
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spring ud i naturen: Bevægelsesglæde og 
udeliv for 0-6 årige 

 

Af Christian Kunsemüller, projektleder for Spring ud i naturen, Friluftsrådet 

 

Fundamentet til en stærk krop, bevægelsesglæden og de gode motionsvaner lægges i barndommen. 

Igennem projektet ”Spring ud i naturen” vil Friluftsrådet fremme børn i dagtilbuds bevægelsesglæde, na-

turforståelse og bevægelsesvaner. Projektet er et sundhedsfremme- og forebyggelsesprojekt med lang-

sigtet effekt. Enkeltinstitutioner, naturskoler og kommuner har inviteret projektet indenfor enten som 

event, som supplement til eksisterende tiltag eller til uddannelse af personale. 
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Der er ingen tvivl om, at de første seks år af vores liv har stor betydning, hvad angår kropslig udvikling og 

livslang sundhed1. Med tanke på de udfordringer vores moderne livsstil fører med sig, er det derfor vigtigt, 

at børn får bevægelsesglæde og fysisk styrke med sig fra de første leveår. 

 

 
 

Friluftsrådet har via programmet Grønne Spirer 10 års erfaring med at inspirere og støtte børneinstitutio-

ner og dagplejere i deres arbejde for en sund og grøn hverdagskultur for børnene. Grønne Spirer tilbyder 

gennem kurser og materialer pædagogerne lavpraktiske, sjove og konkrete ideer til et rigt udeliv året rundt. 

Dette ville vi gerne bygge videre på.  

 

Naturen er det bedste redskab, vi kan tilbyde pædagogerne i deres arbejde for det sunde, aktive børneliv. 

Den byder på god plads, afvekslende sanseoplevelser og kropslige udfordringer på alle niveauer og for alle 

børn. Netop i dagtilbuddene er der god mulighed for at sætte fokus på en sund fysisk og sanselig udvikling 

på et vigtigt tidspunkt i livet. Men det kræver, at personalet er motiveret og inspireret til at gøre en indsats. 

 

Derfor søgte Friluftsrådet Nordea-fonden om midler til dagtilbudsprojektet ”Spring ud i naturen”, der kort 

og godt har som ambition at bistå børn i alderen 0-6 år med at udvikle kropsbevidsthed, bevægelsesglæde 

og stærke sanser via målrettede naturaktiviteter og øget fokus på udelivets muligheder. Det var oplagt at 

benytte Grønne spirer som begyndelses-platform for projektet.  
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Projektet har således indsamlet best-practice-eksempler fra dagtilbud og opsummeret evidensen for hvor-

for og hvordan natur- og bevægelsesindsatser virker på børn. Resultaterne er formidlet i lettilgængelige 

konkrete legekort, en bog og baggrundsmateriale og formidles gennem hjemmesiden www.springudinatu-

ren.dk, på busbesøg og på kurser og konferencer over hele landet.  

 

 

Konkrete tiltag 
 

Vi har udviklet 75 legekort, der er meget populære i daginstitutioner på naturskoler og blandt dagplejere 

rundt om i landet. De er meget enkle og nemme at gå til. På forsiden er et sjovt billede og på bagsiden for-

klares legen. Legene kræver ikke mange materialer og kan nemt bruges som pauseaktivitet, pædagogisk 

udviklende  aktivitet eller eksempelvis som en del af bevægelsesindsatsen i skolerne.  

 

Kortene er udviklet på baggrund af 150 dagplejeres og pædagogers input med deres allerbedste lege. Af 

disse er udvalgt dé lege der bedst forener både bevægelse og naturlære og samtidig er meget lette at gå til 

i dagligdagen. Kortene inspirerer i både billeder og leg til bevægelses- og naturglæde for både børn og 

voksne.   
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Det gælder for os om at motivere til og fjerne dagtilbudspersonales og forældres evt. barrierer for at bruge 

naturen som ramme for alverdens aktiviteter. Med vores ”Spring ud”-bus turnerer vi Danmark rundt og 

prøver at nedbryde den barriere ved at inspirere børn og voksne til at benytte naturen aktivt. Med ud-

gangspunkt i aktivitetskortene får vi skabt nogle gode, aktive og lærerige dage ude i naturen.  

 

Busbesøget er gratis ligesom vi også udleverer aktivitetskort og inspirationsmateriale. Tilbagemeldingerne 

taler deres klare sprog – rigtig mange anvender efterfølgende både kort og inspiration fra dagen i det dag-

lige virke i institutionen eller i dagplejen.  

 

Vi prøver at lægge besøgene så der samarbejdes med den lokale forvaltning, naturvejleder, naturskole eller 

andre naturinteressenter – dette har vist sig at være en meget konstruktiv kombination, hvor bussen virker 

som blikfang for ikke blot leg og bevægelsesglæde, men også trækker interessen over på naturvejledernes 

og naturskolernes arbejde, faciliteter og tilbud.  

 

 

Uddannelse af personale 
 

Vi afholder ligeledes kurser for børnerettet personale. Kurserne fokuserer på hvorfor man skal anvende na-

turen, de fysiologiske konsekvenser og de pædagogiske overvejelser omkring hvordan man bidrager til at 
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skabe bevægelsesglæden. Vi gennemgår egen pædagogisk praksis, hvordan den harmonerer med dét vi øn-

sker for vores børn og hvordan kan vi tilgå emnet med nye øjne.  

 

 
 

Kurserne er en kickstart af de interesserede i hvorfor, hvordan og hvornår man kan komme i gang med 

yderligere naturaktivitet og bevægelsesfremme.  

 

Deltagerne plejer at gå derfra med 

fornyet natur-energi, kollegiale løs-

ninger på de dagligdags udfordrin-

ger og konkrete redskaber til at in-

spirere hjemme i de lokale institu-

tioner eller dagplejegrupper.  

 

Bussen kører rundt i det ganske 

land og er 100% booket indtil som-

merferien. Efterårets kurser er ved 

at blive planlagt, ligesom to konfe-

rencer planlægges i efteråret ’15 

og foråret 15. Den store efter-

spørgsel bestyrker, at der netop er 

behov for konkrete redskaber og 

lettilgængelig viden på området.  
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Mere information  
 
Spring ud i naturen universet findes på www.springudinaturen.dk 
 
Aktivitetskortene kan downloades hér 
 
Inspirationsbog kan downloades hér 
 
Baggrundsmateriale kan downloades hér 
 
Er du fagligt interesseret deles tips og tricks på facebookssiden (søg efter spring ud i naturen) 
 

 

 

Litteratur 
 

1. Esper Lybæk-Hansen. Sammenhæng mellem fysisk aktivitet i barndom hhv. voksenliv samt holdning til 

fysisk aktivitet i pædagogisk arbejde: en spørgeskemaundersøgelse blandt pædagogstuderende med 

udgangspunkt i Bourdieus habitusbegreb. Masteropgave ved Institut for Idræt, Københavns Universitet, 

2006. Hent den her: https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/sammenhaeng-mellem-fysisk-

aktivitet-i-barndom-hhv-voksenliv-samt-holdning-til-fysisk-aktivitet-i-paedagogisk-arbejde(7f5f642c-

1bc1-4cb6-99a8-f202edd09bb0).html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.springudinaturen.dk/
http://www.groennespirer.dk/media/902820/spring_ud_aktivitetskort_web_hi_1.0.pdf
http://www.groennespirer.dk/media/902823/spring_ud_bog_web_enkeltsider_hi_1.0.pdf
http://www.groennespirer.dk/media/707419/springud_baggrundsh_fte.pdf
https://www.facebook.com/pages/Spring-Ud-I-Naturen/210988475743405?fref=ts
https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/sammenhaeng-mellem-fysisk-aktivitet-i-barndom-hhv-voksenliv-samt-holdning-til-fysisk-aktivitet-i-paedagogisk-arbejde(7f5f642c-1bc1-4cb6-99a8-f202edd09bb0).html
https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/sammenhaeng-mellem-fysisk-aktivitet-i-barndom-hhv-voksenliv-samt-holdning-til-fysisk-aktivitet-i-paedagogisk-arbejde(7f5f642c-1bc1-4cb6-99a8-f202edd09bb0).html
https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/sammenhaeng-mellem-fysisk-aktivitet-i-barndom-hhv-voksenliv-samt-holdning-til-fysisk-aktivitet-i-paedagogisk-arbejde(7f5f642c-1bc1-4cb6-99a8-f202edd09bb0).html

