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”Tænk på en oplevelse i dit liv, som 
har været med til at præge dit eget 

forhold til naturen”

Luk eventuelt øjnene 



Naturdannelse 



Hvorfor er 
det vigtigt?



Vi har fjernet os fra naturen

Vi står over for en gennemgribende grøn omstilling

Naturen øger fysisk og mental sundhed 

Kalder på: øget naturtilknytning, en stærkere 
forståelse, glæde og lyst til naturen, en stærkere 
dannelse mod naturen.



Projekt Børns Naturdannelse 

Støttet af

AAGE V. JENSENS NATURFOND



Formål
At styrke børns forhold til naturen

projektformål fase II: 

At illustrere naturdannelse i 
praksis. Vise konkrete 

praksisforløb med børn med 
afsæt i det teoretiske forarbejde 
(fase I) om børns naturdannelse.

projektformål fase I: 

At udfolde begrebet naturdannelse 
og hvad der påvirker børns forhold 

til naturen. Afdække status for 
naturdannelse i DK, belyse barrierer 

og muligheder for naturdannelse.

At aktivere naturdannelse 
som en helhedsorienteret 
og værdiskabende tilgang 
til aktiviteter om børn og 

natur

At klæde relevante 
aktører på tværs af 

arenaer på til at arbejde 
med naturdannelse i 

teori og praksis



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, hands-on 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

- Holdninger til fødevareproduktion, regnskovsrydning, dyrehold, transport. 
Holdninger bygger på (en mere eller mindre fyldestgørende) viden om naturen, 
dens kredsløb, biodiversitet/artsrigdom etc.



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:
- Empati for levende væsner
- Tilknytning til specifikke steder/naturtyper
- Følelse af samhørighed med natur
- Glæde ved naturen når den opleves storslået, påvirker en positivt fysisk eller 

mentalt
- Ubehag ved natur, dyr, planter, elementer (vand, vind, sol, sne)



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:
- Alle arter har ret til at være på jorden (holdning: beskyttelse, biodiversitet) –

uanset deres nytteværdi for mennesket
- Det er OK at tilsidesætte dyrs naturlige behov for at skaffe mad, tøj etc. for 

mennesker
- Mennesket er udenfor/over naturen
- Mennesket er natur og kæmper med andre dyr og planter om at optimere sin 

plads og udvikling



”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 skolebørn møder jægeren” på Friluftsrådet 
youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=3q4dqGDYDVQ



Se filmen ”Naturdannelse – når børnehavebørn tager på opdagelse i nærområdet” 
på Friluftsrådet youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=D1mARS7BBgs



9 praksiseksempler



Lærerens refleksioner



Se filmen ”Naturdannelse – når børn går i skole”
på Friluftsrådet youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=Ml-IyLTIzgk



Øvrige faktorer for naturdannelse

• Barnets forudsætninger*

• De voksnes forudsætninger*

• Helhedstænkning og

samarbejde på tværs af

arenaer og aktører

• Rammer og steder*

• Prioritering og ressourcer



Tænk på et konkret undervisningsforløb eller en aktivitet, 
som umiddelbart er naturdannende for børn

Hvad er naturdannelse hos dig?



Find sammen 2 og 2. Bliv enige om hvilket forløb/aktivitet, I vil kigge på.

Beskriv forløbet/aktiviteten så konkret som muligt. 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 naturdannelse hos dig?



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 eftertanke



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

Facebookgruppen “Naturdannelse – erfaringer og inspiration”

Åbne seminarer (webinarer)



Tak for jeres tid


