 
om træthed, så er det afgørende at dit 
barn er frisk efter en god nats søvn for 
at kunne nyde at være udendørs.

Derfor skal du som forælder sørge for, at 
dit barn altid kommer til daginstitution/ 
børnehave eller skole med fuld mave, og 

ideelt set, udhvilet efter en nat med nok 
søvn. En god morgenmad er en god base, 
der giver dit barn mulighed for at brænde 

en masse energi uden at gå sukkerkold. 
Derfor, inden vi går udenfor i løbet af 
dagen, anbefaler vi et morgenmadsmåltid 
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med fuldkorn som havregryn, grød eller 
fuldkornsbrød, godt med protein som æg, 
pålæg eller proteinholdige mejeriprodukter 
som Skyr, hytteost eller skiver af ost. Samt 
nogle sunde fedtstoffer i form af nødder, 
avocadoer eller ost, også.

Hvis der er en madordning eller mad i dit 
barns daginstitution/børnehave eller skole, 
skal du ikke tænke videre over det eller 
bekymre dig om den ekstra mad, fordi det 
vil der blive taget hånd om, men hvis der 
ikke er nogen madordning, er det vigtigt, 
at du også overvejer, hvilken type mad du 
giver dit barn i madpakken.

Igen, du er nødt til at tænke ind, at det 
skal være mad, der opfylder og holder 
blodsukkeret op i lang tid, og giver energi. 
Derfor kan vi anbefale det samme som til 
morgenmad, nemlig fuldkorn, protein og 
sunde fedtstoffer samt nogle gode fibre i 
form af frugt & grøntsager.

Det kunne være madrester fra 
aftensmaden tilberedt derhjemme eller 
hjemmelavet suppe på termokanden eller 
noget helt andet. Så længe der er nok 
mad til dit barns appetit, og at det 
er nærende og energi fyldt, så dit 
barn kan fortsætte med at være 
aktiv, føle sig godt tilpas og lære 
i naturen.

Vi anbefaler ikke hvidt brød, hvid 

pasta, sukkerholdige mejeriprodukter, 
chips og slik, da det får dit barn 
blodsukkeret til at stige hurtig for derefter 
at falde brat, hvilket gør dit barn træt og 
sulten efter mere mad.

Men du kan også understøtte 
den naturpædagogiske tilgang, 
naturbeskyttelse og det at være 
udenfor ved at støtte de lokale 
naturfredningsforeninger, der er i dit 
lokalområde. Når du gør det, giver du 
penge, så de kan påvirke politikerne til at 
lade mere natur bevares & overleve samt 
opretholde fredelige områder, der er i fare 
for at gå tabt.

Du kan også stemme på de politikker, 
der ønsker en grønnere verden. På den 
måde bruger du din demokratiske ret til 
at påvirke dit land og dit lokalområde, så 
der er mere fokus på vores natur, og der 
afsættes penge til at arbejde for at bevare 
naturen for vores børn og vores børns børn 
nu og i fremtiden.
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Naturtilgang
I Danmark mener mange forældre for 
eksempel, at det er vigtigt for børn at 
opholde sig i naturen og udendørs - det 
er vigtigt for børns sundhed, trivsel og 
udvikling. Over 90% af de danske forældre 
svare følgende;

• Mine børn skal have oplevelser i 
naturen

• Mine børn skal have kendskab til natur, 
dyr og planter

• Mine børn skal lære at tage sig af og 
beskytte naturen

• Mine børn skal gerne bruge naturen 
som voksne 

(Paltved-kaznelson, 2009)

Så der er bred enighed om, at naturen 
er vigtig, og det er noget dagtilbud, 
børnehave eller skole bør prioritere højt. 
Det er vigtigt at nævne, at naturen, hvis 
den behandles med omhu og bruges 
bevidst, er et fantastisk stimulerende 
læringsmiljø for alle temaerne i barnets 
opdragelse; den alsidige udvikling, 
den sociale udvikling, kommunikation 
& sprog, krop, sanser & bevægelse, 
videnskab og kultur.

Og der er meget plads at lære af og 
lade sig inspirere af i forhold til den 
naturpædagogiske tilgang også for andre 
lande.

Naturen og det aktive friluftsliv skaber 
fantastiske rammer for det pædagogiske 
arbejde – især i emner som bæredygtighed 
og samspillet mellem natur og 
menneske – da vi som mennesker er en 
del af naturen. At være i naturen vækker 
naturlig nysgerrighed og giver plads 
til mange videnskabelige spørgsmål - i 
barnets konkrete udviklingsfase; såsom 
for eksempel, hvorfor regner det, hvor 
kommer skyerne fra, hvor forsvinder 
vandet i jorden hen, hvorfor blæser det osv. 
Barnet undrer sig, og opmærksomheden 
skærpes, når naturen ændrer sig. Og der 
er mange ændringer hver dag.Ved at blive 
i naturen oplever barnet de forskellige 
årstider 
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tæt på og føler på sin egen krop og med 
deres sanser; sol, varme, kulde, vind, vand, 
forskellige lyde osv. Naturen giver barnet 
mulighed for at lave sine egne oplevelser og 
udvikle en forståelse af alle de forskellige 
sammenhænge i naturen.

Naturen og det aktive friluftsliv giver barnet 
mulighed for direkte sanseoplevelse og 
opfordres til at være aktiv. Der er plads til 
aktiv fysisk bevægelse og brug af kroppen 
gennem løb, spring, klatring, balancering 
osv. Disse fysiske aktiviteter støtter i høj 
grad børns udvikling i denne alder samt 
hjernens udvikling. Og der er altid noget at 
udforske – Naturen pirre barnets naturlige 
nysgerrighed. Nysgerrighed er en varig kilde 
til forskning, øget viden og noget, vi bør 
forsøge at bevare i barnet.

Det nødvendige udgangspunkt er, at barnet 
får gode positive oplevelser med at være 
i naturen fra den meget tidlige barndom, 
der naturligt vil vare hele livet og dermed 
i det lange løb virkelig vil sætte pris på og 
passe bedre på naturen i voksenlivet.Ved at 
lave små eksperimenter og udforskninger 
får barnet for eksempel viden og forståelse 

af livets cyklus i naturen. I mange 
institutioner, der arbejder med natur og 
aktivt friluftsliv, har de kompostbunker - her 
lægger børnene grønt madspild og følger 
komposteringsprocessen, så “maden” 
bliver jord, der kan bruges i køkkenhaven. 
Spiringsprojekter laves ofte, hvor du 
følger hele processen fra frø, til at spire, til 
plante - til noget, der kan spises. Det giver 
barnet en forståelse af, at vi selv er en del 
af økosystemet og er afhængige og tæt 
forbundet med det.

I nogle daginstitutioner/børnehaver eller 
skoler sorteres affald bevidst, så børnene 
i en tidlig alder lærer, hvordan affald skal 
sorteres og genanvendes.Ved at fokusere 
på naturen og det aktive friluftsliv bliver 
barnets oplevelse af naturen, som et sted 
der er rig på muligheder, men også som 
noget meget vigtigt og dyrebart der skal 
tages hånd om, understøttet.

Som en stifinder gennem sine erfaringer - 
hjulpet og styret af pædagogisk personale 
- og gennem sanser og kropslige oplevelser 
skal barnet tilbringe tid udendørs, lære og 
forstå naturen, som vi er en del af.
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Det er altid svært, når du skal starte noget 
nyt - hvordan gør du det - hvordan starter 
du - hvor starter du, og hvad er det første 
skridt?
Udgangspunktet er, at du ønsker en bedre 
hverdag for dit barn og har modet til at 
tænke og prøve noget nyt. Forskningen 
beskriver, at børn trives i naturen og i det 
aktive friluftsliv, og resultatet er børn, 
der har udviklet viden, erfaringer og 
færdigheder, som de kan bruge resten af 
livet. Samtidig med at deres immunsystem 
er boostet og deres mental tilstand er 
lykkeligere.

Det første skridt for dig kan være at læse 
denne guide, eller andre kilder, for at 
indsamle viden - og få en dyb forståelse 
for, hvorfor naturen og det udendørsliv er 
så god? – Vil du gøre det kort kan du læse 
denne guide og ellers søge mere viden i 
bøger, online - eller opsøge fagfolk eller 
andre forældre, der allerede har erfaring 
med naturen og det aktive friluftsliv og 
tale med dem.

I Danmark finder du mere viden og 
information her:

https://naturstyrelsen.dk/

https://www.skoven-i-skolen.dk/
content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-
naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ll   
er

Det næste skridt er at finde ønsket og 
viljen til at gennemføre ændringen.

Og, måske, hvis du endnu ikke er aktiv 
udendørs og naturelskere, så forkæl dig 
selv med udendørs og naturrig oplevelse, 
når det er muligt for dig også. Dette kan 
hjælpe dig med at begynde at forstå 
alle de dyrebare oplevelser og goder, 
der er mulige nå, for os alle, og støtte 
din motivation for denne kontinuerlige 
oplevelse.
De fleste mennesker synes naturligvis, at 
naturen og det aktive friluftsliv er godt.
Prøv at tænke tilbage på din egen barndom 
og en god barndomsoplevelse - hvornår 
havde du det godt, og hvor var du?
Hvilket sted eller situation er denne 
oplevelse også forbundet med?
Mange af os, vil tænke på barndommen 
oplevelser i forbindelse med at være 
udendørs eller i naturen - en tur i skoven, 

Sådan starter du

https://naturstyrelsen.dk/
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ll   er
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ll   er
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ll   er
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ll   er
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glad leg udendørs, lave bål, plukke æbler 
i haven eller måske på pærerov i naboens 
have, duften af mad. Mange af vores 
tidlige barndomsminder relaterer sig til 
sanseoplevelse - noget du kunne føle på din 
krop, duft, lyde, du hørte osv.
Hvis du også ønsker, at dit barn skal have 
den slags oplevelser, så er det tid til at sikre 
og støtte, at dette også sker i dit barns 
daginstitution, hvor børn bruger det meste 
af deres tid i løbet af ugen.
Du kan spørge i dit barns daginstitution/
børnehave eller skole, hvad de gør med 
uddannelsesaktiviteter relateret til natur og 
friluftsliv, og hvis de allerede er i gang, kan 
du hjælpe og støtte processen med din egen 
positive tilgang og bidrage med din viden.

Når det handler om at gå nye veje, kræver 
det altid mod og viljestyrke.

Det er vigtigt at starte et sted, hvor 
succesraten og den positive oplevelse for 
både dig og dit barn er høj - start med små 
gåture, flyt små ting ud på legepladsen - og 
her kan man som forældre hjælpe og støtte 
hinanden - for eksempel ved at tilbyde jeres 
hjælp til pædagogerne i en daginstitution.
I mange daginstitutioner med natur fokus 
er forældrene aktive deltagere – de er med 
til at etablere og vedligeholde legeplads 
- der er ofte nogle forældre der måske har 
kontakt til forskellige ressourcer, bildæk til 
at skabe siddepladser eller blomsterbede, 
gammelt tømmer, som er i overskud, nogle 
har måske overskudsplanter i din egen have 
eller i din egen familie, som de kan give til 

daginstitutionen.
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Når du som forælder hjælper i 
dagtilbuddene, giver det også dit barn 
en større sammenhæng mellem familie 
og dagtilbud og får børnene til at passe 
bedre på tingene.
Andre daginstitutioner har 
tradition for, at forældre tager 
på ture sammen og dermed 
støtter den videnskabelige 
tilgang og udforskning, 
når de forsker i naturen 
sammen med børn eller 
bare socialiserer, som 
kan skabe stærkere 
bånd i jeres familie.

Som forældre 
til et barn i 
daginstitutioner, 
hvor naturen og 
friluftslivet skal 
implementeres, kan 
du hjælpe med at 
komme med ideer til 
steder, der kan bruges - 
parker, haver, søer, skove, 
gårde og meget mere. Jo 
mere natur og aktivt friluftsliv 
er, jo bedre, men det vigtigste er 
at starte.
Du vil hurtigt opdage, at dit barn trives 
og er gladere for at gå i daginstitution, hvis 
de er mere udendørs.
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UDENDØRS

Sted
For en daginstitution/børnehave eller skole, 
der gerne vil have fokus på naturen og det 
udendørs, er det selvfølgelig vigtigt at have 
gode faciliteter - gerne både indendørs og 
udendørs, men det handler også om at se på 
de muligheder, der både er i de nuværende 
faciliteter og i nærområdet.

Mange daginstitutioner har en legeplads, 
som ofte traditionelt er indrettet med et par 
gynger, en sandkasse, områder med asfalt 
og beton. Nogle steder handler det om, en 
forældet opfattelse af sikkerhedsregler og 
om at sikre billig og vedligeholdelsesfrie 
rum som prioriteres.

Mange legepladser er udstyret med faste 
stationer at lege på og legeredskaber, 
der hurtigt bliver udforsket af barnet, 
for eksempel et stort flot klatrestativ 
men barnet mister hurtigt interessen, 
da der er begrænset legemuligheder, og 
stativet udfordrer ikke barnet nok. Ofte er 
legepladser designet af arkitekter og skal 
se godt ud - prestigeprojekter for mange 
penge, hvor det handler mere om udseende, 
end om barnets muligheder for leg og 
læring.

Der er ikke taget stilling til legepladsens 
indretning og funktion i forhold til at 
understøtte børns muligheder for leg og 
læring, men det er der mange muligheder 
for at ændre på, selv om legepladsen 
allerede er indrettet.

Med små midler og en kreativ tilgang kan 
legepladsen nemt designes, så der er flere 
muligheder for et friluftsliv, der reagerer på 
og øger mere nysgerrighed, kreativitet og 
udfoldelse for dine børn.
Det handler om at se på området og 
uderummet med nye øjne.

En god måde at tænke det på er at etablere 
en legeplads, der konstant kan ændres og 
formes. Og det kan være alt, hvad der er 
brug for, for at bruge længere tid udenfor.
Materialer, der kan flyttes - grene, små 
højbede, stubbe, brænde og etablerede små 
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legemiljøer, der kan ændres og flyttes 
- små legehuse af europaller, der er enkle - 
og som børnene selv kan bygge videre på.
Hvis de nævnte ting ikke er tilladt i 
daginstitutionen, skal du først konsultere 
dine regler sammen pædagoger og 
derefter sammen tænke på muligheder, 
der let kan implementeres som et 
passende alternativ, der giver børn bedre 
muligheder for at lege og lære.
Du kan lave et mudderkøkken, hvor 
børnene kan lege med vand og mudder 
- etableret med gryder, pander og andre 
køkkenartikler, som de fleste forældre har 
i overskud derhjemme - det koster intet, 
men giver barnet mange timers leg og 
mulighed for at stimulere sanserne.

En anden mulighed er at få fat i nogle 
bildæk og grave dem ned, få dem på 
legepladsen, så børnene kan bygge noget 
selv, rulle rundt.

Der ligger mange daginstitutioner i byerne, 
og her er det vigtigt at tage udgangspunkt 
i de nærliggende parker og grønne 
områder.

Hvis der er mulighed for at gå ture 
ugentligt til en park og følge årstiderne - 
komme til nogle af de samme steder og 
her give barnet mulighed for at observere 
og udforske ændringerne hver uge.

Måske er der andre grønne områder, 
du kan tage på ture til? Det handler om 
at være nysgerrig og undersøgende 
omkring det lokale miljø - og tage 
barnets perspektiv - hvor kunne det være 
interessant, med barnets øjne, at gå? Du 
kan som forælder anbefale sådanne steder 
til pædagogerne.
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Selvom der måske ikke er de store 
muligheder for at ændre legepladsen til 
at være grønnere og mere naturlig, er der 
masser af muligheder for også at tænke på 
natur og grønt indendørs.

En ting, der skaber stor glæde, og som 
mange børn er interesseret i, er at have små 
dyr, såsom fisk, snegle, græshopper osv.
De er ofte meget nemme at tage sig af og 
kræver ikke meget viden eller særlig viden.

De kan let etableres for små midler. Ud 
over at skabe glæde for børn giver det også 
gode muligheder for at lære.

Dyrene skal passes og fodres - og det giver 
børnene ansvar - og samtidig giver dyrene 
anledning til en masse spørgsmål. Og 
dermed bidrage det til at støtte udforskning 
og videnskab, samt udvikle forbindelse til 
naturen.

INDENDØRS
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Det er en fornøjelse for barnet at se ting 
spire - så frøene og se, hvad der sker - pas 
på dem, mens de vokser og så selvfølgelig 
spiser dem når de er store nok.

Det giver barnet en god forståelse af, hvor 
tingene kommer fra - hvordan de vokser.
Nogle gange “glemmer” de at vande, og 

så går det hele ud, men det er en vigtig 
læringsproces.

Det er meget simpelt og kræver kun et 
vindue, lys bomuldsuld eller jord, frø og 
derefter børn klar til at starte.
 

FRØ/SPIRE  PROJEKTER
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Mad er noget, vi skal have flere gange i 
løbet af dagen, og det bør være indlysende 
at inddrage barnet i madlavningen, som 
en del af det virkelige – livs praktiske 
oplevelse.

Det kan være mad tilberedt både 
indendørs eller udendørs på bålet.
Børn kan nemt være involveret i 
forberedelse og madlavning processen, 
udskæring, skrælning, bagning osv.
Madlavning giver barnet en god forståelse 
af, hvor maden kommer fra, og børnene 
er involveret og bidrager med noget 
til fællesskabet. Det giver barnet en 
oplevelse af at være en del af en større 
gruppe og opnår en følelse af at kunne 
bidrage til fællesskabet.

At skulle håndtere en rigtig kniv og rigtige 

køkkenredskaber understøtter 
barnet finmotorik.

For nogle forældre, kan tanken 
om, at jeres barn får lov til at 
håndtere køkkenredskaber, være 
angstprovokerende, men at give mulighed 
for at prøve at øve sig er den måde, barnet 
lærer på - og det er selvfølgelig vigtigt, 
at der er voksne, der kan lære børnene 
at bruge redskaberne og sikre den 
nødvendige sikkerhed.

Men barnet lærer også af at få et lille 
snit i fingeren - det gør ingen skade, men 
barnet lærer meget af den oplevelse. At 
undgå sådanne oplevelser kan føre til 
reelle skader og skader på barnets 
personlighed i de senere år.

MADLAVNING
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Da naturen bruges i alle årstider og helst i al 
slags vejr, er det vigtigt at have det rigtige 
tøj. 

Som vi altid siger; “Der er ikke dårligt vejr, 
kun dårligt påklædning.”

Det betyder, at det er meget sjovere og en 
positiv oplevelse at være udenfor, når det er 
koldt, hvis barnet ikke fryser og ikke bliver 
koldt.

Tøjet skal passe til sæsonen.
Det er vigtigt, at barnet har tøj, der passer 
til sæsonen, og den lange tid udenfor på, 
allerede når de ankommer i daginstitutionen 
om morgenen, så de kan løbe ud og lege 
med det samme. Og kan blive beskidt med 
det samme.

Vi anbefaler:

Forår og efterår:Vandtætte sko, vind- og 
vandafvisende jakke og regnbukser fra 
morgenstunden 

Vinter: Flyverdragt, vinterstøvler og hue og 
vanter skal være i tasken.

For at barnet kan være aktiv udendørs, i 
en daginstitution, skal barnets garderobe 
indeholde følgende:

• 2-3 par sokker/strømpebukser
• 2-3 par underbukser
• 2-3 par bukser
• 2-3 par bluser/ t-shirt/lange ærmer
• Hjemmesko
• Gummistøvler
• Et sæt regntøj
• Muligvis. et sæt termotøj eller fleece tøj, 

til at bære inde i regntøj /flyverdragten, 
i det køligt efterår, vinterdage og 
forårsdage

Udstyr til natur og 
aktivt friluftsliv
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Vi anbefaler en rygsæk, der passer til 
barnets alder og størrelse, og som passer 
godt på ryg.Vores erfaring fortæller os, at en 
størrelse på ca. 10-12 liter er passende. Så er 
der plads til skiftetøj, eventuelt en bamse/
bog og en madpakke eller snack samt en 
vandflaske, når der er heldagsture.

Rygsækken skal være udstyret med et 
brystspænde, der sikrer, at rygsækken er 
korrekt fastgjort, og at skulderpuderne ikke 
falder ned.

Derudover er det godt at teste, om barnet 
kan åbne og lukke rygsækken selv.

Vi anbefaler en elefanthat, der opvarmer 
både hoved og hals.

Tørklæder, hatte med snore og snore i vanter 
er strengt forbudt og anbefales ikke af 
sikkerhedsmæssige årsager.

Hvad angår handsker, anbefaler vi den 
slags, der er stor og bred nok til at komme 
på ydersiden af flyvedragtærmet, og som er 
vandtætte.

Strikkede handsker bliver gennemblødt 
hurtigt og resulterer i meget våde og kolde 
fingre.

Rygsækken

Hue og vanter
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Termotøj er godt i perioder mellem 
årstiderne, og når det er rigtig koldt.
I efteråret, når det er for koldt bare med 
bare en jakke eller til at tage inden under 

regntøjet. Om vinteren, når flyverdragten 
er for kold og igen om foråret, når 
flyverdragten er for varm.

Vi anbefaler støvler, der er vandtætte, 
og som barnet nemt kan tage af og 
tage på.Vi har rigtig god erfaring med 
termogummistøvler og støvler med f.eks. 
Goratex membran, da de er både varme og 
vandtætte og nemme for barnet at tage af 
og på.

Støvler uden snørebånd er at foretrække, 
da kun få børnehavebørn kan binde deres 
egne snørebånd. Læderstøvler med lynlås 

er meget vanskelige for børnene at tage af 
og på selv, og lynlåsen bliver ofte utæt eller 
sidder fast på grund af mudder.

Vi anbefaler sko og sandaler, som barnet 
nemt kan tage af og tage på.

Termotøj

Fodtøj



28

Vi anbefaler en flyverdragt, der passer godt, 
så barnet uhindret kan bevæge sig, og det er 
nemt for barnet at tage af og på.
Den skal også være vandtæt.
Hætten skal være tæt og ikke for stor, så 
barnet nemt kan bruge den.

Vi bruger ofte hætten, når vi er på tur, og 
vinden er bittert kold, eller det sner. Hætten 
skal også passe godt, ikke for løs eller stor 
til barnehoved og heller ikke for stram til at 
holde beskyttelsesfunktionen.

Det er vigtigt, at du som forældre tænker 
på, når du køber sko, støvler, flyverdragt 
og andet tøj til udendørs brug, men 
også indendørs brug i en daginstitution/
børnehave eller skole, at det er noget, barnet 
nemt kan åbne/lukke og tage af og på.

Det er godt for barnets selvværd at opleve, 
at “jeg kan selv”, og samtidig frigiver 
det vigtige tidsressourcer blandt de 
voksne, når børnene selv kan.

Kan barnet f.eks. overhovedet 
knappe sine knapper i bukserne eller 
lyne lynlåsen op, når han eller hun skal 
skynde sig på toilettet?

Prøv derhjemme. Gør det til en sjov leg og 
læringsproces, som du som forælder fører 
dit barn igennem.
 

Flyverdragt

Selvhjulpen
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Et spørgsmål, der ofte ligger forældrene 
på sinde, når det kommer til udendørs 
læring og leg, er spørgsmålet om, hvorvidt 
barnet så lærer noget af at blive i naturen, 
og om barnet tilegner sig alle de vigtige 
kompetencer, der er brug for senere i skolen.

Det korte svar er JA.

Desværre er forskningen på dette 
område begrænset for børn i alderen 
0-6 år, men nogle få undersøgelser viser 
positive effekter af at være i naturen på 
læringsprocessen og på skoleparathed 
(https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-
forskning-sundere-og-staerkere-boern-i-
naturen)
Børnene, der tilbringer meget tid udenfor, er 
mere selvhjulpne, mere kreative, har bedre 
motoriske færdigheder, gode sociale  
 

færdigheder, bedre koncentration (se 
kapitel 2).

Naturen rummer ufattelige og uendelige 
muligheder for udvikling og læring. Naturen 
er foranderlig og består af varierende 
stimulerende læringsmiljøer.
De fleste børn kan lide at være aktive 
og bevæge sig - og naturen har utallige 
muligheder for det.
I forhold til den styrkede læreplan kan 
alle læreplanstemaerne nemt overføres 
til naturen og uderummet - de alsidige 
personlige kompetencer, de sociale 
kompetencer, fysiske og motoriske 
kompetencer m.m. kan alle udvikles 
udenfor!

Der er ingen tvivl om, at børn, der tilbringer 
meget tid udendørs og i naturen, er mindre 
syge og har en bedre fysisk, såvel og mental 
tilstand - velvære.Vores erfaring er, at børn 
også er lykkeligere udenfor. Og det samme 
gælder for voksne.

Som forældre er det betryggende at vide, 
at sit barn er sundt og er ude i frisk luft 
hver dag og bevæger sig fysisk, da det 
er et af de vigtigste aspekter, der er 

nødvendige for deres sunde udvikling i 
denne alder.

Læring og læreplan
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Børn, som er sunde og raske – og som er 
i stimulerende læringsmiljøer, har gode 
forudsætninger for at udvikle sig og lære.
I det fri og i naturen er der mere plads til 
deres sunde udvikling, end indenfor.

Børn i alderen 0-6 år udvikler sig og lærer 
gennem deres erfaringer, og her er der 
særligt fokus på barnets sanser og krop. 
Barnet skal have adgang til stimulerende 
læringsmiljøer, der styrker hele barnets 
udvikling, trivsel og læring.
Naturen er et fantastisk læringsmiljø, der 
stimulerer og skaber utallige muligheder 
for fordybelse, pirre nysgerrighed, udfordrer 
sanserne, og der er mulighed for, at barnet 
kan bruge sin krop og sanser på mange 
forskellige måder.

Kan naturen opfylde de krav og mål, der er 
opstillet i læreplanen? Ja, det kan den.

Begrebet udvikling og læring går hånd i 
hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og 
udvikler sig, når det lærer.
Læringsbegrebet kan også være et synonym 
for socialisering eller dannelse og er 
knyttet til barnets refleksion, handlinger og 
identitetsudvikling.
Det vil sige, at barnet lærer at forstå 
omgivelserne, at være i stand til at handle 
og handle i disse omgivelser og samtidig 
være i stand til at blive sig selv.
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• Læring er et meget bredt begreb, der kan 
ses som det, der sker i en proces

• Læring foregår i forholdet i det gensidige 
samspil mellem børn og voksne

• Læring foregår i en dynamisk proces, der 
sættes i gang i det pædagogiske samspil

• Læring er anderledes i forskellige miljøer 
og læringsmiljøer

• For børn i deres tidlige år sker læring 
næsten konstant, og i hver situation og 
miljø og social interaktion, 

• Derfor er læringsmiljø og 
interaktion, og barns forbindelser 
til dette miljø afgørende i denne 
alder, og naturen med deres store 
variation er en meget vigtig del i børns 
udviklingsproces

Som et fælles omdrejningspunkt for den 
pædagogiske praksis indgår naturen som 
de vigtigste rammer og fagområde for 
børnenes leg og læring.
I hverdagen er det vigtigt, at barnet lærer at 
bevæge sig i naturen, at undre sig og glæde 
sig i løbet af året og at bruge fantasien 
under leg i naturen.

Dette vil bidrage til at give barnet en 
holistisk forståelse af livets facetter.

Når du bliver spurgt, om barnet lærer, hvad 
de har brug for og gør sig klar til skole, når 
de bare opholder sig udendørs og bruger 
naturen, er svaret ja.

Både forskning og erfaring beskriver, 
at børn, der bruger meget tid udendørs, 
tilegner sig de samme færdigheder som 
børn, der er i mere traditionel daginstitution.
På nogle punkter beskriver forskningen, at 
børn er endnu mere skoleparate; barnet, der 
bruger meget tid udenfor og i naturen, har 
en bedre koncentration, er mere selvhjulpen, 
mere selvstændig / selvhjulpen og er også 
mere kreativ.

Man kan sige, at forudsætningerne for at 
kunne klare sig godt på skolen senere er 
meget gode. Barnet er blevet stimuleret af 
kroppens udvikling, når det bevæger sig nok 
og de sanser, der aktiveres udenfor aktivers 
på en større, mere naturlig måde, og så den 
grundlæggende udvikling er på plads.

Det siges at; “Man skal kunne kravle - før 
man kan gå” - og det er netop det, barnet  
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oplever i en daginstitution med aktiv natur 
og friluftsliv, hvor alle evnerne udvikles 
naturligt, hvis miljøet tillader det. Og 
naturen tillader dette sikkert, på den bedst 
mulige måde.

Når de grundlæggende elementer i krop og 
sind stimuleres ligeligt og er afbalancerede 
- så er barnet bedre i stand til at klare sig 
godt i skolen.

Så pædagogernes rolle i forhold til brugen af 
naturens læringspotentiale og friluftsmiljøet 
til gavn for dit barn er at:

• Udvikle evnen til at blive i og tage sig af 
naturen

• Sætte ord på de handlinger, vi tager i 
naturen

• Give mulighed for et aktivt friluftsliv
• Dyrke følelsen af forskellige årstider og 

deres skønhed og realisere de ændringer, 
der er relateret til dem

• Give børnene mulighed for at opleve 
forbindelserne i og til naturen

• Tænk grønt

• Vær engageret og nysgerrig
• Giv mulighed for at eksperimentere og 

bruge fantasien
• Vær til rådighed for børnene og sammen 

udvikle evnen til at udforske nye ting og 
nyde sammen med dem

 
Fordi fagfolk er klar over deres rolle, vil 
barnets styrker blive set ved at være:

• lydhør over for naturen gennem 
sanserne

• Interesseret i at udforske og studere 
naturen og skabe sammenhæng 
- kompost, så blomster, studere 
haletudser osv.

• At bringe verden i orden
• Laver eksperimenter
• god til at organisere og identificere, 

sortere ting
• interesseret i dyr og planter og tage 

ansvar for dem, pleje
• god til at forudsige naturens forløb 

(f.eks. regn i vådt/overskyet vejr)
• Se de små ting i naturen og bruge dem 

f.eks. for at dekorere dit hjem, eller 
bruge dem som små “gaver”

• glad for at være udenfor og finde trøst i 
det

• i stand til at lytte til naturen.

I naturen er der mulighed for at følge 
årstidernes forandringer og skærpe 

børnenes opfattelse, opmærksomhed og 
viden om det.
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Det er vigtigt, at der er plads i 
daginstitutionen/børnehaven eller skolen til 
børnenes daglige omgang med naturen.
Denne spontane mulighed for at udfolde sig 
i og med naturen, uanset vejrforhold, gør 
børn vant til at forpligte sig og udvikle deres 
fantasi, kreativitet og nysgerrighed i naturen 
og styrke kærligheden til den.

Alt dette sker naturligt gennem fri leg på 
legepladsen med tryghed i at blive støttet 
af de voksne, når det er nødvendigt, samt 
ved at gå ture uden for huset / bygningen og 
tilbringe tid udendørs og i naturen.

Det er vigtigt at tænke på de 
omkringliggende områder - parker, vandløb, 
små grønne områder som en integreret del 
af hverdagens muligheder for aktiv natur og 
friluftsliv samt læring.

Turene kan ofte motiveres af naturens 
rytme, som konstant giver anledning til nye 
interessante begivenheder.

Det kan være at observere og føle 
sneen, såning, se og duftende de første 
forårsblomster, indse, at hesten har fået føl, 
udklækning af haletudser, osv., osv.

Man kan sammen med pædagoger eller 
andre forældre planlægge udflugt til 
naturen.

Den meget bevidste prioritering af naturen 
i det pædagogiske arbejde styrker og 
udvikler dels børnenes motoriske, men også 
børnenes sociale kompetencer (jf. fordele)
Måden at inddrage naturen på er derfor 
ikke isoleret til at håndtere indsigt i den og 
erfaringer med naturen som sådan.

Sådanne videns ressourcer indgår, fx som 
en del af barnets sociale erfaringsdannelse, 
hvorved det at nå eller komme til naturen 
ikke kun bliver målet i sig selv for børnenes 
læring, men også indgår som et middel til 
at udvikle deres sociale og mange andre 
færdigheder.
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Leg er ofte et vigtigt men overset element i 
børns udvikling og læring.

For at lege skal du have plads, da det er her 
barnet behandler indtryk, udvikler og danner 
vigtige relationer. Barnet lærer, hvem han 
eller hun er gennem den vigtige leg med 
vennerne, teste og udforske deres egen 
opfattelse og forståelse.

Barnet lærer, tester og øver sig i legen, og 
nogle gange udfordres det af konflikter, 
uenigheder og praktiserer her de 
svære sociale regler og kompetencer. 
Selvfølgelig har børnene nogle gange brug 
for pædagogisk 
personale, 
der 

kan støtte, hjælpe, guide, trøste og tale med 
barnet om oplevelserne, så der dannes en 
større forståelse og accept af sig selv og 
andre.

Gennem leg lærer barnet meget, og den 
uafhængige leg skal have den plads og tid, 
der er nødvendig om dagen. Det er i leg, at 
barnet tager sig af sine egne udfordringer 
og tester både krop og sind - ofte i forhold til 
andre børn.

Naturen byder på en unik plads og 
muligheder for leg, og i takt med at naturen 
hele tiden ændrer sig, giver den konstant 

nye muligheder for 
udvikling og 

Leg og betydningen af leg
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læring. Og denne foranderlighed er umulig 
at nå indenfor.
Gennem leg kan barnet udforske verden i 
det tempo og den tid, det giver mening for 
barnet.

Samtidig kan barnet have brug for 
pædagogisk personale, der kan støtte, 
hjælpe og vejlede barnet, hvor det skal - eller 
hvor det har brug for et lille skub for at klare 
den næste udfordring.

Det er vigtigt, at barnet har en masse gode 
positive oplevelser, og at der er skabt en 
hverdag med alsidige og udfordrende 
aktiviteter, hvor barnets kompetencer og 
evner kan udfordres, blomstre og udvikle 
sig.

Derfor bør nogle lege ud over fri og 
uafhængig leg også startes af voksne, hvor 
den voksne viser forskellige muligheder i 
legen eller for legen, styrer legen og er klart 
involveret og deltager aktivt sammen med 
børn. De mere kontrollerede lege skaber 
grobund for nye lege, nye relationer og 
forbindelser til verden og give inspiration til 
barnet.

Legen skal forstås som en selvstændig 
værdi, og der skal skabes plads og tid til 
barnets selvstændige leg i den daglige 
planlægning. Og i naturen eller udendørs 
fokuseret daginstitutionen/børnehave eller 
skole, bør dette ske udenfor, når det er 
muligt.
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RETSGRUNDLAG  OG  KVALITETSKRITERIER

Retsgrundlaget for daginstitutionerne 
er det samme, uanset om det er en 
mere traditionel daginstitution eller en 
daginstitution med en naturtilgang. Med 
en ændring i 2005 blev mulighederne for 
at danne private institutioner væsentligt 
forbedret i Danmark, da kommunernes 

vetoret blev ophævet her. Samtidig 
blev de private institutioners finanser 
sidestillet med de offentlige.Til gengæld 
skal den private sektor opfylde de samme 
kvalitetskriterier som den offentlige 
sektor.

Lovgivning og regler
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Det næste, initiativtagerne skal 
gøre, er derfor at læse kommunens 
kvalitetskriterier for dagtilbud.
Hvis du ikke kan finde kriterierne 
på hjemmesiden, skal du kontakte 
administrationen ret hurtigt. Det 
kan tage op til et par måneder, før 

resultatet foreligger, hvis spørgsmålet 
ikke er taget op til politisk overvejelse. 
Kvalitetskriterierne gælder for alle 
daginstitutioner i kommunen. Derfor bør 
man ikke frygte, at de er urimeligt strenge. 
Kommunens egne institutioner skal også 
kunne leve op til dem.
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Som forælder kan du bekymre dig om dit 
barns trivsel og sikkerhed, når dit barn ikke 
er vant til at være udendørs og i naturen.

På en eller anden måde er vi kommet væk 
fra naturen, og udendørs kan virke farligt 
for nogle af os.
Men vi skal huske på, at det ikke var mange 
år siden, at mange børn blev og legede 
selvstændigt udendørs uden konstant 
voksenovervågning.

Det er vigtigt at understrege, at udemiljøet 
altid skal være trygt for barnet, og det er 
personalets ansvar at sikre dette.

Når det er sagt, er naturen og udemiljøet 
et fantastisk læringsmiljø, hvor der er 
mulighed for, at barnet kan styrke og øve 
alle evner og udvikle kompetencer. Men 
at fratage barnet disse unikke muligheder 
for trivsel, udvikling og læring på grund 
af unødvendige bekymringer, er synd 
og derfor vil vi forsøge at fjerne din 
bekymringer i dette afsnit.

Risiko leg og sikkerhed
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Hvis den pædagogiske praksis kun 
tilrettelægges med fokus på sikkerhed og 
frygt for repressalier, er der risiko for, at 
barnet vil blive frataget muligheden for 
udvikling og læring.
Børn lærer gennem eksperimenter, test, 
forsøg - gennem brug af kroppen og 
sanserne og danner derved deres egne 
erfaringer.

Når børnene tester og udfordrer sig selv, får 
de en følelse af at blive bedre og mulighed 
for at fornemme forbedringen, troen på 
deres egne evner og derved styrker det 
deres selvtillid og selvværd.
Når barnet forsøger og eksperimenterer 
- lærer de om deres egen krop, styrker 
og svagheder og derved får de en større 
forståelse af deres egne evner - og børn er 
“kodet” med viljen til konstant at udforske 
og prøve nye ting!

Når barnet gør noget “farligt”, giver det 
mening for barnet – da barnet øver sig i at 
mestre noget nyt.
Som udgangspunkt vil barnet kende sine 
egne grænser for evner og vilje, og når 
muligheden opstår, udfordre sig selv i 
overensstemmelse hermed.

I begyndelsen vil barnet for eksempel 
langsomt vakle ned ad en bakke (måske ved 
hjælp af en voksen) og vil gøre det, indtil 
han eller hun føler sig sikker. Derefter vil 
barnet gå ned uafhængigt uden hjælp, og i 
sidste ende vil det løbe ned - hurtigere og 
hurtigere.

Her er det vigtigt at have og vise tillid til, 
at barnet kan gøre det godt, snarere end at 
forbyde barnet fra at udfordre bakken. Det 
tager tid og tillid og tillid til barnets evner. 
Og det er mere vigtigt end at forbyde barnet 
at løbe.

Det er en del af vigtige læringsprocesser, 
og når barnet forsøger - og sandsynligvis 
også falder - lærer han eller hun om deres 
egne evner og kroppens funktioner og 
muligheder. Børn, der får mulighed for 

at udfolde sig og afprøve ting bliver mere 
kropsbevidste, modige, energiske og bedre 

Risikofyldt leg
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til at træffe uafhængige valg, der er sikre 
nok.

Risiko leg er kendetegnet ved 5 faktorer;

• Hastighed, der kan genkendes i f.eks 
cykling, hurtig løb kælke, glide

• Højde, f.eks. klatring (på træer, små 
vægge, klipper osv. ), i hængekøje, 
på afbalanceringssteder (f.eks. på 
træstammer)

• Brug af værktøj; knive (skæring med 
kniv, madlavning), save, brug af de 
rigtige værktøjer (sav, hammer, saks), 
økse osv.

• Miljøelementer, vand - sø, å og hav 
osv., bålplads

• Den erfaringsmæssige, oplevelsen af 
at være “alene” og “komme væk” fra 
de andre

Det er derfor vigtigt, at voksne, der er 
opmærksomme på disse, støtter børn i at 
have adgang til så mange muligheder for 
risiko leg som muligt med ordentlig guidens, 
der sikrer sikkerhed, og disse overvejes i de 
forskellige mulige læringsmiljøer.

“Undersøgelser viser, at børn udvikler deres 
motoriske færdigheder gennem risiko leg 
(Jensen og Sandsetter, 2015). Risiko leg kan 
styrke motorisk udvikling, gangart, social og 
personlig udvikling samt trivsel i samspillet 
mellem børn”

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/
portal/102536696/Rahbek_2020_P_
dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_
sus_i_maven.pdf

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
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“ “Det farlige” er gnisten i alle former for 
leg. Det farlige er med til at sikre, at legen 
forbliver sjovt og inspirerende og skabe 
mening i legen” (Sederberg & Bahrenscheer, 
2018, s. 34).

Mange børn i dag er pakket ind i bobleplast, 
da forældre normalt er bange for, at barnet 
vil komme til skade.

Al forskning beskriver dog, at der er meget 
få ulykker i daginstitutioner/børnehaver 
eller skoler med fokus på naturen 
eller naturen - det er ofte små snitsår, 
hudafskrabninger, små sår, der naturligt kan 
forekomme i det naturlige miljø.
Især er der meget få ulykker i 
daginstitutioner med natur og friluftsliv, da 
børnene her ofte har mulighed for at teste 
deres evner i et naturligt læringsmiljø og 
lære om deres egne grænser. Og det kan 
normalt ikke ske indendørs, da test af egne 
evner har brug for meget 
plads og og naturligt 
udfordrende 
miljø, der 

gør det muligt for børn at prøve nye ting, 
naturligt udvikle sig og vokse.
Og det er vigtigt at huske på for dig 
som forælder, at hvis barnet ikke har 
disse muligheder, fratager man barnet 
muligheden for vigtig udvikling og læring.

Hvem kan ikke huske, når du selv har 
bevæget dig på kanten af din egen evne - 
den kildrende fornemmelse i maven, når 
du susede væk, når kroppen arbejder ved 
højt tryk for at mestre vanskeligheder eller 
udfordring, den dybe koncentration og 
fordybelse, når du sad med skærekniven 
i hånden og skar dit brød selv - men ikke 
mindst den store glæde og stolthed ved at 
mestre noget nyt?

Vi ønsker også at bevare den glæde for vores 
børn.
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Mange forældre, der endnu ikke har 
haft oplevelsen af en ude- eller natur 
daginstitution, har mange spørgsmål.
Vi har stillet pædagoger med praktisk 

erfaring med frilufts- og naturarbejde med 
børn de mest almindelige spørgsmål, som 
du som forælder måtte have. Her er disse 
spørgsmål og svar:

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om hygiejne, velvære, mad og søvn

• Vil børnene have te til rådighed, 
når det er koldt udenfor?

Hvis vi er udenfor i naturen, laver vi ofte 
te på bålet. Eller på et udendørs komfur.
Vi samles og synger sange, indtil vandet 
er kogt, eller vi samler forskellige urter 
eller planter for at lave teen sammen med 
børnene. Eller vi tager bare te med os i 
termokander. Men vi sørger også for, at når 
det er meget koldt, at springer aktiviteter 
med børn over, hvor de ville sidde ned, 
så de ikke bliver kolde. Under sådanne 
forhold bruger vi “fangeleg” eller andre 
aktiviteter, hvor børn skal løbe og bevæge 
sig nok til at holde varmen. Hvis vi bliver i 
børnehaven, henter vi varm indenfor eller 
har termokander med ud. 
 

• Hvad med toilettet udenfor? Hvor 
går børn hen?

Hvis vi er i daginstitutionerne, kan børnene 
gå på toilettet indenfor. Hvis vi er i natur 
eller skov, hjælper vi børnene med at gå 
på toilettet bag et træ på en sikker og 
beskyttende måde, både for barnet og 
for naturen.Vi har altid toiletpapir, tasker, 
handsker og håndsprit med os. Børnene 
lærer ofte hurtigt at gå på toilettet 
udenfor.
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• Hvad med håndvask? (de vil også 
lege i mudderet)

Vi har altid vådservietter med os eller 
vand, så børnene kan vaske deres hænder, 
før de spiser eller efter at have været på 
toilettet. Men hvis vi ikke spiser udenfor, 
eller de ikke har været på toilettet, kan de 
bare vaske hænder, når vi kommer tilbage 
til børnehaven. 

• Hvordan håndterer du at sidde 
udenfor i koldt vejr? Fordi børn 
ofte sidder på jorden og mødre 
bekymre sig om, at de bliver 
forkølede af at sidde (specielt 
piger)

Vi sørger altid for, at børnene har det 
rigtige tøj på, når vi går ud i naturen. Det 
kan være en flyverdragt, termotøj eller 
regntøj. Ofte har vi også en presenning 
med os, så børnene kan sidde på det, hvis 
det er vådt. Når man tilbringe meget tid 
udenfor, er immunsystemet hos børn efter 
nogen tid boostet.Vores erfaring viser, 
at alle børns helbred har stor gavn af at 
være udenfor, og børn er meget mere 
modstandsdygtige og sundere og har 
færre forkølelses- og sygedage end deres 
jævnaldrende, der tilbringer de fleste af 
deres dage inde. 
 

• For mindre børn, hvad gør du, hvis 
et barn tisser i bukserne udenfor. 
Hvor skal man skifte?

Alle børnene har deres egen rygsæk med 
ekstra tøj, en madpakke og vand. Så 
hvis et barn har en ulykke, er det ikke et 
problem.Vi tager bare noget rent, tørt tøj 
på for at skifte og lægger det beskidte tøj i 
en plastikpose og lægger det i rygsækken. 

• Hvad hvis barnet også gør sit 
reserveret tøj vådt og ikke har 
noget ekstra tørt eller rent tøj til 
at skifte i løbet af dagen?

Så kan vi spørge et af de andre børn, om 
de kan låne noget tøj til hans eller hendes 
ven. Det har aldrig været et problem. 
Næste gang har han eller hun måske også 
brug for den hjælp fra vennen.

• Hvis børn bliver udenfor når det 
regner, vil de før eller siden blive 
helt våde: hvor længe vil I være 
ude i regnen? Hvordan vil det 
blive løst, når de er helt våde / 
gennemblødt?

Der er stor forskel på kvaliteten af 
regntøjet, så på et tidspunkt bliver 
børnene våde, men normalt søger vi ly 
udenfor eller i skoven, i bålhytten eller vi 
sætter presenningen op, så vi kan sidde 
under den. På den måde er vi ikke direkte 
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i regnen. Og hvis vi bliver gennemblødt, 
skifter vi bare tøj. Hvis vejret og regnen 
bliver ekstrem og under særlige forhold, 
arrangerer vi alternativ løsning for 
børnene,. Deres sikkerhed er vigtig.

• Hvad hvis børnene er kolde? Vil I 
være langt fra børnehaven? Kan 
de komme tilbage, hvis de vil?

 

Vi forsøger at planlægge dagen og 
aktiviteterne efter vejret. Det vil sige, at 
vi er meget aktive, hvis det er koldt (f.eks. 
gennem aktive lege), eller vi laver et bål, 
hvor vi kan sidde og få varmen. Nogle 
gange går vi langt væk fra børnehaven, 
og andre gange holder vi os tæt på 

børnehaven.Vi går ud som en gruppe og 
kommer tilbage som en gruppe, så et 
barn kan ikke gå tilbage alene, men vi 
lytter til børnene og gå tilbage, hvis vi har 
brug for det. Du som forælder vil også 
blive bedt om at lægge ekstra lag af tøj i 
dit barns rygsæk i et koldere vejr.Vi, som 
pædagoger, sørger for, at dit barn tager de 
ekstra lag på, hvis det er nødvendigt.

• Hvordan vil det være med mad; vil 
børn spise udendørs eller inde?

Det kommer til at afhænge af børnehaven 
og vejret. Det kan være sjovt at spise 
udenfor, men hvis det er for koldt 
eller vådt, søger vi ly inde eller under 
presenningen.
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Spørgsmål om tøj og udstyr

• Hvilket tøj har børn brug for? Har 
de brug for noget specielt tøj / 
sko?

Vær ikke bekymret. Du vil altid få 
udleveret listen over tøj, som du skal 
udstyre dit barn med til at tilbringe tid 
udenfor. 

• Er den mere egnet til børn at bære 
overalls, når det regner eller er 
vandtætte bukser og jakke bedre?

Det afhænger helt af barn, hvad der er 
mere behageligt for ham eller hende. 
Begge dele er fint!

• Vil børnehaven sørge for særligt 
tøj? Og vil disse 
blive vasket af 
forældre?

Nej det er 
forældrenes 
ansvar at 
sørger for det 
tøj som deres 
barn har behov 
for. Og det er også 
forældrene der står 
for at vaske det.

• Vil pædagogerne hjælpe børn med 
at få tøj på?

Selvfølgelig er pædagogerne forpligtet 
til at se, hvordan børn er klædt og klæde 
dem på efter vejrforhold. Og pædagogerne 
sikre også, at alt er på plads, og barnet er 
klar til at gå udenfor uden problemer. Men 
børnene opfordres til selv at tage tøjet 
på og forældre kan med fordel træne det 
hjemme. I tilfælde af børn med særlige 
behov (f.eks. Nemt bliver kold), bør du 
som forældre fortælle dette til personalet.
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• Hvad skal der forberedes / 
pakkes til børnene, og hvordan, 
hvilken ændring vil de opleve 
i deres rutiner i forhold til den 
normale tilstand i den almindelige 
børnehave?

Forberedelse afhænger af børnehave eller 
skole. Forældre vil altid blive instrueret, 
hvis der er behov for særlig forberedelse 
(f.eks. ekstra snack eller drikke til en 
tur, ekstra tøj i en rygsæk osv.). Rutine 
afhænger også af, hvad pædagogerne 
forberedte til dagen og ugentlige / 
månedlige tema.

• Har de brug for at pakke 
ekstra mad og drikke? Eller vil 
børnehaven give det?

Det afhænger i høj grad af børnehave eller 
skole. Nogle af dem giver mad, med til ture 
eller aktiviteter i naturen, nogle af dem vil 
ikke. Ikke desto mindre vil du altid blive 
informeret om, hvor meget mad og hvad 
dit barn har brug for en dag udenfor.
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• Skal børn være forberedt 
på forhånd til et længere 
ophold udenfor med hensyn til 
færdigheder? Har de brug for 
at blive undervist noget særligt 
på forhånd (f.eks hvordan man 
klæder sig til et bestemt vejr, 
hvad man skal gøre udenfor, og 
hvad man ikke skal gøre, hvordan 
man skal håndtere hygiejne ..?), 
eller pædagogerne vil overvåge 
alt - så børnene udenfor er 
fine, varme og glade under alle 
omstændigheder? Vil de lære det 
sammen?

Børn bør være opmærksomme på forskel 
og kender grundlæggende forberedelse 
til vejrforholdene, hvis der er regn, skal 
de vide, at de skal tage regntøj på, hvis 
der er sne, og det er koldt, skal de klæde 
sig passende til vejret. De bør lære dette 
af jer, som forældre. Selvfølgelig vil 
pædagogerne vejlede og sørge for, at 
børn er parate til at gå udenfor i ethvert 
vejr. Børn behøver teknisk set ikke at 
bekymre sig om noget.

Men det er godt, hvis forældrene 
ville lave noget indledende arbejde 
derhjemme, så får børnene det 
lettere ved at følge de andre børn og 
lære sammen. Og nyde fuldt ud tiden 
udenfor.

• Er pædagogerne villige til 
at medbringe vand, mad og 
undervisningsmaterialer/udstyr 
til børn? Hvordan vil det blive 
sikret?

Som en del af læringsprocessen vil 
børn blive opmuntret og bedt om at 
bære deres egen snack eller drikke eller 
ekstra tøj i deres egen lille rygsæk. De 
resterende ting til læring udendørs, 
ekstra vand eller snacks, hvis det er 
nødvendigt, for eksempel på længere 
ture, eller varmere / koldere vejr, samt 
undervisningsmaterialer / udstyr til børn, 
vil blive båret af pædagogerne, hvis det 
er nødvendigt. Normalt er det båret af 
pædagogerne i rygsæk eller bare i en stor 
taske.
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Spørgsmål om aktiviteter, rutiner / dagsprogram

• Vil børn være udenfor i alt slags 
vejr?

Ja, børn er udenfor i ethvert vejr, 
medmindre det faktisk ikke er sikkert at gå 
ud (ekstrem vind / storme
/ kraftig regn / for koldt / for varmt.

• Vil pædagoger være ude i alt slags 
vejr?

Ja, det vil de. Hvis pædagogerne er 
engagerede, så er det sjovt at gå udenfor 
med børn i ethvert vejr. Måske skal der 
tælle regndråberne 
eller måles 

dybden af vandpytter. Børn lærer og 
har det sjovt i ethvert miljø og er glade 
udenfor, så hvis det er formålet med 
pædagogen job at gøre børn glade, så er 
der ikke noget problem at gå udenfor i 
noget vejr.

• Vil det daglige program /rutiner 
være omtrent det samme for hver 
type vejr? (Hvis det for eksempel 
regner, vil de bruge den samme tid 
udenfor som i solrigt vejr?)

Nej, hvor længe man er udenfor er helt 
afhænger af vejret. 

Hvis det 
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regner kraftigt, så vil børnene bruge 
mindre tid udenfor for at forhindre at de 
bliver gennemblødt. Det samme gælder 
for alle vejrtyper.

• Hvilke aktiviteter vil de lave 
udenfor, hvis det er vådt / 
støvregn / meget varmt eller 
koldt?

Alt vejret giver forskellige muligheder. 
Børn kan nemt lege med vand, bygge 
konstruktioner til vandafløb og meget 
andet. Næsten alt kan gøres udenfor i 
ethvert vejr, men pædagogerne og du 
skal være opmærksom på sikkerheden. 
På varme dage sørger pædagogerne for, 
at børn ikke bruger for meget tid i åben 
sol, og sørge for at børnene drikke nok, 
hvis det er nødvendigt og har solhatte 
på. På kolde og regnfulde dage sørger 
pædagogerne for at holde børnene tørre 
eller gå ind på det rigtige tidspunkt. Det 
er helt fint, hvis børn bliver våde, men det 
er vigtigt ikke at blive udenfor for længe 
efter.

• Vil børn lege frit eller på en 
organiseret måde udenfor?

Det afhænger helt af, hvad der er 
forberedt på dagen. Der kan være 
organiseret leg eller helt fri leg, hvilket 
giver mulighed for at lege hvad børnene 
gerne vil lege. Normalt er de fleste 

dage udenfor en kombinationen af både 
organiseret og fri leg.

• Hvordan vil læreplanen ændre 
sig? Vil den overtage klassiske 
temaer, følge den officielle 
læreplaner eller tilføjer 
pædagogerne noget eller ændre 
noget?

Læreplanen forbliver den samme som 
den er i traditionelle børnehaver. At 
være udendørs giver bare uendelige 
mange muligheder for kreativ tilgang til 
“klassiske” temaer. Det afhænger i høj 
grad af, hvordan de enkelte pædagoger 
bruger disse muligheder, og hvor kreative 
de er sammen med børnene.

• Vil børn få lov til at øve 
færdigheder som udskæring, 
klatring, arbejde med ild?

Ja, men altid med en vejleder.

• Vil børn få mulighed for at dyrke 
noget? (planter, urter, grøntsager 
eller frugter?)

Selvfølgelig, hvis pædagogerne skaber 
og giver muligheder og giver det rigtige 
værktøjer til en sådan oplevelse, vil de. 
 

Spørgsmål om aktiviteter, rutiner / dagsprogram
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• Vil de komme i kontakt med dyr?

Det kan de. Der er mulighed for at tage 
et kæledyr i pleje og have det med et 
uddannelsesmæssige formål. Små dyr 
som kaniner, snegle, hamstere osv. 
er almindelige og velkomne i nogle 
børnehaver. Og selvfølgelig, hvis forældre 
og pædagogerne er enige, “tag dit kæledyr 
til daginstitutioner dage”, så børn kan 
introducere deres kæledyr til gruppen og 
derefter forældre tage dem hjem efter, kan 
indføres. Når børnene er ude i naturen og 
lære om dyr, er reglen ikke at røre ved dyr 
man ikke kender da der er risiko for, at de 
er farlige.

• Hvor ofte og på hvilke måder vil 
børn støde på teknologi?

Det afhænger af dagtilbud/børnehave, 
og om de leverer og har eksisterende 
undervisningsmateriale, som de kan 
bruge gennem teknologier. I forhold til 
udforskning af naturen er der mange 
applikationer til rådighed, der kan bruges 
udenfor til at lære og identificere det 
ukendte, så der er også muligheder for at 
bruge teknologier udenfor!

• Vil børn kunne klatre i træerne/
får de mulighed for eller får lov til 
at klatre?

Ja, men altid overvåget. Klatring i træer 
kan lære børn flere centrale færdigheder 
og støtte deres motoriske færdigheder, 
viljestyrke, problemløsning osv.

• Hvilke aktiviteter vil finde sted 
udenfor om morgenen / fra de 
rutinemæssige?

Uanset hvilken aktivitet det er kan den 
udføres udenfor. Børn vil gøre alt, hvis 
lærerenpædagogen er i stand til at gøre 
aktiviteten interessant for børnene. De kan 
lave øvelser, læse en historie. Hvis vejret 
er egnet til det, så kan pædagogen tage 
næsten enhver aktivitet udenfor sammen 
med børn.

• Vil grovmotoriske færdigheder, 
finmotorik blive udviklet udenfor i 
samme grad som indeni?

Selvfølgelig kan pædagogerne tage alle de 
aktiviteter, de gør inde udenfor. Derudover 
kan de udenfor også bruge naturlige 
materialer og bruge dem til at understøtte 
grovmotoriske færdigheder hos børn også.
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• Jeg er ikke stor tilhænger - 
ifølge mig, bør børn også lære 
at at tegne, skære, bygge lego, 
osv., ikke bare at lege udenfor.
Vil udendørs leg og aktiviteter 
erstatte indendørs?

Pædagogen kan medbringe alt, hvad der 
er indenfor og bruge det udenfor, hvis det 
er nødvendigt. Det omfatter lego, tegning, 
skæring, limning, boglæsning og enhver 
anden aktivitet, som du kan gøre inde. Det 
eneste, der er brug for, er et ordentligt 
legeområde udenfor og forsyninger eller 
nødvendigt materiale. Derudover giver 
udendørs rum frihed til at bevæge sig, 
løbe, være højlydt og nyde den friske luft 
og de forskellige vejrforhold. Det er meget 
sundere og naturlige for os, mennesker, 
end de begrænsende indendørs rum 
omgivet af vægge.

• Og vil børn ikke blive for “vilde” 
og vokse op som “vilde dyr”?

Nej, de vil ikke “blive vilde”. Fordi 
pædagogen kan opretholde de samme 
regler udenfor for børn som indenfor, 
eller ændre dem. Så mulighederne i 
det fri, bliver til børnenes fordel. Der 
er en stille tid og / eller stille hjørne, 
hvor man ikke hele tiden løber, og du 
skal også være opmærksom på dine 
omgivelser og andre børn. Også udenfor 

er børn stadig en del af det sociale 
miljø og ikke en “vild”. Derudover kan 
børn ofte blive involveret i forslag til 
gruppereglerne for udendørs aktiviteter 
som en del af deres lærings- og 
demokratikompetenceudvikling.

• Vil børnene der bruger meget 
tid udenfor være tilstrækkeligt 
forberedt til skolen?

Ja, det er de. Og der kan være endnu 
større fordele for dem, da børn lærer 
mere om ansvar, være opmærksomt 
observerende og bemærker ting omkring 
dem, øver fokus og koncentration, mens 
de er lykkeligere i mere stressfri, legende 
udemiljøer. Og det betyder, at de kan blive 
mere produktive og klarsynede. Og nyde 
at lære og søge ny viden.
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