
Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger 
børn selv til natur og udeliv?

“Naturen er, hvor man lever og oplever noget”          
     Mathias 0.b.                



Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er 
afgørende for børns udvikling. Men hvad siger børnene til 
naturen og kan pædagoger lade sig inspirere af dem? 

Denne pjece er blevet til på baggrund af projektet ”Børns 
deltagelse i natur”. Projektet har været tilknyttet SFOen 
”Blæksprutten” på Fløng Skole i Høje Tåstrup Kommune. 
Børnenes engagement i projektet har været uvurderligt 
og helt afgørende for resultatet. Der skal lyde en stor tak til 
pædagogerne for deres samarbejde og interesse i projektet. 

Børnene har været drivkræften bag projektet. Pjecen er 
illustreret med de billeder, som børnene har taget af deres 
natur-steder. 

Projekt og pjece er finansieret af SL’s og BUPL’s Udviklings- 
og Forskningsfond.

Rolf og Phillip 0.b 
tager billeder af deres 

skov



Flere undersøgelser dokumenterer, at udelivet i naturen har 
betydning for såvel børn som voksne.

Sansning
Sanseindtrykkene i naturen er stærke og varierede, derfor 
styrker udelivet børns grundlæggende opmærksomhed og 
byder på alsidige oplevelser.

Motorik 
Når børn bevæger sig i ujævnt og udfordrende terræn 
udendørs, forbedres balanceevne, grovmotorik og koordina-
tion.

Fysisk
Børn har et højt aktivitetsniveau og udfordres rent fysisk i na-
turen, derfor øges styrke samt udholdenhed og sygefraværet 
mindskes.

Socialt
Naturen byder på varieret social kontakt og der er rigelig 
plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dan-
nelse af andre legegrupper. 



Følelsesmæssigt 
Natur inviterer til fordybelse, er beroligende og inspirerer til 
aktiviteter. Derfor er udelivet med til at mindske børns 
stressniveau. 

Erkendelsesmæssigt 
Ude-aktiviteter som hulebygning og klatring kræver 
observationer, vurderinger og beslutninger. Derfor styrkes 
børns evner til observation, problemløsning og koncentra-
tion. 

Børns steder
Uderummet er ikke gennemplanlagt, derfor er det ideelt til, 
at børn kan skabe og udforme sig egne steder.

Fantasi og kreativitet 
Naturen er mangfoldig og der er ikke knyttet bestemte 
aktiviteter til den, derfor skaber børn selv lege og magi.   



”Naturen er, hvor man lever og oplever noget” 
Mathias 0.b.  

Når børnene fortæller om deres forhold til natur, 
så er det oplevelserne, udfordringerne og det sociale sam-
spil i naturen, der er i centrum. Børns forhold til natur ligger 
sig således tæt op af de kvaliteter, som mere videnskabelige 
undersøgelser har dokumenteret. Det er tilsyneladende ikke 
kun et professionelt voksensynspunkt, at naturen byder 
på udfordringer for børnene, det er ligeledes et børneper-
spektiv   

Det er nogle af resultaterne fra en lille undersøgelse om 
“Børns deltagelse i natur”, som hermed viderebringes. De 
emner som børnene her bragte på banen gennem forskel-
lige typer af interview og fotografier vil blive ridset op. Her 
får vi synliggjort dele af børnenes relation til naturen.

Børnene har deres egne
steder 

udenfor, her viser 
Trine sin hestefold



”Det er rigtig sjovt at være i naturen, der er totalt mange 
klatrestativer” 

Andreas 1.b.

Natur-stederne tilgodeser børnenes behov for balance mel-
lem udfordring og tryghed. I klatretræerne kan man kravle 
højt op, hvis man søger udfordring, man kan også, som 
børnene siger; ”sidde og hygge sig i træet”. Behovet for bal-
ance mellem udfordring og tryghed ses ligeledes, når de 
ældre børn søger langt væk fra SFOen, når de klatrer i træer 
og bygger huler, mens de yngre børn holder sig ved de 
kendte omgivelser.   

”Man kan klatre rundt i træerne og finde dyr og alt muligt, man 
kan lave næsten lige, hvad man vil med den (naturen)”

 Caroline 3.b.

De mest populære natur-steder er huler, klatretræer og 
mindre skovområder. Kvaliteten ved sådanne steder er, at 
der ikke på forhånd er knyttet bestemte aktiviteter til dem. 
Natur-stederne giver børnene erfaring med mange af de 
kvaliteter, som er forbundet med udeliv. 

Børnene stiller ikke store krav til størrelsen på et 
naturområde. En skov kan være ganske lille og stadig have 
de kvaliteter, som børnene søger. Det som vi voksne vil 
betegne som nogle træer, kan for børnene være en unik og 
mangfoldig verden, hvor der findes trolde, elver, huler, 
klatretræer og rum for at være alene.



”Der kommer en træstub, den viser, at vi snart er der” 
Anisha 1.b. 

Børnene lærer at orientere sig, når de færdes i naturen. Deres 
kroppe er fyldt med erfaringer fra naturen, når de viser kend-
te og ukendte stier og smutveje i buskene og i skoven. 

Udelivet opfordrer børnene til bevægelse, hvilket kan 
iagttages både, når børnene er alene udenfor og når de 
følges med en voksen. Børnene løber, synger, råber, der 
opstår fangelege og der digtes sange. 

”Det kan være det gør ondt, hvis at en gren knækker af … 
træerne er jo ligesom mennesker” 

Diana 2.b.

Børnene viser omsorg overfor naturen. De fortæller, at det 
kan gøre ondt på naturen, fordi den er levende. Samtidig 
er de bevidste om, at affald er skadeligt for naturen og 
dyrene. Deres syn på naturen har et helhedsorienteret præg, 
som ikke nødvendigvis sætter mennesket i centrum som 
værende herre over naturen. 

I børnenes omsorgsfulde syn på naturen ligger et 
bæredygtighedspotentiale, som kan styrkes og fastholdes 
gennem aktiviteter og samtale.



”Der står en trold, hvis du ser efter, så kan man godt se, at den 
står der ikke?”

Lasse 2.b.

Fantasien lever hos børnene. Verdens fortryllelse er ikke 
ophævet, magien og myterne eksisterer, når omgivelserne 
tillader det. 

Fantasien kan inddeles i to typer. Den ene type er koblet til 
børns fantasilege, hvor nogle træer udgør en hestefold, der 
bygges fælder eller indrettes huler. Den anden type af fantasi 
knytter sig til skovens liv og de eventyrlige skabninger, som 
lever i skoven. Her får vi voksne et indblik i skovens mystik 
set med børnenes øjne – og det er ikke kedeligt!

Fantasien bruges til at skabe og omskabe rummet. Herigen-
nem danner børn sig egne steder udenfor, som sætter sig 
spor i rummet. For os voksne kan børns steder fremstå rod-
ede, som eksempelvis deres huler, men stederne opfylder 
børns behov og har derfor stor værdi. 



Børn har mange erfaringer med natur og de oplevelser som 
udelivet byder på, som kan inddrages i pædagogernes plan-
lægning. 

Inddragelsen kan ske på mange forskellige planer. Man kan 
åbne op for en kultur, hvor børnene informerer og vurderer, 
når hverdagens aktiviteter skal planlægges. En sådan kultur 
vil give børnene medindflydelse og medbestemmelse på 
deres dagligdag. Det vil ligeledes styrke deres engagement 
og interesse, fordi de får indflydelse på deres hverdag.      

Det er ikke børnenes ansvar at foreslå aktiviteter i naturen, 
men samtalen omkring børnenes erfaringer med natur åb-
ner op for deres indflydelse på aktiviteterne i naturen, resten 
af planlægningen afhænger af pædagogens faglighed.

“Her løber Lasse, 
han løber fra trolde”

                   Oliver 2.b



Der findes mange metoder til at få børn i tale, herunder 
opridses nogle få af dem. Metoderne lægger op til, at 
børnene kommer på banen med deres ideer, ønsker og er-
faringer, som kan inddrages i planlægningen. Fordelen ved 
metoderne er, at de ikke kræver mange økonomiske res-
sourcer, men prioriterer børneperspektivet. 

Gående interview med børn
Samtale mellem interviewer og en børnegruppe omkring 
et specifikt emne. Børn bliver eksperten, der viser rundt og 
fortæller om konkrete steder og hændelser. 

Børn interviewer hinanden
Metoden kræver en båndoptager, så pædagogerne efterføl-
gende kan lytte børnenes interview igennem sammen med 
børnene og efterfølgende snakke om interviewene. 

Børn fotograferer
Børnenes fotografier og en efterfølgende samtale, synliggør-
er børns oplevelser, følelser og refleksioner over et bestemt 
tema. 

Rolf og Phillip 0.b er på 
vej ud og tage billeder 
af deres natur-steder



Prioriter områder, der giver børnene mulighed for at udfolde 
deres fantasi og skabe egne natur-steder. Små områder med 
træer og buske kan være tilstrækkeligt, især hvis de findes 
både tæt ved og langt fra trygge omgivelser.   

Som sagt, så spørg børnene, når der skal planlægges 
udeaktiviteter og suppler deres ønsker med jeres faglighed. 
Her er et par eksempler på udeaktiviteter, som kan gennem-
føres og som opfordrer børn til at etablere egne steder.

Bål – lav mad, snobrød, suppe, kakao, te, popcorn, snit i træ, 
fortæl historier

Plante-dyre-ture – kig efter spor, medbring; lup, kikkert og 
plante- og fuglebog

Snitte – fløjter, figurer, snobrødspinde, bue og pil

Orienteringsløb – planlægges af børnene

Drageflyvning – byg og flyv med drager

Hulebygning – tilgængelige redskaber; presenning, reb, træ, 
grene, rafter 

Redekasser - byg redekasser til dyr i området 

Piletunnel - byg piletunnel med børnene

Insektområde – stenbunker, træstammer, grenbunker



Læs mere om projektets resultater og metoder i rapporten 
“Børns deltagelse i natur” på:
www.bupl.dk/fonde
www.ruc.dk/paes/uddannelsesforskning/barndomsforskning 
eller via kontaktperson Helle Nielsen email: helleni@ruc.dk 
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