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Sammenhæng: 

Naturen kan give os oplevelser, ro og glæde. Naturoplevelser i barndommen har derfor både 

en følelsesmæssig, en kognitiv og kropslig dimension. Naturen er et ”rum” med mange 

muligheder. Her kan barnet få kendskab til dyr, planter, miljø. Sanserne kan pirres, der er 

anderledes motoriske udfordringer og årstidernes skifte.  

I naturen er der mulighed for en anden form for nærvær og fordybelse. Når vi giver børn 

mangeartede oplevelser med naturen skabes grundlaget for en større naturforståelse.  

Naturen giver børn mulighed for at systematisere deres omverden og opfatte sammenhænge, 

der ellers kan være svære at forstå. Naturen kan bruges som eksperimentarium og legerum.  

 

Mål: 

Naturen skal bruges som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. 

Naturen er også et kundskabsområde, og derfor skal børn kunne eksperimentere, tilegne 

erfaringer og støttes i at forstå årsag, virkning og sammenhænge. 

Natur og miljø skal være en integreret del af børnenes hverdag. 

 

Tiltag: 

 Vi tilstræber at alle børn kommer ud hver dag. 
 Vi bruger naturen efter årstiden, eks. hulebyggeri, bål, kælke, vandkamp, drage 

byggeri, spille fodbold, løbe på bakker 

 Vi bruger naturens materialer og laver projekter, der inddrager elementer fra naturen, 

eks. bær, blade, grene, kogler, orm m.m.  

 Vi tager naturen med ind i institutionen i form af temauger, udstillinger m.m. Vi 

beskæftiger os med årstiderne, naturteknik (forsøg), inddrager jord, ild, vand og luft og 

vi bruger bøger, internet m.m. til at undersøge og få ny viden. 

 Vi inddrager børnene ved at gribe deres idéer og interesser med udgangspunkt i deres 

nærmeste udviklings zone. Vi går på opdagelse sammen. 

 Vi er rollemodeller, og viser børnene at vi skal værne om naturen – ikke efterlade 

affald, ødelægge træer/buske m.m. passe på dyr og insekter.  
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Tegn: 

 At børnene snakker om naturen, viser interesse og er glade for at komme ud 

 Børnene er opsøgende og nysgerrige, undrer sig og udforsker naturens materialer og 

elementer. 

 Børnene passer på vores natur 

 Børnene er iagttagende, handlende og danner derved erfaringer 

 Vi ser at børn bruger fantasi i lege udenfor og fordyber sig i naturens materialer og 

elementer.  

 Børnene kender forskel på årstiderne og forholder sig til vejrets elementer.  

 

Evaluering: 

Ved evaluering undersøger, analyserer og reflekterer vi over daglig praksis. Dette bruger vi 

fremadrettet til, med kritisk tilgang, at udvikle pædagogisk praksis. 

Vi laver jævnligt planlægningsforløb via SMTTE og evaluerer vores forløb via mål og tegn. 

 I evalueringen vurderer vi hvad der giver mening og betydning i barneperspektivet. 

 Vi forholder os kritisk til vores egen rolle, var vi godt/dårligt forberedte? Var vi fleksible 

i forhold til aktiviteten? Fik vi inddraget børnenes perspektiv? Har vi været gode 

rollemodeller i forhold til motivation m.m. 

 Evaluering kan give ideer til konkrete tiltag, beslutninger og evt. ændringer. 

 Vi inddrager børnene i evalueringen, er opmærksom på, hvilke tegn vi har set 

undervejs. Vi spørger dem hvad de synes og ønsker og er nysgerrige på det de 

fortæller os. 

 Vi evaluerer både på proces og evt. produkt, men med særlig fokus på processen. 

 Vi evaluerer på hvorvidt vores værdier er i spil i aktiviteterne. Gør vi det vi tror vi gør. 

 

Dokumentation 

Dokumentation er en aktivitet i aktiviteten. Formålet er dels at synliggøre overfor andre hvad 

vi gør, men også internt at lægger op til evaluering, der sætter pædagogiske emner til 

refleksion og diskussion. 

Børn skal være medskabere af dokumentationen. Vi genfortæller vores oplevelser sammen 

med børnene, så de bedre husker, hvad de har lavet, har lært, var svært, sjovt m.m. 

Vi dokumenterer via Ipad, film, foto, billeder, tegninger og plancher. Vi skriver på tavlen. 

Nogle bruger ”barnets bog” til at dokumentere og genfortælle oplevelser og indtryk. Vi laver 

observationer og iagttagelser. 


