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AKTIVITETSTEMA – NATUR OG UDELIV  

”Natur, udeliv og science” er et af læreplanstemaerne i lovgivningen om den 

pædagogiske læreplan. For at dække temaets bredde og for at understøtte 

jeres arbejde med alle de forskellige områder, som temaet dækker, er 

temaet opdelt i to: ”Science”, som behandles i hæftet ”Læringstemaer”, og 

”Natur og udeliv”, som dette aktivitetstemahæfte handler om.  

”Natur og udeliv” er den del af læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”, 

der handler om dyr og planters udvikling, levevis og samspil i naturen og 

med mennesker. Det handler om grønne områder som fx skov, strand, 

eng, legepladser, haver, parker o.l.   

”Natur og udeliv” er altså i denne sammenhæng både områder, som er 

mere eller mindre dyrkede og plejede, og områder, der ikke er det.  

I hæftet kan I læse om ”Natur og udelivs” betydning for børns trivsel, 

udvikling, læring og dannelse, og hvordan I skal arbejde med det.  

På baggrund af forskning er der udpeget fokusområder, som er væsentlige i 

dagtilbuddenes arbejde med at understøtte børns viden om, erfaring med 

og forståelse af ”Natur og udeliv”. Fokusområderne er præsenteret i hæftet.   

Når I tilrettelægger jeres indsats, skal I på baggrund af jeres viden om den 

enkelte børnegruppes kompetenceprofil vælge et eller flere fokusområder 

inden for ”Natur og udeliv”, som I vurderer, er relevante for den konkrete 

børnegruppe.  

Hæftet udpeger en række pædagogiske principper for arbejdet med 

aktivitetstemaet ”Natur og udeliv”. Principperne skal være grundlæggende i 

jeres interaktion med børnene og for de fysiske rammer.  

Derudover giver hæftet inspiration til forskellige typer af aktiviteter, I kan 

arbejde med og et eksempel på, hvordan I kan koble arbejdet med 

aktivitetstemaet med læringstemaerne ”Alsidig personlig udvikling”, ”Social 

udvikling”, ”Kommunikation og sprog” og ”Science”.  

NATUR OG UDELIV  

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 et grundlag for at arbejde 

med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.   
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Læringsmiljøet skal tage afsæt i mulig læring og inddrage børnene som 

aktive medskabere af egen læring ved at stille åbne og nysgerrige 

spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge i naturen og deres 

omverden.   

Det pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren og spørgsmål og 

til børnenes begyndende hypotesedannelser og kategoriseringer i forhold til 

naturen. Børnene opmuntres til at foretage egne undersøgelser, støttes og 

guides i at turde øve sig igen og igen for derved at opbygge en 

grundlæggende tillid til egne ideer og evner, selvom børnene møder 

modgang. Der skal være en særlig opmærksomhed på at sikre, at børn og 

familier i udsatte positioner støttes i at være i og lære om naturen.   

Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældre understøtte en 

grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene.  

NATUR  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilgodese, at alle børn, uanset opvækst 

og baggrund, får mulighed for at opleve et bredt udsnit af naturen, både i 

byen og på landet. I barnets oplevelser og lege i naturen er det 

engagement, umiddelbar glæde, sansning og her-og-nu-perspektivet, der 

fylder.  

I naturen har barnet mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle 

forståelse for sammenhænge i naturen. Læringsmiljøet skal også give 

barnet mulighed for at overveje sit eget samspil med naturen og naturens 

ressourcer.  

UDELIV  

Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet 

gennem stimulerende leg. Rummet kan være:  

• det åbne og sociale rum til fx boldspil og drageflyvning  

• det trygge og afgrænsede rum med fx gynger og rutsjebane  

• det vilde og rummelige rum med plads til fordybelse og fascination  

Arbejdet med ”Natur og udeliv” handler altså om at understøtte børnene i at 

få interesse for, kundskab til og mulighed for at kunne forholde sig til 

naturen og udelivet.  

Når I inddrager naturen aktivt ved at være fysisk ude i naturen, men også 

ved at bringe naturen og dens materialer og dyr indenfor, kan børnene få 

mulighed for at lære både i naturen og om naturen. I arbejdet med ”Natur 

og udeliv” kan I understøtte børnenes nysgerrighed, undren og mulighed 

for at undersøge, konstruere og skabe. Undersøgelser viser, at før børnene 

kan relatere deres oplevelser og erfaringer til naturemner, kræver det viden 

om det konkrete emne. Og jo mere børn ved om et naturemne, jo større 

mulighed har de for at stille spørgsmål om emnet.  
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At børn selv har haft mulighed for at håndtere, iagttage og undersøge, giver 

både mere erfaring med og en øget forståelse af natur og sammenhænge i 

naturen. Et studie viser, at børn får væsentlig større viden om naturemner, 

når de bliver aktivt inddraget i at undersøge, observere og søge viden om 

emnet, end hvis de får præsenteret den samme viden i en mere traditionel 

form, hvor den voksne fortæller. Flere undersøgelser peger også på, at børn 

får styrket deres motorik og koncentration af at være ude i naturen.  

Med udgangspunkt i forskning fokuseres der på tre læringsområder, som 

dækker væsentlige dele af arbejdet med ”Natur og udeliv”. På de næste 

sider kan du læse om, hvad fokusområderne indeholder og om de 

pædagogiske principper for arbejdet med ”Natur og udeliv”.  

 

NATURERFARING  

PEJLEMÆRKE FOR NATURERFARING:  

Børnene får kendskab til og erfaringer med variationer af natur.  

Børn kan få kendskab til og varierede erfaringer med natur ved at møde 

mange forskellige former for natur og naturomgivelser, fx skovområder, 

mark, eng, parker, strand, åløb m.m. Naturerfaringer handler om, at børn 

erfarer, at grønne områder er trygge og dejlige steder at være. Her er 

mulighed for at understøtte deres nysgerrighed, så de får lyst til at være i 

naturen, og de bliver motiverede til at få nye oplevelser og erfaringer i og 

med naturen. Erfaringer forstås her som oplevelser, der kan være sanselige 

eller praktiske, og som kan give nye eller andre erfaringer med og om 

naturen.  

NATURFORSTÅELSE  

PEJLEMÆRKE FOR NATURFORSTÅELSE:   

  

  NATURETIK   NATURERFARING   NATURFORSTÅELSE   

NATUR OG UDELIV   
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Børnene får kendskab til og forståelse for dyr og planter og 

sammenhænge i naturen.  

I arbejdet med naturforståelse skal børnene have mulighed for at iagttage, 

få kendskab til og forståelse for planter og dyr. Det kan være kendskab til 

og forståelse for levevis og sammenhænge i naturen som fx, hvordan frø 

bliver til planter, som igen sætter frø.  

Naturforståelse handler også om, hvordan årstidernes skiften påvirker 

planter og dyr.  

Naturforståelse handler således om, at børnene ikke alene får erfaringer, 

men også får viden om naturen og natursammenhænge.  

NATURETIK  

PEJLEMÆRKE FOR NATURETIK:  

Børnene får interesse, respekt og ansvarsfølelse for naturen, dyr og 

planter.  

Fokusområdet naturetik handler om, at børn får interesse for naturen, kan 

omgås dyr og planter med respekt og at de føler ansvarlighed for naturen. 

Det kan fx være viden om, hvordan de kan færdes og opføre sig i naturen, 

så de tager mest muligt hensyn til dyr og planter. Eller at børn lærer at 

have omgang med og ansvar for dyr, så de får mulighed for at håndtere 

levende dyr. Erfaringer med natur og en begyndende viden om natur og 

naturetik kan give mulighed for, at de ældste børn kan begynde at forholde 

sig til mere abstrakte naturspørgsmål som fx miljø, klima og 

bæredygtighed.  

PÆDAGOGISKE  

PRINCIPPER  

I KOMPAS er der fokus på at skabe et dynamisk samspil mellem barnet/ 

børnegruppen, det pædagogiske personale og det faglige indhold af jeres 

aktiviteter.  

I ”Den pædagogiske læreplan – GULDBORGSUND” beskrives de generelle 

pædagogiske principper for interaktionen mellem børn og voksne i et 

dynamisk læringsmiljø. Ud over de generelle principper skal I have fokus på 

pædagogiske principper for interaktion og de fysiske rammer, særligt i 

forhold til arbejdet med ”Natur og udeliv”.  



7  

Det er vigtigt, at I drøfter med hinanden og får et fælles billede af, hvordan 

principperne skal præge jeres interaktion med børnene i de forskellige 

situationer i løbet af dagen: i jeres planlagte pædagogiske aktiviteter, i 

jeres daglige rutiner fx spisning, samling, når I tager overtøjet på for at gå 

tur, osv. og i den interaktion, der opstår spontant i hverdagen.  

PRINCIPPER FOR INTERAKTION  

Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde følgende 

principper for interaktionen med børnene i jeres arbejde med ”Natur og 

udeliv”.   

PRINCIPPERNE HANDLER OM AT:  

• Understøtte og være nysgerrige over for børnenes nysgerrighed   og 

undren  

• Stille børnene undersøgende spørgsmål og sammen med børnene gå på 

opdagelse efter viden i naturen og fx på internettet, i opslagsbøger m.m. 

• Understøtte børnenes lyst til at være ude  

• Anerkende børnenes umiddelbare opfattelse af natur og sammenhænge i 

naturen, men i passende omfang forstyrre dem med viden  

• Præsentere og introducere naturfaglig viden og forståelse, herunder finde 

og anvende fagbegreber om natur og sammenhænge i naturen  

• Anvende den naturfaglige arbejdsmetode sammen med børnene, dvs.  

observere, opstille hypoteser, undersøge og konkludere  

PRINCIPPER FOR FYSISKE RAMMER  

De fysiske rammer indenfor og udenfor har betydning for jeres arbejde med 

”Natur og udeliv”.  

Det er vigtigt, at I reflekterer over, hvordan I kan udfolde følgende 

principper for de fysiske rammer i jeres arbejde med ”Natur og udeliv”.  

PRINCIPPERNE HANDLER OM, AT:  

• Indretning, omgivelser og materialer signalerer interesse for 

aktivitetstemaet ”Natur og udeliv”  

• Børnene har adgang til udearealer med størst mulig variation i           

beplantning og indretning fx med vandhuller, flytbare materialer,    

planter, der bærer frugt og blomster, o.l.  

• Børnene møder spændende, udfordrende og varierede områder i al slags 

vejr og gennem alle årstider  
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• Der er stor variation i materialer, fx træstubbe, forstørrelsesglas,  

bestemmelsesduge, digitale læremidler osv., både ude og inde, så  

børnene kan undersøge og udforske dyr og planter  

• Børnene har mulighed for at have samlinger, forundringsskabe/montrer, 

levende dyr i fx terrarier, akvarier, redekasser og adgang til billeder, 

bøger o.l.  

EKSEMPLER PÅ  

AKTIVITETER  

Aktivitetsforslagene nedenfor er rettet mod voksenarrangerede aktiviteter i 

smågrupper. I kan også lade jer inspirere af pejlemærker og principper for 

”Natur og udeliv”, når I indgår i lege igangsat af børn.  

• Præsentere, introducere og udforske naturen i al slags vejr og gennem 

alle årstider for at få viden om skift og forandring  

• Undersøge, erfare og udforske fx planters udvikling fra frø til plante for at 

få viden om vækst, frugtsætning, nedbrydning og kompostering  

DAGPLEJEN   
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• Indsamle og bestemme planter og dyr – blade, blomster, smådyr o.l. • 

Indsamle og undersøge naturmaterialer som blade, grene og sten  

• Indsamle og tilberede spiseligt fra naturen, fx vilde bær, skvalderkål, 

svampe, muslinger, krabber og fisk  

• Have dyrehold, fx husdyr, fisk og hvirvelløse dyr som insekter, biller, 

orme og edderkopper, så børnene kan følge og undersøge dyrs udvikling 

og levevis  

• Forsøg med skrald, fx undersøge om og hvordan skrald nedbrydes, lave 

et skraldeværksted, hvor børn konstruerer skulpturer, o.l.  

• Aktiviteter om affaldssortering og skraldindsamling  

• Aktiviteter, hvor børnene bliver præsenteret for færdselsreglerne i 

naturen; hvor må man færdes, hvordan skal man opføre sig, hvad og 

hvor meget må man samle eller plukke?  

• Besøg på vandværk, genbrugsplads, gartneri osv.  

• Opsøge eller invitere naturskoler, naturvejledere, jægere, ornitologer o.l.  

EKSEMPEL PÅ   

PÆDAGOGISK   

FORLØB  

Når I skal arbejde med aktivitetstemaet ”Natur og udeliv”, skal I på 

baggrund af en analyse af jeres børnegruppes kompetenceprofil vælge 

læringsområder og læringsmål for temaerne ”Alsidig personlig udvikling”, 

”Social udvikling”, ”Kommunikation og sprog” og ”Science”.  

I kan i ”Den pædagogiske læreplan - GULDBORGSUND” læse mere om, 

hvordan I griber det an.  
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Her følger et eksempel på læringsaktiviteter inden for ”Natur og udeliv”, 

hvor der er valgt læringsområder og læringsmål for de fire læringstemaer 

og et pejlemærke for ”Natur og udeliv”, som det pædagogiske personale 

har vurderet er relevant for den konkrete børnegruppe. Eksemplet giver 

inspiration til strukturerede aktiviteter, I kan gennemføre i mindre grupper.  

  

Social    

udvikling   

Kommunikation    

og sprog   

Science   

Alsidig personlig    

udvikling   
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Vi planlægger at arbejde med området ”Naturforståelse” under temaet    

”Natur og udeliv”, fordi børnene er meget optagede af, at det    

begynde nde forår får smådyr og planter frem.   

VI HAR PRIMÆRT FOKUS PÅ PEJLEMÆRKET:   

• Børnene får kendskab til og forståelse for dyr og planter og     

sammenhænge i naturen.   

MÅLET ER, AT BØRNENE SKAL:   

• Finde de hvirvelløse dyr, der lever under fx træstubbe og sten,    

og at vi i fællesskab finder ud af, hvilke dyr de er, hvad de lever    

af, osv.   

• Kunne følge og lære, hvordan dyr udvikler sig. Helt konkret    

sommerfugle, som vi i fællesskab følger  i terrarier   

• Kunne følge og lære om planters udvikling fra frø til plante       

under forskellige livsbetingelser.   

Vi er i forældresamarbejdet særligt opmærksomme på at orientere foræl -   

drene om vores forløb fra start til afslutning. Vi sætter vores plan for    

forløbet og beskrivelse af de læringsmål, vi arbejder med, op et synligt    

sted. Vi supplerer løbende med fotos og beskrivelser af vores forskellige    

aktiviteter, så forældrene  kan være med til at understøtte arbejdet med    

læringsmålene.   
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