
Natur, udeliv og science 
 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en 

kognitiv dimension. 

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 

naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med 

bæredygtighed og samspillet mellem mennesker, samfund og natur”  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold s. 44-45 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen (0 til) 5 år.  De to 
pædagogiske mål er følgende: 
 

1.  Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med 
naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene 
mulighed for at opleve menneskets forbindelse til naturen, og som giver børnene en begyndende 
forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.  
2.  Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om 
årsag, virkning og sammenhæng, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.  
 

§ 11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i de seks læreplanstemaer. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Natur, udeliv og science hos os. 

 
Ved du, hvorfor det er vigtigt, at børnehaven kommer ud i naturen? 

Fordi: Naturen udfordrer krop og følelser. Udelivet styrker børns nysgerrighed over for 

naturen og dens hemmeligheder samt grundlægger et ansvar for miljøet. 
 

2.1. Vores sammenhæng og vores forudsætninger 

I 1995 fik vi vores skov hus ”Blåbærhuset”. 
 

Der er en fælles interesse i personalegruppen omkring natur og naturfænomener, og der er vilje og 

lyst til at undres og være nysgerrige sammen med børnene. De voksne, der primært er tilknyttet 



gruppen, er med i skoven. Der er dog en medarbejder, som er i Blåbærhuset hver dag, og som har 

en særlig ekspertise omkring udeliv med børn.  
 

I Tyttebærhuset holdes der årstidsfester, der har fokus på det specielle ved årstiden i naturen. 
 

I vores syslepædagogik indgår også arbejdet i urtehaven. Disse ting er også med til at skabe kontakt 

med og forståelse for naturen. 
 

For at kvalitetsudvikle vores praksis med de nye krav, der er i den styrkede pædagogiske læreplan, 

har hele personalet haft en personaledag om science. Vi finder det vigtigt, at vi har et fælles 

teoretisk grundlag at arbejde ud fra. Med en underviser fra VIA fik personalet præsenteret de nyeste 

begreber ang. science-teorier sat ind i den hverdag, vi kender. 
 

2.2. Mål  

Det er vigtigt for os at give børn sanselige oplevelser med naturen, som 

• Skaber samhørighed med naturen (jf. Gardners seneste intelligens-område). 
• Stimulerer og udfordrer krop og følelse – naturen som rum for leg og fantasi og for både 

vilde og stille aktiviteter. 
• Skaber interesse for at vide mere om naturen – naturen som rum for at udforske verden og 

lære af hinanden. 
• Skaber en forståelse for årstidernes gang. 

• Vægter en undersøgende tilgang sammen med børnene, for at de lærer om naturen. 

• Skaber rum for nærvær og samvær mellem børnene og børn og voksne (det fælles tredje). 
• Skaber rum for nærvær for at kunne understøtte børns fællesskaber og alle børns deltagelse 

heri. 

• Giver børnene kendskab til insekter, fugle og dyr, planter, forskellige naturtyper, 

naturfænomener og skaber respekt for dyrs behov og naturen i sin helhed. 
• Gør børnene opmærksomme på naturens mangfoldighed og biodiversitet. 

• Lærer børnene at se nøje efter, sammenligne og kategorisere. 

• Giver børnene lov til og mulighed for at eksperimentere og undersøge sammenhæng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vi plukker blåbær og der bliver bagefter lavet masser af blåbærmarmelade – det er godt til 

pandekager eller Blåbær is, som vi får til høstfest. 
 

3. Tegn 

Børnene skal vise glæde ved at opholde sig i naturen, de skal trives og udvikle sig i en 

naturkontekst – (Blåbærhuset giver dog også mulighed for at være inde på en meget kold og 

blæsende vinterdag). 
 



Vi vil gerne se: 

At barnet udfordrer sig selv ved at smage på naturen (bær, planter, myrer). 

At barnet respekterer og passer på naturen (samle/sortere affald, passe på dyr/planter). 

At barnet er nysgerrigt, undrer sig og eksperimenter. 

At barnet selv bliver optaget af de oplevelser, vi præsenterer dem for. 

At barnet tør nye ting, at de mestrer, men også kan sige fra. 

At barnet finder glæde ved at bruge og udfordre kroppen. 

At børn indgår i nye og anderledes børnefællesskaber. 
 

Børnene skal møde voksne, der er engagerede og kan undre sig over naturfænomener sammen med 

børnene. De skal kunne formidle deres viden. De skal skabe rammer og betingelser for oplevelser i 

naturen. De skal opmuntre, anerkende og udfordre. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vi laver snemænd, størrelsen er forskellig alt efter hvor meget sne vi får. 

Science eksempel 

Vands tilstandsformer  

Et eksempel på, at oplevelser fører til nye erkendelser: En gruppe børn vil lave en snemand, men da 

frostgraderne gjorde sneen let og luftig, ville sneen ikke hænge sammen. De fik at vide, at det ikke 

kunne lade sig gøre med frostsne, men at de skulle vente, til vejret blev lidt varmere, for så ville 

sneen hænge sammen. Dette skete et par dage senere, og så blev der lavet snemænd og mange store 

snebolde til en iglo.  

 

Science eksempel 

Vands tilstandsformer 

Det har været frostvejr, og der er is på søen. Vi går ned og henter is i en gryde. Gryden sætter vi på 

bålet i bålhuset, og vi kigger på, at isen smelter. Isen bliver til vand. Vi venter, og nu begynder det 

at dampe op af gryden. Vandet koger og bliver til damp. Vi taler om, at vand og mange andre ting 

kan have 3 tilstandsformer. fast, flydende og gas. Hvad får vandet til at ændre tilstandsform? Hvad 

er forskellen på damp og røg? Kan dampen blive til vand igen? Hvor kan man ellers se damp? 

 

Science eksempel 

Størst og mindst 

Vi er gået op for at tage bussen hjem til Tyttebærhuset. Ved stoppestedet får børnene en opgave: 

Den mindste skal stå forrest, og den højeste skal stå bagerst, men man må  kun bytte plads med den, 

der står lige foran eller bagved. Børnene begynder at observere og føre samtale: Hvem er højest? 

Du er højere end mig, så vi bytter plads. Efter et stykke tid står de på en fin række sorteret efter 

højde.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto af vores terrarium.  I perioder har vi tudser i terriaet, som vi fange orm og insekter til. ”Det 

kan den godt li’” 
 

2.3. Tiltag 

Udelivet i Blåbærhuset giver en sanselig oplevelse af årets gang og naturfænomener. 

Eks: Hele børnegruppen sidder og spiser formiddagsmad en varm, men overskyet sommerdag. Vi 

sidder under et primitivt halvtag. Der er torden i luften, og det virker lidt uhyggeligt. Tordenen 

kommer tættere og tættere på, og vi tæller sekunder, så vi kan regne ud, hvor langt væk tordenvejret 

er. 

Vi snakker om den trykkende varme og kan mærke, at det ændrer sig til kulde, da tordenfronten 

kommer tættere på os. Herefter går vi ind. 
 

Børnene fornemmer temperaturforandringer og oplever, at regnvejr ikke bare er regnvejr, og at 

kulde kan være forskellig. Det er vores opgave at skabe opmærksomhed på disse ting, så børnene 

får sanseoplevelser, der gør dem opmærksomme på, at vejret kan være forskelligt. 

Dette er også et eksempel på, at når de voksne har viden om naturen, er der en større kvalitet i 

formidlingen. Vi vil skabe nysgerrighed og læring på barnets niveau gennem produktive spørgsmål. 
 

Syslepædagogikken i både Tyttebærhuset og Blåbærhuset giver børnene mulighed for at være 

deltagere i de voksnes gøremål og være i en slags mesterlære og opleve mange ting ud fra en 

science-tilgang. Mange af vores sysleting er forbundet med naturen:  

• Køkkenhave; vi bruger afgrøder herfra i børnehavens køkken. 
• Vores halvårstema er ofte inspireret af eller indeholder dele af vores begejstring for naturen 

og udeliv. Eks. Skovbunden, Fisk, Insekter, Træer 

• I Blåbærhuset hentes der brænde, der hugges brænde, saves og tændes bål, og der laves en 

gang imellem mad på bål i Blåbærhuset – der indgår også vilde planter og bær i 

madlavningen (brug billeder af disse aktiviteter). 
• I Blåbærhuset er der et terrarie med en tudse og akvarier med fisk, smådyr og snegle. 

Børnene er med til at grave orm op til tudsen og fodre den og fiskene, samt finde 

mælkebøtter til sneglene etc.  
• Vi leger på området lige omkring Blåbærhuset. Vi bruger hele naturen rundt omkring os; 

løvskov, granskov, hede, sump, sø og bakker, så børnene lærer naturen og dens 

mangfoldighed at kende. Børnene lærer om naturen ved aktivt at blive inddraget i at 

undersøge naturen ud fra deres egen viden, erfaring, undren og spørgsmål - og de voksne 

bygger ovenpå, så de får ny viden og erfaring om naturen og dens fænomener.   
• På tur leder vi nogle gange efter Geocaching., vi har fundet ting med metaldetektor, vi har 

brugt snake-kamera til at undersøge, om der bor nogen i vores fuglekasser, vi tager billeder 

til daycare, og indimellem laver vi små film af det, vi laver 
• Årstidsfester forberedes og markerer årets gang. 

 



Hvert år deltager Tyttebærhuset i det landsdækkende arrangement med at indsamle skrald. Det 

bruger vi som en indgangsvinkel til at tale med børnene om, hvordan vi selv kan være med til at 

passe på naturen omkring os.  

I Blåbærhuset lægger vi vores brødaffald ud på fuglebrættet, og vi fodrer musen med de sidste 

stykker af bollerne fra formiddagsmaden for at vise børnene en måde at genanvende naturens 

ressourcer. Vi komposterer vores gulerodsskræller og andet frugtaffald i kompostbeholderen, og om 

vinteren får tudsen nogle af ormene at spise. 
 

Børnene skal udfordres tilpas i forhold til deres alder: 

De 3 årige skal være trygge ved at være i skoven – i det første år i Blåbærhuset lærer de området 

omkring huset at kende, og i Tyttebærhuset er det legepladsen og det nære i lokalområdet. 

Ved de ældste børn kan der arbejdes målrettet med større udfordringer, f.eks. længere gåture. Der 

stilles krav om større udholdenhed og om at være med i processer, der er sat i gang. 

De ældste børn skal også have et større ansvar for selv at mærke varme/kulde og klæde sig på 

derefter. 

Vi voksne skal se mulighederne ved at være ude i al slags vejr, og vi skal overføre vores glæde, 

interesse og ansvarlighed over for naturen til børnene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel og foto: 

Børnene giver vores vinbjergsnegle navne og årstal, som de voksne skriver på sneglehuset med en 

sprittusch. Det er sjovt at finde en, der allerede hedder noget og så tale om, hvem der gav den 

navnet og hvornår. Det lærer også barnet at passe på dyret og behandle det med respekt. 

 

2.4. Evaluering – bemærkninger specielt til dette tema 

Der skal skabes tid og rum for refleksion, både for børn og voksne. 

Vi fortæller de gode succeshistorier (og skriver dem ned), så vi kan få øje på, hvad vi skal have 

mere af og hvor vi kan gøre det bedre. 

Vi lytter til børnenes oplevelser med naturen og afpasser vores udfordringer til dette og lytter til 

forældrenes tilbagemeldinger. 

Vi bruger fotos og film til at dokumentere og evaluere børnenes oplevelser, både før, under og efter. 

Vi evaluerer løbende sammen med børnene, fx efter gåture, cykeluge, efter endte aktiviteter, når vi 

står ved busstoppestedet, bålhuset eller i rundkredsen. Herved har børnene lettere ved at formidle, 

hvad dagen er gået med, når de kommer hjem og skal fortælle.  

Vi får en viden om, hvad barnets perspektiv er og kan tage det med i vores refleksioner og 

planlægning. 
 

Forældrene og bedsteforældrene opfordres til at bruge en fridag, hvor de er med i dagligdagen i 

Tyttebærhuset eller Blåbærhuset. 

Forældrene medbringer forskellige kuriositeter, som er fundet i egen have eller på en tur. Det kan 

være alt fra en edderkop eller et gevir til en død muldvarp. Det kan også være et foto fra en gåtur i 

weekenden, som evt. bliver sendt via mobiltelefon: Så kan barnet stolt vise frem til gruppen, når vi 

holder samling, og vi taler om de forskellige genstande.  



 

 

 


