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MÅL: 
Natur & naturfænomener 

TILTAG: 
Natur & naturfænomener 

 

TEGN: 
Natur & naturfænomener 

 

 

 Vi vil, at børnene lærer at bruge naturen uden 
at forstyrre og ødelægge naturens gang. 
 

 Vi vil i vores pædagogiske praksis bruge 
naturen som fundament for barnets hele 
udvikling. 

 

 Vi vil, at børnene gennem lege og planlagte 
aktiviteter i naturen får stimuleret og udviklet 
deres fantasi og kreativitet. 
 

 Vi vil, at alle børnene oplever og støttes i at 
blive udfordret af skovens uforudsigelighed. 

 

 Vi vil, at børnenes selvværd styrkes og deres 
personlige grænser rykkes ved at 
eksperimentere i naturens legeplads! 

 

 Vi er som voksne forpligtiget til at sætte os ind i 
ny viden om naturpædagogik og udvise glæde 
og begejstring for naturen. 

 
 

 

 Vi lærer børnene, at vi er på besøg i naturen 
og hos dyrene. Vi italesætter, at dyrene bor i 
naturen, så vi skal respektere, at det er deres 
hjem. Vi flytter derfor ikke frøen eller plukker 
blade og grene af træerne. Vi efterlader 
stedet, som da vi kom. Samtidig ønsker vi ikke 
at slide på vores natur, og derfor besøger vi 
mange forskellige områder. 
 

 Vi er bevidste om naturens varierede terræn. 
Vi udfordrer børnene motorisk ved leg og 
aktiviteter. Vi motiverer børnene til 
forskellige artet leg og til udfordringer, som er 
grobund for ”jeg kan, jeg mestrer”. Dette 
styrker deres grundlæggende motorik 
selvværd. 

 

 Vi understøtter børnene i at blive gode til at 
undersøge og i at se nøje efter. I rygsækken 
har vi dyre- og insektbøger til at kigge i, lup og 
dyreglas til at studere nærmere med, og Ipad 
med naturpædagogiske læringsapps. 

 

 At vi tager til skov, vand, mark og bakketop.  
 

 Vi opfordrer børnene til at udfordre sig selv 
altid med udgangspunkt i barnets nærmeste 
udviklingszone. 

 

 Vi holder os opdateret gennem artikler, bøger 
og kurser 

 

 

 At børnene bruger nedfaldne grene som 
sværd. At de værner om naturen og dens 
goder, og de respekterer naturens dyr og 
insekter. At man ikke kan se, at vi har været 
på besøg. 

 

 At børnene finder glæde og tryghed ved at 
færdes i naturen. 
 

 At børnene er nysgerrige på mere viden om 
naturen. At de har en forståelse og kendskab til 
de forskellige planter, årstider, kryb og kravl. At 
børnene er nysgerrige på naturens 
mangfoldighed. 

 

 Vi oplever, at børnenes kropsforståelse styrkes, 
og at legen bliver det primære, frem for det 
den motoriske udfordring. 

 

 At børnene finder mod, vilje og tryghed til at 
udfordre sig selv.  

 

 At vi omsætter den nye viden i børnehøjde. 
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MÅL: 
Kulturelle udtryksformer 

 

TILTAG: 
Kulturelle udtryksformer 

 TEGN: 
Kulturelle udtryksformer 

 

 Vi vil, at barnet får kendskab til forskellige 
kulturoplevelser. 
 

 Vi vil, at barnet får kendskab til traditioner og 
årets gang i naturen. 

 

 Vi vil, at barnet får kendskab til rum og 
retning, nord, syd, øst og vest. 

 

 Vi vil, at barnet får viden, forståelse og 
respekt for børn og voksne med anden etnisk 
baggrund. 

 

 Vi vil, at barnet med udgangspunkt i naturen, 
skal opleve sig selv som en del af 
børnehavens kultur med leg, læring og 
bevægelse. 

 

 Vi vil, at barnet skal lære, at man ikke altid får 
ret, men at man altid bliver hørt. Barnet får 
derved fornemmelse for demokrati. 

 
 

 

 

 Vi deltager i kulturelle traditioner både i 
institutionen, på museum eller andre 
kulturhuse. 
 

 Vi lærer børnene at fejre de forskellige 
højtider. Vi sår i vores haver og høster vores 
afgrøder. Vi lærer børnene at forholde sig til 
årstiderne ved at være ude i alt slags vejr 
året rundt og tager tøj på efter det!  

 

 Vi lærer barnet at begå sig i det offentlige 
rum, som f.eks. køre bus, tog, gå på 
museum mm. 

 

 Vi italesætter forskelligheder overfor 
børnene, når vi oplever det. Vi snakker om 
andre kulturer og religioner. Vi undres og 
respekterer hinandens forskelligheder. 

 

 Vi giver børnene mulighed for at omsætte 
indtryk til eget udtryk gennem kreative og 
skabende processer. 
 

 Vi anerkender børnenes følelser og hjælper 
dem med til at omsætte en følelse til ord. 
Dette gør vi bl.a. ved selv at være tydelige i 
både ord og kropssprog. 

 
 

 

 De deltager med glæde i de forskellige 
kreative aktiviteter og kulturelle oplevelser. 

 

 Familien støtter på om børnehavens 
traditioner som f.eks. Høstfest, Skt. Hans, 
julehygge og familietur. Børnene udviser 
glæde og nysgerrighed for traditionerne, 
kultur og kulturarv. 

 

 Barnet er tryg ved at færdes med bus og tog, 
og kender sit lokalområde. 

 

 Barnet viser interesse og accept overfor andre 
og deres måder at leve på. 

 

 Barnet bruger naturens materialer i leg, og vi 
inddrager børnene til kreativt at omsætte 
naturens materialer til naturkunst. 

 

 Barnet kan gå på kompromis og kan give 
plads til de andre børn i legen. 
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MÅL: 
Sociale kompetencer 

TILTAG: 
Sociale kompetencer 

TEGN: 
Sociale kompetencer 

 

 

 Vi vil, at barnet skal lære at udvise 
rummelighed, empati, omsorg og respekt. 
 

 Vi ønsker, at alle får en ven. 
 

 Vi vil, at barnet skal lære at samarbejde med 
andre, uanset køn og alder. 

 

 Vi vil, at børnene skal føle sig anerkendte og 
respekteret af såvel børn som voksne. 

 

 Vi vil, at børnene skal stimuleres til at blive 
aktive deltagere i demokratiske processer. 

 

 Vi vil, at børnene skal lære at modtage en 
fælles besked for derefter at kunne omsætte 
den til en handling! 

 
 

 

 

 At vi udviser respekt og forståelse for det 
enkelte barn ved at skabe et trygt miljø 
samtidig med, at de voksne også tager ansvar 
og sætter grænser. Vi opfordrer og giver plads 
til, at barnet udviser følelser. Vi støtter dem, 
hvis det er svært at sætte ord på. 

 

 Vi forhindrer at andre udelukkes af 
fællesskabet. Vi arbejder med Mary fondens 
materiale omkring mobning. Vi tager 
børnenes venskaber alvorligt – men udfordrer 
dem også i at indgå i flere relationer. 

 

 At de store opfordres til at hjælpe de små, og 
venskaber på tværs af køn og alder får rum til 
at styrkes. 

  

 At de voksne er bevidste om at være gode 
rollemodeller og fremstår troværdige. At de 
voksne er bevidste om, hvordan de 
positionerer sig i forhold til børnene. 

 

 Vi lader børnene selv løse de konflikter, de 
kan klare efter individuel vurdering af barnets 
udvikling. Vi giver børnene mulighed for at 
finde løsninger, når de udfordres i 
fællesskabet. Vi giver børnene tid og rum til 
fordybelse og fælles problemløsning. 

 

 Vi leger opmærksomhedslege, hvor de både 
skal lytte og handle. Vi giver børnene ansvar 
for at pakke egen rygsæk til dagens tur.  

 

 At barnet er opmærksom på sit eget, så vel 
som andres humør og følelser. At barnet 
udtrykker tolerance og accept overfor andre.  
 

 At barnet har et venskab til et eller flere børn.  
 

 At barnet er opmærksomt på og viser hensyn 
til andre børn, såvel større som mindre. At 
barnet udviser hjælpsomhed overfor nye 
børn. 

 

 At barnet trives og udvikler nye venskaber 
med respekt for hinanden. 

 

 At barnet fortæller, hvad det vil være med til 
og ikke vil være med til. 

 

 At barnet er troværdigt og kan overholde 
regler og aftaler i lege og relationer. At barnet 
kender sine egne grænser. 

 

 At barnet udviser ansvar for og overholder de 
regler, der er gældende i børnehaven, ex når 
man er ude på tur. At barnet kender og 
overholder reglen om ”det usynlige hegn” og 
reglen om se-afstand. 
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MÅL: 
Krop & Bevægelse 

TILTAG: 
Krop & Bevægelse 

TEGN: 
Krop & Bevægelse 

 

 Vi vil, at børnene udviser begejstring i at 
bruge deres krop. 
 

 Vi vil, at børnene bliver fysisk robuste og 
udvikler stærke muskler og god balance og 
kondition. 

 

 Vi vil, at børnene bliver selvhjulpne. 
 

 Vi vil, at børnenes sanser bliver skærpet i 
naturen. 

 

 Vi vil, at børnene får udviklet en god 
kropsbevidsthed og en forståelse for andres. 

 

 

 Vi giver mulighed for, at børnene kan trille, 
klatre, løbe, rulle, hoppe, tumle, kælke, glide 
og cykle. 
 

 Vi bruger kroppen som transportmiddel. Vi 
tager gerne smutveje for at udfordre vores 
balance, styrke og kondition. Vi laver fysiske 
aktiviteter, hvori vi bruger skovens 
mangfoldighed. 

 

 Vi giver barnet plads og tid til selv at klæde sig 
på og af, alt efter individuel udvikling og med 
øje for dagens vejr. 

  

 Vi skaber rum til ro og fordybelse. Vi bruger 
årstidernes skift i naturen til at se, høre og 
føle ændringer. Vi taler om det, vi ser. Vi 
vælger aktiviteter, der stimulerer og 
understøtter sanserne. 

 

 Vi sætter rammer i fysiske aktiviteter som 
”slås” lege. Vi guider børnene i den 
udfordring, naturen giver dem 

 
 

 

 At barnet er tryg ved at bruge sin krop i leg og 
aktiviteter. 
 

 At børnene bliver mere udholdende og kan 
opretholde koncentration omkring en fysisk 
aktivitet længere. Og at de vælger skrænten 
frem for den lige vej. 

 

 At de øver sig og bliver bedre.  
 

 At børnene kan genkende de forskellige 
årstider. De kender forskel på diversiteten i 
skov, bakke og eng.  

 

 At barnet mestrer de grundlæggende bevæge 
mønstre, så det skaber plads til leg og videre 
læring. At barnet kender sin egen krops 
begrænsninger. 
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MÅL: 

Sproglig udvikling 
TILTAG: 

Sproglig udvikling 
TEGN: 

Sproglig udvikling 

 

 Vi vil, at barnet udvikler sine sproglige 
kompetencer. 

 

 Vi vil, at barnet kan sætte ord på egne 
behov, meninger, følelser og tanker. 

 

 Vi vil, at barnet udvikler sit ordforråd, 
udtale, sætnings- og begrebsdannelse. 

 

 Vi vil, at barnet er nysgerrigt på tal og 
bogstaver. 

 

 Vi vil, at barnet kan lytte og indgå i dialog. 
 

 Vi vil, at barnet kan bruge et nuanceret 
sprog og løse konflikter i legen med en 
ordentlig omgangstone. 

 

 Vi vil, at barnet gerne vil lege med rim og 
remser og er sproglige kreative. 

 
 

 

 De voksne støtter barnet i dialog, og barnet 
øver sig i at lytte og tale om oplevelser i 
fællesskabet. 

 

 Vi skaber rum til, at det er legalt at vise 
følelser, og at den voksne har den 
anerkendende tilgang, hvor hvert barn 
bliver set, hørt, mødt og forstået.  

 

 Vi sætter ord på dagligdagsaktiviteter og i 
struktureret aktiviteter. 

 

 Vi bruger symboler i hverdagen og bruger 
dialogisk læsning. Og vi bruger naturens 
materialer til at tegne og forme tal og 
bogstaver. 

 

 At de voksne øver turtagning ved samlinger 
og i samtale generelt. Der er nærværende 
voksne, der udfordrer barnet ved at stille 
HV-spørgsmål.  

 

 Vi skal spørge ind til konflikten og tale 
ordentlig med børnene og vi skal være gode 
rollemodeller og sætte klare grænser for 
hvad vi vil høre og ikke vil høre. 

 

 At vi bruger sang, rim og remser og leger 
med ord i vores omgang med hinanden. 

 

 

 At barnet anvender sprog som den primære 
kontakt til både børn og voksne. 

 

 At børnene er gode til at tale sammen og 
argumentere for egen sag. At børnene taler 
både i små og store grupper. 

 

 At barnet kan bruge nye ord i andre 
sammenhænge, og at de kan huske og 
genfortælle oplevelser og bøger. 

 

 At barnet genkender tal, bogstaver og ord. 
 

 At barnet kan vente på tur og kan indgå i 
dialog og argumentation.  

 

 At børnene taler pænt til hinanden og giver 
plads til hinanden i legen.  

 

 At børnene kan lide at lege med ordene og 
bruger et mere nuanceret sprog.  
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MÅL: 
Alsidig Personlig udvikling 

TILTAG: 
Alsidig Personlig udvikling 

TEGN: 
Alsidig Personlig udvikling 

 

 Vi vil, at barnet bliver et harmonisk, 
selvstændigt og socialt individ med en høj grad 
af selvfølelse og integritet. 

 

 Vi vil, at barnet udvikler selvstændighed, er 
selvhjulpen og harmonisk. 

 

 Vi vil, at barnet føler sig værdigfuldt og som en 
aktiv del af fællesskabet. 

 

 Vi vil, at barnet kan mærke egne grænser og 
kunne sige til og fra. 

 

 Vi vil, at barnet kan fordybe sig og koncentrere 
sig. 

 
 

 

 At vi får skabt en ramme hvor der er rum til at 
blive set, hørt og forstået.  

 

 At vi skaber mulighed for, at barnet får lov til at 
øve sig og eksperimentere, og at den voksne er 
opmærksom på barnets nærmeste 
udviklingszone. 

 

 At vi er opmærksomme på sårbare børn. At vi 
hjælper barnet til at se, hvad dets egen 
handling betyder for fællesskabet –ingen kan 
undværes, og alle får en positiv oplevelse. 

 

 Vi giver rum og plads til det enkelte barns 
udfordrende leg. Her praktiserer vi ”frihed 
under ansvar”. 

 

 Vi bruger naturen som læringsrum. Vi giver 
børnene tid og ro til leg og til fordybelse i, hvad 
de oplever i naturen. Vi giver børnene tid og ro 
til at øve sig, alene eller sammen. Vi opfordrer 
til at gentage og eksperimentere med dem selv 
i naturen. 

 

 

 At vi ser børn, der tør sætte sig selv i spil og 
byde ind. Vi ser børn, der respekterer egne og 
andres grænser. Vi ser børn, der tør stille 
spørgsmålstegn ved, hvad de voksne siger. 
 

 At barnet selv mestre de daglige rutiner. 
 

 At børnene føler sig værdifulde og gerne vil 
deltage i fællesskabet. De udviser rummelighed 
og respekt for andre. 

 

 At børnene ikke er bange for at kaste sig ud i 
nye udfordringer, men samtidig kender sin 
egen formåen.  

 

 At barnet trives i roen og kan koncentrere sig 
længere tid ad gangen.  

 

 
 
 


