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”Tænk på en oplevelse fra din 
barndom, som har været med til at 
præge dit eget forhold til naturen”

Luk eventuelt øjnene 



Hvorfor er naturdannelse vigtigt?

Vi har fjernet os fra naturen

Vi står over for en gennemgribende grøn omstilling

”Man passer på det, man elsker”

Kalder på: øget naturtilknytning, bæredygtighed, 
”naturdannelse” 

[Og så har jeg ikke nævnt alle de gode effekter ved at bruge og 

være i naturen]



Projekt Børns Naturdannelse 
Støttet af:



Hvad er naturdannelse?
Nyt og ikke veldefineret begreb

Rapport fra Center for Børn og Natur

Søren Præstholm, Københavns Universitet og 

Rikke Hartmeyer, Steno Diabetescenter

Inddragelse af litteratur der fokuserer på

- dannelse og natur

- relationer og tilknytning til natur



”Naturdannelse er en proces, hvor barnets 
forhold til naturen styrkes. I processen 
indgår forskellige typer af relationer til 
natur, og de kan kategoriseres i fem 
forbundne elementer i naturdannelse. […] 
Relationerne er dynamiske og af mere eller 
mindre indre eller ydre karakter”

Børns Naturdannelse kort og godt



Børns Naturdannelse kort og godt



Det materielle
”Primært karakteriseret ved en ydre manifestation mellem barn og natur, som kan komme til 
udtryk ved, at barnet interagerer med natur gennem ureflekterede handlinger.”

Har at gøre med menneskets ‘ophæng’ i naturen. Menneske og natur hænger 
sammen, er del af samme økosystem. Mennesket tager og giver til (den øvrige) natur. 

Fx: Mennesket
- trækker vejret. Og påvirker luften ved udledning som følger af forbrug/adfærd.
- drikker vand. Og påvirker grundvandet ved størrelse af sit vandforbrug og evt. 

brug af pesticider. 
- indtager fødevarer som stammer fra naturen. Økosystemet påvirkes af, hvilke 

fødevarer den enkelte spiser og hvordan de er produceret.
- forbruger ressourcer via stort set al forbrug/adfærd. Produkt- og transportvalg og 

affaldssortering og -genanvendelse påvirker hvor mange ressourcer, der trækkes 
ud og gives tilbage til naturen.



Det erfaringsbaserede
”Også primært karakteriseret ved en ydre manifestation mellem barn og natur, hvor barnet gør 
sig erfaringer med natur, fx gennem kropslig eller fysisk interaktion, men det erfaringsbaserede 
element er i højere grad end det materielle forankret i det indre og i barnet.”

Har at gøre med menneskets kropslige, sanselige oplevelser og erfaringer i naturen.

Fx: Erfaringer med
- grene og stammer som byggemateriale gennem hulebyggeri
- vands bæreevne gennem svømning
- nattens lyde og dufte gennem overnatning i det fri 
- planters vækst, udvikling, udseende gennem såning, pleje og høst af grøntsager 

eller mere generel have/naturpleje
- vind, vand, vejr gennem vandre- og cykelture
- træers struktur, styrke, overflader gennem træklatring



Det kognitive
” Indeholder viden og holdninger og er både ydre manifesteret og indre repræsenteret. Børn kan 
give udtryk for deres viden, men viden kan også være tavs og vanskelig at udtrykke. Børns viden 
om natur kan fx handle om viden om arter og særlige karakteristika ved disse. Det kognitive 
element kan imidlertid også indeholde holdninger, der vedrører natur.”

Omhandler menneske-naturrelationen med udgangspunkt i hjernen.

Fx:
- Viden om plante- og dyrearter; udseende, navne, karakteristika, dyreadfærd
- Viden om kredsløb, økosystemer; det lille kredsløb omkring en 

plante/køkkenhave, materielle/partikulære ressourcekredsløb, globale 
vejrsammenhænge og klimapåvirkning og -forandringer

- Statements/holdninger til fødevareproduktion, dyrehold, affald, transport etc. Kan 
hænge sammen med en (fyldestgørende) viden med naturen og/eller et 
grundlæggende natursyn, men gør det ikke nødvendigvis. 



Det følelsesmæssige
”Handler om emotionelle reaktioner, men også om mere varige følelser af tilknytning til natur. 
Det kan fx være tilknytning til specifikke steder eller til særlige dyr. Det følelsesmæssige element 
er primært indre repræsenteret, men kan i nogen grad udtrykkes, fx gennem samtaler eller 
spørgsmål rettet mod børns følelser.”

Fx:
- Begejstring, fascination i mødet med naturen
- Empati for levende væsner
- Tilknytning til specifikke steder/naturtyper
- Følelse af samhørighed med natur
- Glæde ved naturen når den opleves storslået, påvirker en positivt
- Ubehag ved natur, dyr, planter, elementer



Det filosofiske
”Det mest indre i naturdannelse. Handler om børns natursyn og etik, som primært er indre 
repræsenteret. Børns natursyn og etik er dog formodentligt præget af den familie, det samfund 
eller den kultur, barnet vokser op i. Natursynet kan fx være mere eller mindre præget af et 
antropocentrisk eller økocentrisk standpunkt.”

Fx:
Hierarkisk: Hvem/hvad har værdi? 
- Alle arter har ret til at være på jorden (holdning: beskyttelse, biodiversitet) – uanset deres 

nytteværdi for mennesket (økocentrisk)
- Det er OK at udnytte naturen for at skaffe ressourcer, mad etc. for mennesker (antropocentrisk)
- Dyr har en selvstændig egenværdi (holdning: vi kan ikke uden videre tilsidesætte dyrs naturlige 

behov for at skaffe fx mad) (zoocentrisk)

Dikotomi mellem menneske og natur? 
- Er mennesket udenfor/over naturen? Er mennesket natur? Hvornår og hvordan (det materielle)
- Er mennesket natur og kæmper ligesom andre dyr og planter om at optimere sin plads og 

udvikling? Hvordan kan vi opretteholde os selv med så stort hensyn til naturen som muligt? 
Hvordan agerer vi bæredygtigt?



”Naturdannelsens fem elementer kan være mere eller mindre fremherskende på 
forskellige tidspunkter i børns liv. Elementerne interagerer med og påvirker hinanden 
og vil ofte være tæt vævet sammen og gradvist blive hinandens forudsætninger.”

”Naturdannelse er et processuelt begreb. Naturdannelse er en fortløbende og 
længerevarende proces, der ikke handler om kortsigtede mål og resultater.” 

”Naturdannelse en proces , som børn indgår aktivt i. Dvs. at refleksion, sansning, 
tænkning, opmærksomhed, følelser eller lignende skal aktiveres eller stimuleres hos 
barnet. Naturdannelse er ikke noget, der kan ‘fyldes’ på børnene.”

”Elementerne, der er repræsenteret som indre relationer til naturen, dvs. primært det 
kognitive, følelsesmæssige og filosofiske, tillægges normalt størst betydning i forhold til 
eksempelvis fremtidig handling, mens de ydre manifestationer, dvs. det materielle og 
erfaringsbaserede element, primært understøtter udviklingen af de indre elementer.”

Dynamisk indhold og en aktiv og fortløbende proces



Se filmen ”Naturdannelse – når børnehavebørn er på naturskole” på Friluftsrådet 
youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=5em--2NlH6k



9 praksiseksempler

Uanset din aldersgruppe er der inspiration af hente i videoerne fra de 9 praksiseksempler. Se: https://friluftsraadet.dk/praksisvideoer



Pointer (so far) på tværs af 
praksiseksemplerne



DET ERFARINGSBASEREDE
KROPSLIG OG FYSISK INTERAKTION MED NATUR

• Den kropslige bevægelse og leg i den store natur er 

ofte mere ureflekteret. Den mere sanselige og især 

taktile interaktion med den lille natur tages ind på en 

anden måde (grænsen til det kognitive).

• Det erfaringsbaserede understøtter i høj grad de 

øvrige elementer

• Kropslig og sanselig interaktion med naturen har 

værdi i sig selv

• Jo mere naturuvante børn, jo vigtigere er det 

erfaringsbaserede element (små børn, naturuvante 

familier, unge etc.)



DET KOGNITIVE
VIDEN OG FORSTÅELSE AF NATURFÆNOMENER

• Børns viden om natur kan stimuleres rent kognitivt, 

men praksiseksemplerne understøtter den gængse 

viden, at sanselige aktiviteter kan stimulere viden 

yderligere. Og samspillet virker sandsynligvis også 

den modsatte vej.

• Sanselige erfaringer understøtter læring om naturen

• Udendørs aktiviteter rummer uendelige muligheder for 

læring (planlagt + uplanlagt læring, følge børnenes 

spor) – også et spørgsmål om ikke ‘luft i programmet’

• Viden om naturen kan give lyst til mere natur og 

understøtte både følelser og filosofisk eftertanke



DET FØLELSESMÆSSIGE
EMOTIONELLE REAKTIONER OG TILKNYTNING

• Stedfortrædende natur som naturfilm og -bøger kan også 

stimulere børns følelser for naturen, men det direkte, 

sanselige møde med naturen har et særligt potentiale for 

at stimulere følelser.

• Begejstring og fascination for både dyr og planter

• Dyr vækker let børns empati og omsorg

• (Større) Børn kan føle samhørighed med naturen

• Positive følelser kan gøre afstanden til naturen mindre (lyst 

til mere natur, mere viden, øget værdi-tilskrivelse?)

• Negative følelser kan være en barriere for naturdannelse

• Mindre eksplicit fokus hos praktikerne på børns følelser



DET FILOSOFISKE
NATURSYN OG ETIK

• Hvad er natur overhovedet – hvornår er noget natur og er 

vi selv natur?

• Et materielt tema er et godt afsæt for etiske refleksioner

• Dyreetik i stort og småt

• Viden og følelser (evt. stimuleret via erfaringer) påvirker 

det filosofiske

• Potentiale for flere filosofiske refleksioner

• Hvordan med de yngste?

• Ikke løftede pegefingre og skam, men plads til nysgerrige 

refleksioner over vores samspil med naturen

• Det handler også om bæredygtighed



DET MATERIELLE
MENNESKE OG ØKOSYSTEM

• Har en anden karakter end de øvrige elementer. Altid til 
stede, ureflekteret.

• Det påvirkes eller stimuleres sjældent direkte i en aktivitet, 
men kan være et tema eller et udgangspunkt for en 
aktivitet. 

• Som tema/udgangspunkt kan det materielle være afsæt for 
kropslige erfaringer, viden, følelser og ikke mindst 
filosofiske refleksioner omkring netop den materielle 
menneske-natursammenhæng.

• Og som sådan kan den blive påvirket på sigt..

• Zoomer vi ind på de materielle behov for mennesker, for 
naturen og på de materielle sammenhænge mellem 
menneske og natur, ser vi at vi også selv er natur, at vi 
ligner naturen og omvendt (værditilskrivelse, samhørighed? 
et mere biologisk natursyn?)



Øvrige faktorer for naturdannelse
• Barnets forudsætninger: Forskel mellem børn og mellem forskellige aldersgrupper kræver pædagogisk 

tilrettelæggelse. Det erfaringsbaserede er særligt vigtigt for de naturuvante (små børn, naturuvante 

familier, unge etc.). Fantasi og fortællinger er et godt pædagogisk værktøj til de yngre børn.

• De voksnes forudsætninger: Den voksnes viden er afgørende men man behøver ikke være naturekspert. 

Bredere naturdannelse smitter. Pædagogisk/didaktiske kompetencer. Følge børnenes spor og nysgerrighed.

• Samarbejde på tværs af arenaer og aktører: Forskellige voksne kan supplere hinanden og styrke de 

naturdannende aktiviteter. Den eksterne kan give et ekstra naturdannende input til hverdagen. Den faste 

kan bygge broen til den videre og længerevarende naturdannelsesproces.

• Rammer og steder: Rammerne påvirker naturdannelsen i aktiviteterne. Den begrænsede natur rummer også 

muligheder for (begrænset) naturdannelse. Alene det at være i naturen (uden faciliterede aktiviteter) 

stimulerer naturdannelsen. Både kendt og ukendt natur kan noget.

• Prioritering og ressourcer: Politisk, ledelsesmæssig opbakning har betydning. Forskel på hvor meget det 

fylder hos de forskellige aktørtyper.



Er der noget I er særligt gode til i forhold til at 
stimulere børns naturdannelse? 

Har I fået øje på noget nyt?

Er der særlige potentialer, I får øje på?

En midtvejstanke



Yderligere inspiration om naturdannelse
Flere film på Friluftsrådet youtube-kanal eller

https://friluftsraadet.dk/inspiration-til-naturdannelse-praksis

Rapporter kan downloades fra Friluftsrådets (projektets) hjemmeside:

https://friluftsraadet.dk/naturdannelse. Praksisrapport udkommer op til 

sommeren 2022.

Facebookgruppen “Naturdannelse – erfaringer og inspiration”

Åbne seminarer (og webinarer)



Hvad kunne naturdannelse være i din praksis?
Alle beskriver kort deres påtænkte aktivitet/forløb for gruppen. Beslut hvilken 
aktivitet/forløb I vil undersøge i fællesskab. 

Det valgte aktivitet/forløb uddybes nu og beskrives så konkret som muligt for 
gruppen.* Undersøg i fællesskab, hvornår og hvordan naturdannelses-elementerne 
bliver stimuleret i aktiviteten: 

Hvornår og hvordan er (nogle af) elementerne i spil / bliver de stimuleret? 

Er der elementer, der understøtter hinanden i aktiviteten? 

Er der elementer, som ikke er (tydeligt) i spil / som er svære at stimulere?

Hvad er/kan den voksne være opmærksom på ift. at stimulere naturdannelsen hos 
børnene (fx egen rolle)?

*Måske er det nødvendigt med uddybende spørgsmål til fx det sanselige i aktiviteten, erfaringer 
med mere refleksive spørgsmål til børnene



Se filmen ”Naturdannelse – når børn er på juleskovtur” på Friluftsrådet 
youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=7eGX8kUYn5o


