
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sansende børn i bevægelse i naturen    

                    

Af Vibeke Hansen, børnefysioterapeut, og Berit Fog, børneergoterapeut i Center for Opvækst og Læring, 
Faaborg-Midtfyn kommune.  

 

 

Sidste år afholdt vi i forbindelse med et kursus et kort forløb for børnehavebørn med fokus på bevægelse 

og sanseoplevelser i naturen. Vi oplevede børn, der var meget koncentrerede og engagerende, havde få 

konflikter og lyst til at deltage. Pædagogernes tilbagemelding var bl.a., at de var meget overraskede over, 

hvor koncentrerede og rolige børnene var, og at roen fortsatte længe efter at aktiviteterne var slut! I 

denne artikel fortæller vi om forløbet. 
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Vores arbejdsområde er undersøgelse og vejledning i forhold til børn, som har problemer med motorikken 

eller med registrering og regulering af sanseindtryk. Det kan f.eks. være børn, der:  

 er sent udviklede i forhold til bevægelse og daglige færdigheder 

 kan have svært ved at registrere sansning fra egen krop 

 er sensitive og har forstærket sansning, f.eks. overfor lyde og berøring 

 er motorisk urolige og uopmærksomme 
 

I forbindelse med kurset Sundhed i naturen1 fik vi til opgave at lave aktiviteter i naturen med en selvvalgt 

målgruppe. Vi valgte at tage skovgruppen fra Toftegårdens børnehave med i Sollerup Skov ved Faaborg. 

Gruppen bestod af 19 børn mellem 4 og 5 år.  

 

 

 

 

Vi lavede 8 aktiviteter med børnene i ca. 45 minutter - nogle med fokus på det motoriske, andre med fokus 

på mere rolige og sansende oplevelser. Inspirationen til aktiviteterne var hentet fra kurset ”Sundhed i natu-

ren” og fra en internetsøgning på emnet ”Børn og natur”.   

Vi havde planlagt et program, som startede roligt ud, tog til i intensitet og sluttede roligt af.  

De 8 forskellige aktiviteter beskrives i det følgende: 

  

                                                           
1Kurset Sundhed i naturen var arrangeret af projektkoordinator Alice Bjerge Rasmussen, Faaborg-Midtfyn kommune. 
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1. Præsentation 
Vi starter med at sidde i rundkreds og på skift sige vores navn. Vi fortæller børnene, at vi er med i skoven i 

dag for at lave lege, hvor vi bruger vores kroppe og sanser. Vi spørger børnene, hvilke sanser de kender, og 

børnene svarer ved at benævne hørelse, syn, følesans, smag og lugt samt balancesans. 

2. Lyt til naturen 
Børnene står med lukkede øjne og knyttede hænder. For hver lyd de hører, strækkes en finger. Når alle 

fingre er strakte, fortæller børnene på skift, hvad de har hørt.  

Aktiviteten stimulerer: Koncentration, opmærksomhed på det man hører, fingermotorik, at vente på tur og 

lytte til hinanden, samt modet til at stå med lukkede øjne og sige noget i gruppen. 

 

3. Opmærksomhed  
Et langt tov lægges i skovbunden og 15 ting, der normalt ikke forefindes i naturen, placeres langs tovet.  

Børnene går roligt i en lang række efter hinanden uden at tale sammen. De skal lægge mærke til og prøve 

at huske tingene. En voksen står ved enden af tovet, og børnene hvisker til hende, hvilke ting de har set. 

Aktiviteten stimulerer: Koncentration, opmærksomhed på det man ser, øjenmotorik og figur/grundopfat-

telse, arbejdshukommelse, balance og stabilitet samt evnen til at være stille. 

 

     
 
 

4. Male med kropsdele 
Børnene forestiller sig, at de dypper forskellige kropsdele i maling og derefter maler skoven med f.eks. 

hænder, fødder, numse og mave. Aktiviteten laves både individuelt og i grupper som ”Kongens efterfølger”. 
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Aktiviteten stimulerer: Stabilitet og balance, kropsbevidsthed, fantasi, være den der leder/følger andre, 
vente på tur. 
 

5. Tovtrækning 
To grupper kæmper mod hinanden. 
Aktiviteten stimulerer: Kropsstabilitet, styrke og balance, timing, arbejde i en gruppe, samt at lære at kunne 

vinde og tabe, spænding og forløsning. 

6. Find ting i naturen, der dufter 
Børnene plukker planter og andet, som de nulrer mellem fingrene for at frembringe duft. Der laves et duf-
teri, hvor børnene også kan dufte til det, de andre børn har fundet. 
Aktiviteten stimulerer: lugtesansen, fordybelse og holden fokus på en opgave, balance og stabilitet, samar-
bejde, samt fingermotorik. 
 

7. Lad som om du er et træ 
Børnene står med spredte ben og lukkede øjne. De forestiller sig, at de er et træ, hvor der vokser rødder ud 

under fodsålerne. Efter lidt tid åbnes øjnene, og børnene udvælger sig et træ, som de kigger på. Armene 

strækkes frem og følger træets kontur fra rod til top. Børnene forestiller sig, at deres arme bliver til grene, 

som følger vindens bevægelser i trætoppen. 

Aktiviteten stimulerer: grounding og balance, ro og fordybelse, fantasi og kropsbevidsthed, samt følelsen af 

at være en del af naturen. 

 

8. Afslutning 
Vi samles i en rundkreds med hinanden i hænderne og siger tak for i dag. 

 

Pædagogernes tilbagemelding var, at de fysiske opgaver, dem var de vant til at lave. De mere rolige og san-

selige opgaver fandt de derimod meget inspirerende. De var meget overraskede over, hvor koncentrerede 

og rolige børnene var, og at roen fortsatte længe efter, at aktiviteterne var slut. 

Vi oplevede børn, der var meget koncentrerede og engagerende, havde få konflikter og lyst til at deltage. 

Det var en dejlig dag for både børn og voksne! 

I forhold til vores målgruppe giver naturen rig mulighed for stimulation og udvikling af krop og sanser. Bør-

nenes fysiske ”træning” kommer af sig selv, ved at de færdes i det ujævne terræn. I forhold til de sensitive 

børn giver naturen en ro og grounding. Derfor befinder de fleste sensitive børn sig bedre i naturen end in-

den døre. 

Ovenstående aktiviteter formidler vi gerne til forældre og samarbejdspartnere i forhold til de enkelte børn. 

 

 


