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Naturglede
Gjennom mange gode naturopplevelser, 
lek og erfaringer i skog og mark, utvikler 
barn et godt forhold til naturen. Det bidrar 
til utvikling og gir barna glede og lyst til å 
være mye ute. Kontakt med naturen bidrar 
til at barna føler nærhet til naturen, og etter 
hvert som de bruker tid i naturen vil de få 
denne nærheten «under huden». Gode 
naturopplevelser vil sette spor og påvirke 
dem gjennom resten av oppveksten.  Det 
gir dem  et ønske om å ta vare på naturen. 
Dette kaller vi naturglede. 

Velkommen til  
Læringsverkstedet Naturbarnehager

Barnehagen skal bidra til at barna blir 
glade i naturen og får erfaringer med na-

turen som fremmer evnen til å orientere seg og 
oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Rammeplanen 2017

Gjennom medvirkning i mat- og måltids
aktiviteter skal barna motiveres til å spise 

sunn mat og få grunnleggende forståelse for 
hvordan sunn mat kan bidra til god helse.
(rammeplanen 2017)

Barnehagen skal legge til rette for at bar-
na kan få et mangfold av naturopplevels-

er og få oppleve naturen som arena for lek og 
læring. (rammeplanen 2017)

Naturen som lek-og læringsarena
Naturen gir mange muligheter for bevegelse 
og kreativ lek. I naturen kan barna leke og 
lære innenfor alle fargområdene. Naturen er en 
fantastisk læringsarena. Barna må finne gode 
løsninger, ta vare på seg selv og de andre i 
gruppen. Vi voksene legger til rette for lek og 
læring året rundt. Vi deltar aktivt og er gode 
rollemodeller. La barna få utforske naturen, og 
bli nysgjerrig på alt som finnes der!

Matglede
I en Naturbarnehage har vi gode muligheter til å 
tilberede «Et godt måltid» ute. Vi bruker naturens 
spiskammers til å krydre våre retter og barna 
utfordres hele tiden til å oppleve matgleden ved å 
«klare selv». Måltidene er en arena for fellesskap 
og samspill, mestring, gode opplevelser og 
samtaler. Dette er en del av utviklingen av hvert 
barns sosiale kompetanse. 
 

I Læringsverkstedet skal hvert barn hver dag erfare at de er verdifulle. Dette 
danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang, vårt hjerteprogram 
og vår kultur. I våre Naturbarnehager skal barna også oppleve gode 
naturopplevelser, erfare naturglede, matglede og naturen som lek- og 
læringsarena. 

Kjernen i narurglede 
handler om at barna blir 

sett, hørt og føler seg 
ivaretatt.
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Konseptpermen for Naturbarnehager er laget for å bidra til en felles 
ramme og identitet. Samtidig vil det alltid være lokale tilpasninger ut 
i fra hvor barnehagen er lokalisert, nærmiljø og de ressursene en har 
tilgjengelig i personalet og foreldregruppen. 

Alle barnehagene i Læringsverkstedet Naturbarnehager jobber med: 

Konseptpermen i praksis

Konseptpermen for 
Naturbarnehager
Dette heftet gir et inn-
blikk i sentrale trekk i 
våre Naturbarnehager.

Hjerteprogrammmet
Dette er vårt pedago-
gisk materiel i arbeidet 
med sosial kompetan-
se i barnehagen.

Veilederen:  
Dette er vår pedago-
gikkperm som omhand-
ler hvordan vi jobber, 
og hvordan vi tolker 
rammeplanen. Permen 
definerer temaer og fag-
områder og synliggjør 
sentrale kvalitetsstan-
darder i arbeidet vårt.

Verdiplattformen: 
Dette er fundamentet 
som ligger til grunn for 
hele vår virksomhet. 
Det er et levende doku-
ment som vi hele tiden 
går tilbake til. 

«Et godt måltid»-permen: 
Dette er veilederen for ar-
beidet vårt med kosthold og 
matglede. Måltidene i enhver 
Naturbarnehage er svært 
sentrale, og skal involvere 
barna. 

Dette materiellet utfyller hverandre og gir en helhetlig synliggjøring av hvordan 
en Læringsverkstedet Naturbarnehage fungerer i praksis. Vi har også en egen 
ressursbank med tips og ideer.
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Hei! 
Jeg heter Ute-Mons og  

er en av Læringsvennene i 
Læringsverkstedet. Jeg jobber for at alle 
barn i Læringsverkstedet skal oppleve 
naturglede og bli skikkelige nysgjerrige på 

hva som gjemmer seg i naturen året 
rundt. Vi bruker alle sansene våre 

når vi er på tur og undrer oss 
sammen! 
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Vår visjon

Vi får verdens viktigste 
verdier til å vokse!

I Læringsverkstedet skal hvert barn hver dag føle seg verdifullt, vokse 
og trives. «Vi» betyr at vi gjør det sammen, og «verdens viktigste 
verdier» er barna våre  som skal forme fremtiden. Dette kaller vi for 
Hjerteprogrammet.

Naturen gir en ramme rundt visjonen der vi sammen kan utfolde oss og 
gi hvert barn en «ryggsekk» med opplevelser som gir retning, verdier, 
erfaringer og opplevelser for resten av livet.

• Hva betyr visjonen «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» for meg 
som jobber i en Naturbarnehage? 

Refleksjonsspørsmål

Leken og Ambisiøs
Vi byr på oss selv og har det moro, samtidig
har vi mål og kraft til å nå dem.

Raus og tydelig
Vi har takhøyde og frihet. Samtidig tror vi på rammer 
og retningslinjer som gjør det trygt å være raus. 

Våre verdier

Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de 
gjør. For den som leker som liten får en rikdom 
inni seg som man kan øse av hele livet. Man 
bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. 
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig. 
Et sted man kan ty til i motgang og sorg.

Astrid Lindgren
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Grønn sirkel:
Dette er Læringsverkstedets pedagogoske tre som viser hvordan vi jobber med rammeplanen. 

Grå sirkel:
I Naturbarnehagene har vi som kjennetegn: naturglede, matglede og naturen som lek- og 
læringsarena.

Brun sirkel
Omhandler spesifiseringer av de tre kjennetegnene i Naturbarnehagene. 

Bladende:
Bladene viser noen av de mange uttrykkene og aktivitetene barna opplever i løpet av året.

Konseptsirkel

Naturbarnehage
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Lekende læring, samspill og mestring

Læringsverkstedets pedagogiske tre
Læringsverkstedets pedagogiske tre er vår konkretisering av Rammeplanens sju fagområder, 
og viser særtrekkene i vårt pedagogiske konsept. 
Det sammefatter vårt arbeid, vår pedagogiske tankegang og vårt fokus:

• Kjernen i vårt pedagogiske arbeid handler om å styrke barns egenverd.
• Røttene er fundamentet vi bygger på.
• Bladene er våre fem fagområder som sikrer rammeplanens fokus.
• Stammen i det hele er lek og bevegelse, som gir et godt grunnlag for arbeid med 

rammeplanens intuisjoner og fagområder.

Kjernen – barns egenverd
Hvert barn er unikt og vi er opptatt av at alle barn hver dag får mange 
erfaringer av å bli sett og hørt. Barna får være med og medvirke til sin egen 
hverdag gjennom tett dialog og gode møter med de voksne. Gjennom hele 
dagen er de voksne bevisst på å se hvert barn, støtte det når det trengs, 
utfordre i trygge omgivelser og være en voksen som er genuint opptatt av 
å bli kjent med barnet. Det å få oppleve at «jeg trengs og kan bidra», gir 
mestringsfølelse og en tro på at barnet er viktig. Tonen i gruppen og blant 
oss voksne skal skape trygghet og en atmosfære av at hver enkelt er like 
viktig. 

Stammen – lek og beveglese
Lek og bevegelse står sentralt i alle våre barnehager. Naturen er en fin 
arena for lek, opplevelser og læring, og mange Naturbarnehager opplever 
at det er mindre konflikter mellom barna når vi er ute. Naturen skaper 
rom for bevegelse, opplevelse av mestring, naturkunnskap og kjennskap 
til naturen. Barna skal erfare bevegelsesglede, og bli vant til å utforske 
skogen og naturen. De skal mestre å klatre, krype, kråle, løpe, hoppe og 
gjemme seg i skog og mark. Vårt læringssyn bygger på at barn erfarer, 
lærer og utvikler seg ved bruk av kroppen og alle sansene i naturen.

Konseptsirkelen -Vår pedagogikk

PMS

CMYK

   Du er vi kt ig - vi heier på deg!

PMS

CMYK

PMS

CMYK
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Røttene

Aktive voksne
Å være en aktiv voksen både fysisk og mentalt er helt avgjørende for å jobbe i våre 
Naturbarnehager. De voksnes begeistring og evne til å videreformidle naturglede og 
naturkunnskap vil ha stor betydning for barnas nysgjerrighet og evne til å undre og glede seg 
over dyr, planter, universet og naturfenomener. Ansatte i Læringsverkstedets Naturbarnehager 
er i samspill med barna, lekne og undrende voksne, som liker å være mye ute. Vi legger til 
rette for godt samspill og grunnleggende friluftsliv for barna året rundt. Vi deltar aktivt og er 
gode rollemodeller. 
 
Repetisjonsprinsippet
I Læringsverkstedet har vi stort fokus på repetisjon som en grunnleggende pedagogisk 
metode og ressurs. Barn elsker repetisjon. Det gir gjenkjenning, trygghet og mestring innen 
alle fagområdene på det pedagogiske treet. Vi kan tenke struktur gjennpm dagen, repetere 
hva som skal ligge i sekken og bruke aktiviteter der vi leker de samme lekene igjen og igjen.

Spiralprinsippet
I Læringsverkstedet tar vi utgangpunkt i barnas tidligere erfaringer, ferdigheter og kunnskap. 
Vi bygger videre på dette og sikrer progresjon i barnas utvikling ved å stadig legge til nye 
elementer som gir dem utfordring, mestring og læring. I naturen har vi hver dag en mengde 
muligheter til å utvikle oss sammen med barna og leke og lære nye ting. Det meste i naturens 
uterom er svært egnet som pedagogiske ressurser.

Aktiv begrepslæring
I Læringsverkstedet er vi opptatt av at vi voksne bruker et rikt språk. Når vi er i naturen 
benevner vi det vi ser, hører og sanser rundt oss. Vi bruker ikke bare samlebenevnelsen på 
begreper som trær, men vi sier bjørk, furu, gran og så videre. Barn trenger begreper for å 
kunne orientere seg i verden. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaringer i ulike 
situasjoner. Begreper kan læres hele dagen og i enhver situasjon. Det krever at de voksne i 
barnehagen er på hele tiden og bevisst bruker et rikt språk.
 
Interaktive samlinger og grupper
Samlingsstunder ute er ofte «magiske møter» for barna der de opplever samhold og 
engasjement. Det er spesielt å lytte til historiene om Mats og Mille fra hjerteprogrammet under 
et tre med vinden som rolig bakgrunnsstøy. Skal du fortelle et eventyr, egner naturmaterialer 
seg svært bra som konkretiseringsmateriell. Finn frem pinner, kongler med mer, slik at barna 
kan bruke sin fantasi. Det kan være lurt å dele inn i mindre grupper dersom man er mange 
barn på tur, eller barna er i ulik alder.

Det fysiske leke- og læringsmiljøet
I Læringsverkstedet er vi opptatt av å skape mange spennende lekesoner, og i Naturbarnehagene 
har vi flere lekesoner som knyttes til Ute-Mons. Både inne og ute, er vi opptatt av barns 
nysgjerrighet og utforskning. Mange har lekestativer i tre og ofte vil en finne elementer av 
naturmaterialer på området. Det kan være steiner i ulike størrelser, trær, busker og ikke minst 
en kjøkkenhage. Innemiljøet i en Naturbarnehage er ofte preget av utforskning, mange har 
et forskerhjørne eller forskerrom der realfag og miljø forskes på. Dette er et spennende miljø 
med forskerfrakker og briller. Det kan være en lekesone med dyr, dinosaurer eller livet i havet.

Konseptsirkelen -Vår pedagogikk

Vi skal skape en
barnehage det stråler av 

Aktive voksne

Vi får verdens 
viktigste verdier 

til å vokse

Voksne i Læringsverkstedet er: 

Støttende

Nærværende og
anerkjennende

Lekne og
ambisiøse

Rause og
tydelige

Varme og
faglig best

Fysisk aktive

Kultur og
verdiformidlere

HJERTE-
PROGRAMMET

MATTELEK

SPRÅK

NATUR

KREATIVITET

Konseptsirkelen -Vår pedagogikk
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Konseptsirkelen -Vår pedagogikk

Ute-Mons er alle Naturbarnehagers beste venn. Han utforsker og bruker sansene. Naturfagom-
rådet danner en ramme rundt hele det pedagogiske arbeidet. Ute-Mons tar ofte med seg de 
andre Læringsvennene når de leker og lærer på tur.

Natur dekker rammeplanens fagområder natur, miljø og teknologi og nærmiljø og samfunn. I 
vårt fagtema «natur» inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som viktige temaer som 
barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i arbeidet med dette fagtemaet. 
Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse, mat og helse er også del av fagtemaet «natur». 
Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og dyr, landskap, 
årstider og vær. Vi legger vekt på å være mye ute, til alle årstider. 

Fagområdet til Ute-Mons skal inneholde at barna:

• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
• Får kunnskap om dyr og dyreliv.
• Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i red-

skaper og teknologi
• Får kjennskap til menneskets livssyklus.

NATUR
Zoologi • Geologi • Botanikk 
Zoologi handler om læren om dyrene. Barna går på oppdagelsesferd i 
nærmiljøet for å lete etter insekter, edderkopper og skrukketroll. De blir kjent 
med dyr, fugler og insekter. Vil man studere dem nærmer putter man dem 
i en boks og ser på dem gjennom forstørrelsesglass. Gjennom geologi får 
barna kjennskap til noen av steinene/bergartene som finnes i uteområdet, 
de blir kjent med at det finnes ulike steiner og at alle har et navn. Steiner er 
ofte fine å benytte til en mengde kreative oppgaver i de ulike fagtemaene. 
Gjennom botanikk leker og lærer barna om planter som vokser i barnehagens 
nærmiljø og turområde. «Hva heter trærne, buskene og de ulike plantene?» 

MILJØ
Miljøvern • Økologi
Miljøvern er sentralt i barnehagen, vi må lære å ta vare på naturen rundt oss 
og ikke hive søppel i naturen. Spennende miljøeksperimenter gir erfaring 
på hva som skjer når en for eksempel graver ned et bananskall og en 
plastikkpose, hva tror du har skjedd etter 4 måneder?

TEKNOLOGI
Kjemi • Fysikk • Astronomi 
Barn liker å utforske. Å se hva som skjer når en blander natron og eddik er 
kjempe spennende. Ved å gjøre samme forsøk en mengde ganger, begynner 
de å glede seg, for de vet hva som kommer. Det er spennende å vite hvordan 
en forbereder forsøket og får det hele til å fungere. 

Husk at alt vi gjør
inne kan vi også

 gjøre ute!

Natur

Det er ofte virknings-
fult å markere lekeso-
nenene i barnehagen 
med læringsvennene
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Vi har stor respekt for hvert barns egenverd og det skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen. Barns 
egenverd handler om hvordan hvert barn blir sett som et unikt menneske. Hvert menneske har et 
iboende ønske om å være meningsfull gjennom egen kreativitet og indre driv. Barns egenverd handler 
ikke om prestasjon, egenskaper eller status. Mye av grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og 
toleranse formes i barneårene. 

Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid. Det er et 
verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Noen Naturbarnehager har en rød sekk som 
tas med ut den dagen i uken det er hjertesamling. Sekken er som et hus for «Hjertrud» og er fylt med 
mye spennende materiell slik at barna kan øve på å engasjere seg og være i samspill. Mange har et 
eget sitteunderlag som legges på en stein eller en stubbe for å lage en egen rosestol utendørs.   

Det meste av det vi finner i naturen kan benyttes i matematisk 
utfordring og tenkning. Vi kan sortere, telle, se på former, veie, 
sammenligne med mer. Noen av aktivitetene vi bruker ute er ak-
tiviteter som vi tar med ut, og som ikke er avhengig av skog og 
natur. Det kan for eksempel være en fallskjermen, en ball eller 
mattelek-heftet. I tilegg har vi aktiviteter og prosjekter som er av-
hengig av skogen.

I våre barnehager har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en 
sentral plass. Å stimulere barnas fantasi og skaperglede er en av 
våre viktigste oppgaver. Barna skal få erfare og oppleve glede ved 
å skape ting selv, og gleden av å være kreativ og skape sammen 
med andre. Gjennom musikk, sang, dans og drama skal barna få 
kreativ utfoldelse. Det gir mestringsglede, styrker selvfølelsen og 
gir trygghet. Dette blir en verdifull ballast som barna har med seg 
resten av livet.

Mange av våre barnehager erfarer at noen av de mest magiske 
eventyr- og høytlesningsstundene opplever barna ute i naturen. Vi 
har med oss bøker, språkmateriell og begrepskort som er lami-
nert. Rime-Rolf har med seg rim og regler, gjerne med bevegelser. 
Vi bruker naturen til tekstskaping og rollelek. Hvorfor ikke lage en 
bondegård med kongler og pinner slik at en kan leke språket inn 
sammen med barna? 

Vi ønsker aktive barn som utforsker omgivelsene både i høyden 
og i dybden. Hva gjemmer seg under steinen, hva finnes bak 
neste fjelltopp og hva må vi gjøre for å ikke fryse om vinteren? 
Kropp, bevegelse og helse har en sentral plass på enhver tur, og 
Beveg-Else minner oss på viktigheten av å være i aktivitet. 

Konseptsirkelen -Vår pedagogikk

Skogen er et fantastisk lekerom, og Leke-Liv har en viktig plass 
når barna er ute på tur. Ute kan barna boltre seg sammen med 
andre, skape spennende rollelek med naturen som kulisser og 
benytte naturmaterialer i samspill og lek. 

Kreativitet

Hjerteprogrammet

Bevegelse

Lek

Mattelek

Språklek
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For at barn skal like å være ute i skog og mark, bli glad i naturen og ønske 
å ta vare på den, er det viktig at de får oppleve naturens eventyrlige 
mangfold. 

Historisk har norske barn fått lov til å boltre seg ute i naturen, og barnas lek har mer eller min-
dre foregått under åpen himmel. Barnekulturen har derfor alltid hatt nære bånd til naturen. Ved 
å la barna få vokse opp i naturen, blir de en del av kulturen vår. De tar del i en arv som historisk 
kanskje har vært det mest særegne ved det å være norsk – vi er gode på å være ute. Et viktig 
argument for at barn må få anledning til å ferdes og oppholde seg i friluft, er at friluftsliv har en 
egenverdi i form av den umiddelbare gleden som oppstår ved å være i aktivitet ute.

Mange barn og voksne i barnehagen opplever at kontakt med naturen gir ny glede, energi og 
et godt samhold i gruppen. Det gjør noe med oss å se på himmelen, skyene, trærne, og når 
vi filosoferer sammen om hva vi tenker og opplever. Den friske luften, dagslyset og aktiviteten 
påvirker barna på en positiv måte. Barna lærer mye av å være på tur og begrepsverdenen 
utvides når de lærer å sette ord på det de ser. Barn som tidlig opplever gleden med å være på 
tur, vil ofte få et godt forhold til naturen, noe som vil prege dem gjennom hele livet. 

• Hvilke naturopplevelser husker du fra egen barndom?
• Hva slags naturopplevelser tror du barna vil huske best fra din barnehage?
• Hvordan kan dere skape stor naturglede hos deres barn? 

Refleksjonsspørsmål

Konseptsirkelen - Naturglede

Naturen gir ny
   glede og energi!

• Undring og nysgjerrighet • Friluftskompetanse • Årstider

Lek og læring
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Oppleve og lære sammen
Hele dagen er en pedagogisk arena for læring. Både de formelle og de uformelle læringssi-
tuasjonene skal inneholder elementer fra de ulike fagområdene. Ofte er det flere fagområder 
representert. I tilegg jobber vi systematisk og tverrfaglig gjennom tema og prosjektarbeid. 
Metakognitiv læring handler om tilstedeværende og interesserte voksne som er opptatt av å få 
barn til å sette ord på hva de tenker og stiller spennende spørsmål som får dem til å reflektere 
litt lengre. 1+1=3 vil si at vi  lærer og skaper mye mer når vi er sammen, enn når vi er alene. 
Dette er to kjennetegn barna skal oppleve i våre barnehager. 

Nysgjerrig lek
Barn utforsker, erfarer og lærer gjennom å leke ute i naturen. Gjennom leken blir de bedre 
kjent med seg selv og omgivelsene rundt seg. I naturen bruker barna alle sansene til å skaffe 
seg egne erfaringer og de tilegner seg kjennskap til begrensninger og hva de mestrer. Lek i 
naturen vekker en naturlig nysgjerrighet: «Hvor mye tåler denne greina», «Hvem er jeg?», «Hva 
kan jeg klare sammen med andre», «Hva klarer jeg alene», «Hva finnes i denne tua?» og «Vil 
denne pinnen flyte på vannet?» 

Konseptsirkelen -Undring og nysgjerrighet
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Undring og nysgjerrighet
Med engasjerte og entusiastiske voksne som elsker å være nysgjerrige 
ute, utvikler barna en genuin naturglede som de tar med seg resten av 
livet.

Vi lærer og utvikler oss ved å bruke fantasien med det vi finner i skogen. Vi leker Askeladden: 
«Jeg fant, jeg fant!» Vi finner noe vi vil vise: «Se hva jeg fant!» Vi oppdager vår egen «Knerten 
og Karoline». Vi har vårt eget «univers» i «vår» skog der vi vet spillereglene. Vi har et samhold av 
oppdagelser og opplevelser som vi sammen har utforsket, og vi har brukt vår fantasi til å kreere 
spennende scenarier. Vi har prøvd utallige miljøeksperimenter og brukt forstørrelsesglassene til 
å se på hvordan de små krypene i naturen virkelig ser ut og hva de vi driver med. Vi følger en 
maur en god stund og undrer oss over hva den faktisk gjør en hel dag. Sansene våre stimuleres 
slik at vi oppdager mer. Vi er vant til å se etter små forandringer fra dag til dag. 

Nysgjerrighet er en naturlig
drivkraft til utvikling,
undring og læring!
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Grip dagen 
Når vi er på tur i naturen vet vi aldri hva som hender. Kommer vi til å se noen dyr? Har det 
skjedd noe i naturen siden sist? Hva skjuler seg under steinen? Hva holder maurene på med 
i dag? Grip dagen handler om å ha en nysgjerrighet til det vi ser og opplever rundt oss. Hva 
skjer på bakken, under bladene? Hva skjer i trærne? Vi voksne i Naturbarnehagen må like å 
utforske og bruke sansene og være nysgjerrige på naturen og lydhøre for hva barna ønsker, 
tenker og opplever. Vi skal være «begeistringssmittere» og entusiastiske slik at det smitter 
over på barna. Hver dag er unik og har noe nytt med seg, grip dagen! Gjør man det kan man 
nemlig lære mangt og mye. 

Med barn på tur
Barn er ikke opptatt av å gå lange turer. De ønsker å kunne stoppe opp, observere en maur-
tue, plukke bær, samle på blader fra forskjellige trær, plukke opp kongler, lære navn på trær, få 
øye på dyr, klatre i trærne, finne spennende grotter og høre på fuglesang.  Opplevelsesmulig-
hetene er mange. Det gir rom for barns undring og nysgjerrighet, og denne nysgjerrigheten er 
en naturlig drivkraft til utvikling, undring og læring. På den måten bidrar vi til å gi barna positive 
opplevelser knyttet til det å gå på tur. Er turen tilpasset barnet, opplever barnet mestring. Det 
å bevege seg i ujevnt terreng bedrer dessuten barnets motorikk. 

• å ligge i gresset og helt stille høre vinden suse.
• å kjenne spenneningen inni seg ved å få klatre i et krokete tre og se ned. 
• å kjenne et regnskyll 
• å dele naturopplevelser med gode venner.  
• å utforske spennende forandringer i naturen gjennom hele året.
• å bli kjent med hvor gamle trær er og mose og blomster i alle mulige varianter.
• å skape eventyr og et fantasiunivers av alt det rare vi finner ute i vårt nærmiljø. 

Å ligge i gresset og helt stille høre vinden suse.

Å kjenne spenneningen inni seg ved å få klatre i et krokete tre og se ned. 

Å utforske spennende forandringer i naturen gjennom hele året.

             Å kjenne et regnskyll 

Å bli kjent med hvor gamle trær er og mose og blomster 

å skape eventyr og et fantasiunivers av alt det rare  

    i alle mulige varianter

         vi fi nner ute i vårt nærmiljø
Å dele naturopplevelser med gode venner.  

Konseptsirkelen -Undring og nysgjerrighet
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For å kunne ta i bruk naturens mange ressurser, må de ansatte ha 
opparbeidet seg friluftskompetanse. Det er viktig å ha kompetanse på 
uteaktiviteter med barn, samt praktiske ferdigheter knyttet til et aktivt 
friluftsliv. Det gjelder alt fra sikkerhet på tur, førstehjelp, påkledning, bål og 
matlaging ute, bruk av sag og øks og opprettelse av referanseområder.

Friluftslivkompetanse

Konseptsirkelen -Friluftskompetanse

Barn observerer, tolker og imiterer de voksnes kroppsspråk. Personalet har en viktig rolle i 
å hele tiden observere og passe på at alle barna er i bevegelse og ikke fryser. At barna er 
i bevegelse holdes fram som et viktig tiltak for at barna skal få positive opplevelser ute om 
vinteren. Det er helt nødvendig å være bevisst på at små barn ikke skal sitte i ro lenge på 
akebrett eller i vogn. Om vinteren skal barna være i bevegelse og holde seg gode og varme. 

I Naturbarnehagen blir barna kjent med hvordan vi skal ferdes i naturen. Hvordan er det å bli 
våt og hva som skjer med varmen i kroppen når vi sitter mye stille ute om vinteren. Hvorfor 
blir vi kalde og hva må vi tenke på for å ikke fryse? Hvordan skal vi kle oss, og hva må vi 
ha med i sekken for å få en fin tur gjennom de ulike årstidene? Dette blir en del av barnas 
friluftskompetanse som danner grunnlag for økt naturglede.  

Husk at å lære et godt 
samspill er en del av 

friluftkompetansen som vi 
ønsker at hvert barn

skal erfare.
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Kjennskap til nærområdet
Det er viktig å gjøre seg kjent med dyre- og plantelivet. Finnes det noen giftige arter av for 
eksempel sopp, liljekonvall eller lignende. Er det noen steder vi må være oppmerksomme på 
trafikkerte veier, skrenter, elver, vann eller lignende. Er det noen kulturminner vi bør vite om? 
Det er fint at områdene vi velger er varierte. Det kan være spennden med kupert terreng, 
forskjeller mellom lys og skygge, og mulighet for å kunne søke ly for vær og vind.

Mestring
I Naturbarnehagene våre bruker vi naturen som mestringsarena. Det er utfordringer i naturen 
hele dagen både fysisk, kognitivt, psykisk og sosialt. Vi skal gi hvert barn troen på seg selv og 
la dem oppleve gleden ved å mestre og tørre prøve nye ting. Det er viktig at vi voksne tenker 
gjennom hvordan vi kan få hvert barn til å mestre på sitt nivå gjennom hele dagen. Hvor mye 
mestrer de å kle seg, bære sekk, hjelpe til med matlaging, sammen utføre miljøeksperimenter, 
utforske naturen også videre?

Når vi er på tur vil barn ofte strekke sine grenser og prøve å klatre, hoppe, krabbe og lignende. 
Hvor grensene skal gå for sikkerhet er alltid en utfordring. Snakk sammen i personalet om 
hvordan dere kan tilrettelegge for lek som fremmer mestring og utfordringer, samtidig som  
dere beholder en trygg ramme. Risikofylt lek øker barnets kompetanse i mestring og vurdering 
av risiko. Gjennom erfaring med risikomestring og vurdering av risiko i tidlig alder utvikles 
robusthet og strategier for mestring. Det blir også lettere for barnet å håndtere eventuelle 
nederlag. Det positive med barnehagen er at det i utgangspunktet er en trygg arena der 
barnet kan prøve ut nye ting og lære av sine feil.

Risikovurdering
Å vurdere risiko i barnehagen er noe vi voksne gjør daglig, enten bevisst eller ubevisst.  I 
Læringsverkstedets Naturbarnehager har vi fokus på den bevisste risikovurderingen som 
ligger til grunn for barnets mulighet til riskofylt lek og aktivitet. En del av dette viktige arbeidet 
handler om å lese: «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.» Naturområder som brukes 
av barnehagen skal inngå i barnehagens internkontrollrutiner. Det vil si at voksne vurderer 
og skriftliggjør risiko i for eksempel et referanseområde som skal brukes av barn i en av 
Læringsverkstedets Naturbarnehager.

Sikkerhet i naturen
Helse, miljø og sikkerhet i skogen, og i Naturbarnehagens inne - og 
uteområde handler om sikkerhetsrutiner for de voksne. Dette er rutiner 
som sier noe om hvordan vi ivaretar barns helse, miljø og sikkerhet. 
Rutinene gjennomgås med nytilsatte, og repeteres jevnlig med de 
voksne i barnehagen.

Oversikt over barnegruppa
Både i skogen og i barnehagen skal ansatte til enhver tid vite hvor barna i sin gruppe be-
finner seg. Vi har rutiner for telling og oversikt.

Telefon
Vi skal alltid ha med mobiltelefon med lagrede nødnummer, og telefonnummer til foreldre. 
Telefonen skal være oppladet og påslått. Et tips kan være å ha med en lader (powerbank).

Førstehjelpsutstyr
Vi har alltid tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Det er viktig at alle de voksne vet hvor det er pak-
ket og hvor førstehjelpsutstyret ligger.

Konseptsirkelen -Friluftskompetanse
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• Sitteplater
• Fyrstikker
• Håndluper eller lupebokser• Pinsetter (bladpinsett)• Hvite isbokser

• Små poser
• Feltbøker (insekt og småkryp, flora, soppbok)
• Laminerte plansjer (forskerfrø.no)• Kniv (speiderkniv med mottak).• Turøks, tursag (sammenleggbar, primært for voksne, men kan 

brukes av barn dersom de har fått opplæring og under kyndig rettled-

ning fra personalet).• Førstehjelpsutstyr• Tau
• Kart over nærområdet • Brannteppe
• Takke
• Rist
• Dutch ovn 
• Stekepanne med lokk (ikke teflon).• Hengekøye

Eksempel på ei utstyrsliste

Klær og utstyr
Klær etter vær
Det er viktig å ha med godt med klær. Vi er mye ute i allslags vær, barnet må ha klær som 
passer til værforholdene. En forutsetning for at leken ute skal være god og positiv er at 
barna har passe klær, som gjør at de verken svetter eller fryser. Vi er avhengige av at barna 
er varme og tørre for at de skal trives ute og få gode naturopplevelser i all slags vær.

Ryggsekk
I våre Naturbarnehager pleier de eldre barna å bære sin egen sekk på tur. 
Det gir ofte stolthet og er bra i forhold til «Klare selv programmet» og selv-
stendighetstrening. Vi anbefaler at ryggsekken har brystreim og hoftereim. 
Den skal være god å bære. Vi er opptatt av at sekken justeres slik at den 
passer til barnet. Vi informerer foreldrene om hva vi ønsker skal ligge i sek-
ken til de ulike årstidene. Barna er aktivt med på å pakke sine egne sekker. 

Konseptsirkelen -Friluftskompetanse
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Konseptsirkelen - Årstider

Desember

Sesong Aktivitet

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Vi ser på spor i skogen og bruker sporapp.

Vi jobber med ressursmaterialet og gjenbruk.

Vi jobber med kildesortering.

Vi bruker is og snøteknikker til utsmykking.

Vi studerer snøfnugg.

Vi lager snømåler.

Vi lager fuglemat.

 

Vi lager insektsfeller og blir kjent med småkryp.

Vi forbereder kjøkkenhagen.

Vi går på oppdagelsestur i skogen og nærmiljøet - «jeg fant, jeg fant!»  

Vi hører på fuglekvitter og får dem inn på fuglelyd appen.

Vi samler plast som vi finner på tur.

Vi sår egne frø.

Barna tar bilder, og små ting i linsa blir store ved hjelp av PC-en.

Vi jakter på rumpetroll.

Vi lager sanseløype.

Vi lager blomster og planteherbarium.

Vi jobber med hagestell.

Vi har ulike vannaktiviteter.

Vi går på småkrypsafari.

Vi lager hinderløype med naturmaterialer.

Vi lager «søppelkunst».

Vi studerer livet i fjæra eller i et tjern.

 

Vi danner miljøråd for skolestarterne.

Vi plukker og sanker, sylter og safter og er med på hele 
prosessen fra råvarer til ferdig produkt.

Vi er miljødetektiver på tur.

Vi jobber med kompostering og kildesortering.

Vi bruker kniv og fantasien.

Vi fanger høstfarger - barnas blikk gjennom kamera.

Vi sorterer søppel – grønt flagg.

Vi sanker naturens skatter til juleverksted.

Vi lager regnmåler.

 

Hver årstid har sine egne særtrekk med aktiviteter, tradisjoner, mat og opplevelser fra naturen. 
Vi synes hver årstid er flott på sin måte. I våre Naturbarnehager bruker vi naturen i skogen 
og nærområdet rundt barnehagen gjennom hele året. Vi opplever årstidene som endrer seg 
og mulighetene de ulike årstidene byr på. Vi har egne temaer og prosjekter hvor vi fordyper 
oss i noe av det spesielle vi opplever akkurat nå. Aktiviteter, prosjekter og opplevelser blir ofte 
knyttet til de ulike årstidene. Det er spennende å gå i dybden på fagområdet, samtidig som 
vi repeterer og gjør gjenkjennbare aktiviteter igjen og igjen. Våre årshjul er alltid delt inn etter 
årstidene slik at det er lett å få oversikt over tilgjengelig materiell. 

Årstider

Fryser du på beina 
- ta på deg lua!

Årstider - aktivitetsplan

Her er et eksempel på en aktivitetsplan basert på de ulike årstidene.
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Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode 
vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, 
aktivitet og hvile. Gjennom «Et godt måltid» har vi fokus på et sunt og 
variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære.
 
Barn som er aktive og som er mye ute i naturen forbruker mye energi. Derfor vil 
Læringsverkstedets Naturbarnehager gi barna næringsrike og næringstette måltider. Målet 
er sunne og funksjonelle måltider som kan tilberedes ute. Samtidig skal Naturbarnehagen 
bruke naturen som spiskammer og kjenne til årstidens muligheter for å høste blant annet bær, 
sopp, planter med mer. Dette vil gi barna mange varierte smaksopplevelser og forståelsen av 
ordtaket «fra jord til bord». Læringsverkstedets Naturbarnehager skal også ha egne hager eller 
bed. Her skal barn og voksne plante ut lokale spiselige vekster slik som grønnsaker, bær og 
kryddervekster, og være nysgjerrig og nytenkende slik at barna utvikler kunnskap om dette.

• Fellesskap og mestring • Naturens spisskammer • Bålkos

Friluftskokkenes egen mat
smaker aller best!

Matglede

Konseptsirkelen - Matglede

Utemat fra
barnehagene

• Hvilke erfaringer har du med å sanke og foredle råvarer fra naturen? 
• Hvordan kan vi legge til rette for at barna skal oppleve matglede ute i naturen?
• Hvordan kan du sørge for at hvert barn opplever fellesskap og mestring?

Refleksjonsspørsmål
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Konseptsirkelen - Fellesskap og mestring

Måltidene for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidene er en arena for fellesskap 
og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av utviklingen av 
hvert barns sosiale kompetanse. 

I våre Naturbarnehager legger vi stor vekt på barnas delaktighet. Barna skal få smake variert og sunn 
mat, samt bli kjent med hva naturen har å by på av røtter, bær og krydder. Barna er delaktige i hele 
prosessen med planlegging, tilbereding av maten, spising og opprydding. Matglede i naturen er noe 
som skapes over tid og rommer mange gode erfaringer og mestringsopplevelser i et godt fellesskap. 
Det skal vi skape!

Fellesskap og mestring
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Eplefest

I våre Naturbarnehager 
sår og høster vi fra egen 
kjøkkenhage!

Konseptsirkelen - Naturens spisskammer

Naturens spisskammer
«Naturens eget spiskammer» er en ressurs som tas flittig i bruk i våre barnehager. Samtidig 
som det er sanselig gir det oss mulighet til å se sammenhenger mellom mennesket og naturen. 
Skogen, havet, fjellet eller grønnsakhagen, - det bugner av muligheter, smaksopplevelser og 
læring.  

Vi er en barnehage der barna får lære om naturens kretsløp. Vi har en egen kjøkkenhage hvor 
vi setter poteter, har bærbusker og sår frø. Vi vanner, steller, høster, koker og til slutt spiser 
det vi har dyrket frem. Vi ser verdien av å bruke lokale råvarer i «Et godt måltid». Barna får 
hjemmelaget middag, som de er med på å tilberede selv. Vi finner en balanse mellom bruk og 
vern av naturen, tar bare med oss det vi trenger og lar resten ligge. Noen barnahager snakker 
om hvordan samene har kultur for kortreist mat.  
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Naturens spisskammer

Einerbær

Te av furu og gran

Isfiske

Grønnsaker

Bær

Frukt

Sopp

Rognebær
-gele og saft

Slakt

Harerug

Gjøkesyre

Hylleblomst - saft 

Mjødurt; te og saft

Groblad

     
 - Vi liker saft, suppe og te fra naturen!

Barkebrød

Samisk brød

Harerug

Rabarbra

Geitrams

Gjøkesyre

Rips

Solbær

Ugress                                   

Skvalderkål

Løvetann

Gjøkesyre

Unge rogneblad 

Tang og tare

Granskudd

Geiterams

Blåbærlyng

Plukk skjell

August      Juli  
      

Juni

Desember

Sesong Råvare Aktivitet

Bygg og havre

Sjømat, torsk, skalldyr

Bær

Jakt på sesongen

Melk

Ramsløk

Egg

Lam - historie

Rabarbra

Strandkrabbe

Fisk

Grønnsaker

Bær

Granskudd

Makrell

Sopp

Hylleblomst

Rips, solbær mm.

Bjørnebær

Blåbær

Krekling

Vilt

Ørretfiske

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Augus

September

Oktober

November

Sesong, råvarer og aktiviteter 

Arne Brimis byggryte på bål med eplemost, rosiner og epler, finn ingredi-
enser på veien.

Lag fiskepakker inne, stek de på bål - laks og annen fisk på fjøl.

Bruk frosne bær og lag gløgg med smak av jul!

Lag skattekart, finn råvarer gjemt i naturen, - hvilken tid er det sesong for 
jordbær om man kan finne det nedgravd i snøen! 

Besøk en bonde. Ta med melken ut i naturen, hva kan vi lage? Hvordan 
lager vi smør?  

Plukke, smake og lukte. Lag stekte strimlet rotgrønnsaker, bland inn ramsløk 
på slutten.

Påskemåltid - koke egg i blikkboks, ha i rå rødbeter og få rosa egg, eller 
løkskall og få gule egg.

Få tak i lammekjøtt, gjerne et lår - gropekoking? Eller enkle lammeboller med 
smak av ramsløk stekt ute.

Dyrk gjerne rabarbra i kjøkkenhagen, smak på den rå, med sukker - hva kan 

man bruke bladet til? Lag rabarbragrøt.

Ta med fiskefarsen ut og stek på bål. Finner vi noe å krydre med?
Ramsløk, skogssyre.

Så grønnsaker i kjøkkenhagen.

Hva er de første bærene vi kan smake på? Hvor finner vi de? Hva kan vi 
bruke de til? Yoghurt naturell med rørte nyplukka bær.

Høsting av granskudd, hva smaker det? 

Selvfisket makrell, stekt på panne med smør - kanskje en nypotet som 
tilbehør. 

Reis på tur med de eldste, forklar de forskjellen på spiselig og giftig sopp. 
Finn 2 ulike sopper, stek soppen og la de smake den på tur.

En fantastisk råvare med en nydelig aroma, lag hylleblomstsaft.

Høste fra kjøkkenhagen.

Ville bjørnebær er det ganske mye av, stikker de? Ja de gjør det, derfor må 
du være ekstra forsiktig. Lag bjørnebærsaft på tur, ta med tilbake og lag 
noe godt inne!

Verdens beste og sunneste snop! Blir man blå på tennene? Blåbærgryte slik 
Arne lager den - med fløte, kremost og brunt sukker eller honning.

Dette finnes det mye av og det er godt å lage saft på. Mye antioksidanter!

Avtal med en jeger, la ungene få møte jegeren ute i skogen, gjerne med et 
nyfelt dyr. Viktig kunnskap om det å høste fra naturen!

Ørretfiske i bekker, sjekk med kommunen hvor dere kan jakte storørretten. 
Røyk den gjerne på en planke ved bålet.

Konseptsirkelen - Naturens spisskammer
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Stekespade

Smart å ha...

Bålstativ (evt. bålpanne)

Stekeplate/båltakke

Skjærefjøl
Gryte  Røresleiv 

 

Vann/slukkeutstyr
 
 

Selv om vi ønsker å formidle at matlaging ute er enkelt og skal være litt annerledes enn i 
barnehagen, kommer vi ikke unna viktigheten av god hygiene. 

• Vask hendene før dere begynner å tilberede maten, dette gjelder også barna. 
• Alt turutstyr til matlaging skal være rent.
• Oppbevar og behandle maten omhyggelig. Kjøtt og pålegg skal oppbevares kjølig 

lengst mulig.
• Bruk poser, tallerkner og plastbokser til frakt og lagring. 
• Bruk ulikt skjærebrett til kjøtt og grønnsaker.

Hygiene

Lage bål

Det er viktig å lære barna «bålvett». Husk at bål og barn krever konstant voksenoppsyn. Det er 
de voksne som bruker fyrstikker. Barnas sikkerhet må ivaretas, og de voksne skal aldri forlate 
bålet! Har dere ett eller flere referanseområder er det gunstig å få til et bålsted. Husk å sjekke 
om det gis lov til å tenne bål hele året. Ha alltid et brannteppe tilgjengelig. Det skal ikke så 
mye utstyr til for å komme i gang med å lage bål. Et stativ kan ofte være nyttig slik at en kan 
ha gryter over ilden, samt ei rist som kan heves og senkes for å ha kontroll på temperaturen. 
Et bål er sentralt for de gode opplevelsene med matlagingen. Start i god tid, så bålet har riktig 
størrelse når dere skal spise. 

En viktig del av det å tenne et bål er forberedelsene. La barna 
være med å bygge opp bålet, og erfare hvordan man holder 
liv i det. 

• Du må sørge for god og tørr ved.
• Bjørk egner seg godt, da det ikke fyker gnister når det brenner.
• Ha gjerne en kløyveøks, som gjør at du kan kløyve opp små pinner nederst i bålet. 
• Vær sikker på at bålet er slukket helt når dere går hjem.

!
Husk bålforbud i skog og mark fra 15. april - 15. september.

Konseptsirkelen - Bålkos

Bålkos

Fiskepinner Popcorn
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  Hvor kan skatten være?

I våre Naturbarnehager bruker vi naturen som arena for lek og læring. 
Skogen gir uante muligheter for undring og motoriske aktiviteter. Barn 
erfarer og lærer hele tiden og skaper gode relasjoner i samspill med 
andre barn og voksne. 

Uteområdet er formet slik at det skal fordre bevegelse, utforskning og kreativitet. Hvilke 
aktiviteter det blir tilrettelagt for i utetiden vil ha stor betydning for barnas fysiske aktivitetsnivå. 
Barnehagens uteområde vil gi noen rammer og legge noen føringer for hvilke aktiviteter som 
lar seg gjennomføre der. Det kan være en del lokale forskjeller mellom barnehagene. Hver 
barnehage må tilpasse sitt pedagogisk opplegg ut ifra sine lokale forutsetninger og muligheter. 
Det er viktig å kartlegge det lokale nærmiljøet. Det kan være mange spennende historiske 
steder, og folk i området som gjerne vil gi videre sine kunnskaper til neste generasjon.Vi skal 
være gode lagspillere, som skaper et godt samarbeid med lokalsamfunnet. Da kan vi gi barna 
varige opplevelser og en god tilknytning til nærmiljøet. 

I Naturbarnehagene lærer vi hele tiden om det vi opplever og ser rundt oss. Det betyr at 
vi lærer hvilke trær vi passerer på vår vei. Vi blir kjent med spor vi ser i snøen, vi lærer å 
gjenkjenne avføring fra dyr i skogen. Vi studerer små kryp, blir vant til å bruke sansene til både 
å lytte, studere og høre. Vi spikker barkebåter, lager seljefløyter og utforsker snø, is og vann. 
Vi har alltid med oss hvordan naturen ble brukt i gamledager, da en ikke kunne kjøpe det en 
ville i butikken.  

Vi lager kart over uteområdet og nærmiljøet
Å lage kart sammen er ofte en fin språklig aktivitet. Vi kan sammen 
bestemme hva vi skal tegne, og barna kan være med å beskrive hvordan 
de synes ting ser ut og hvilken form det har. Gjem skatter, lag skattekart 
og gå på skattejakt! Dette er en spennende aktivitet for å bli bedre kjent 
i nærmiljøet.

• Referanse - og uteområde • Natur og estetikk • Miljø og teknologi

Naturen
som lek-og læringsarena

Konseptsirkelen - Naturen som lek-og læringarena

Skattejakt

• Hva tenker du om påstanden «Alt som gjøres inne, kan gjøres ute»?
• Hvilke erfaringer har du med å bruke teknologi og estetikk utendørs?
• Hvordan legger vi tilrette for at barna får skape kunstneriske uttrykk i naturen?

Refleksjonsspørsmål
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Historie
Sett dere godt inn i historien fra nærmiljøet, og hvordan naturen ble brukt i ditt område. 
Det er for eksempel spennende å få vite hvordan torvmosen ble brukt som sårbandasje 
under 1.verdenskrig. 

En liten praksisfortelling om hva vi 
opplevde på vår vei frem tiI «Villmarks 
campen» vår: 
For en dag! Nå er det vår og alt som har 
vært gjemt under snøen titter fram, så 
spennende! Hver meter av veien kan by på et 
eget lite opplevelsesunivers. Vi i barnehagen 
er opptatt av å leke og lære mens vi går. 

Den store steinen
Vi starter turen ved den store steinen rett 
utenfor barnehagen. Vi kaller den vår stein. 
Et barn sier at nå har den våknet etter å 
ha ligget under snøen i hele vinter. Flere 
barn klapper på steinen. Vi kjenner på 
den sammen og merker at den er kald. En 
voksen spør barna om de tror den kommer 
til å være så kald i hele dag. Barna mener 
at dersom alle holder hendene lenge på 
den kan den kanskje bli litt varmere. Noen 
mener det er solens oppgave å varme 
den og ikke vår. Noen mener at siden vi 
har Hjerteprogrammet, vil nok Hjertrud at 
steinen skal bli fort varm. 

Kryssing av vei
Ved veien må vi gå over et gangfeltet. Vi 
voksne spør, som vi alltid pleier akkurat her, 
om barna kan peke på høyre og venstre.Alle 
barna brukte hele armen til å peke i de ulike 
retningene.

Skogen
Så er vi i skogen og følger stien. Alle barna 
vet forskjell på en vei og en sti, det har vi 
pratet om mange ganger. Vi stopper ved 

den store maurtua: «Hva skjer her i dag?» 
Noen barn begynner å følge hver sin maur 
og studerer hva de driver med. Vi synes de 
er så travle, virker som de aldri tar seg en 
pause. «Blir de aldri trette?» undrer noen 
seg.

Kart/kompass og været
Neste stopp gleder alle seg til. Et par barn 
løper i forveien for å komme først, opp på 
en liten topp der vi kan se ganske langt.  
Barna finner selv frem de fire kompassene 
våre som ligger på toppen av sekken. Vi 
stiller oss rundt kompassene og finner 
sammen hvor de ulike himmelretningene 
er. En av de voksne viser hvordan vi kan 
bruke kompasset på telefonen. Vi har alltid 
med oss kartet, ser på terrenget og veien 
videre på vår vandring. Så pleier vi å melde 
været. Vær-Petra er med i sekken, hun er ei 
morsom hånddukke som alltid vil at vi skal 
fortelle henne været før hun åpner øynene 
og ser det selv. Alle barna er engasjert og 
forteller ivrig til Vær-Petra som holder begge 
hendene sine for øynene. «I dag er det sol, 
litt varmere enn i går», sier en av guttene.
Han klapper Vær-Petra på hodet så hun kan 
kjenne varmen fra hendene hans. Barna sier 
at de ser en liten sky i nord, men de tror ikke 
den kommer her, og de tror ikke den er så 
grå at det blir regn. En av barna tror det er 
en «makrellsky». 

I Læringsverkstedet er vi opptatt av veien frem til bestemmelsesstedet. 
Er det en vei vi går regelmessig har vi ofte noen faste stoppested, noe 
som gir barna gjenkjenning og delaktighet. De blir trygge på hva som 
kommer og engasjerer seg i gruppen. 

En praksishistorie
om lek og læring på veien

Konseptsirkelen - Naturen som lek og læringsarena
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I Læringsverkstedets Naturbarnehager skal barna ha tilgang til 
naturen, og nærmiljøet skal brukes aktivt. Naturbarnehagene skal ha 
referanseområder som skal være samlingspunkter for barn og voksne. 

Begrepet referanseområde i barnehagesammenheng betegner et naturområde som er 
risikovurdert og tilrettelagt for utviklende lek, læring, sanseopplevelser og bevegelsesstimuli. 
Det aktuelle området utvikles sammen med barna slik at naturområdet blir en kjent arena 
som gir trygghet, medvirkning og forutsigbarhet. Området skal være mangfoldig slik at det gir 
mulighet for opplevelser, utfordringer, spenning og kreativ og fantasifull lek. Referanseområder 
utvikles og utvides over tid. Det skapes leirplass, gapahuk, bålgrue, «magiske plasser», 
«hemmelige rom», utkikkstårn, eventyrplass, kvisthytter, teater-scene og lignende.

Hvorfor etablere et referanseområde?
Et referanseområde får flere til å bli aktive brukere av naturen. Det integrerer positive holdninger 
til det å være ute, skaper magiske øyeblikk og gir spesifikke sansemotoriske stimuli til barna. 
Noen barnehager har flere miljøer nær sin barnehage som egner seg til et referanseområde. 
Det kan være ulik fauna, ulike utfordring og ulik avstand til stedet, slik at det kan brukes 
av forskjellig grupper og til ulike tider. Man har kanskje et referanseområde i skogen og et 
referanseområde nær sjøen. 

Dette bør man gjøre før man etablerer et referanseområde:
• Ta en visuell sjekk av området.
• Gjøre en risikovurdering av hele området. 
• Kontakte eier av det aktuelle naturområde.
• Lese «forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr». 
• Utarbeide interne kontrollrutiner. 

Smakebiter på spennende opplevelser man kan skape på et referanseområde:
• En barnehage lagde en innretning med gitarstrenger i trærne. Ved å dra i en  
 snor, kunne de høre trærne «snakke sammen» når de la øret inntil stammen.
• Noen har laget en voksenløfter. Det er en vektstang/vippehuske som gjør barn  
 istand til å løfte voksne så lett som bare det, samtidig som de lærer vektstang 
 prinsippet. 
• Man kan også lage en værstasjon med en egen regnmåler, en vindpropell og  
 et solur som markerer tiden ved hjelp av en vertikal pinne som kaster skygge  
 på solfylte dager.  

Referanse- og uteområdet

Konseptsirkelen - Referanse- og uteområde
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Aktiv lek i hinderløypen.

En praksishistorie
fra Notveien Naturbarnehage

En av de nærmeste uteplassene vi har i barnehagen er et populært tursted for barna. På 
klatreberget har vi lavo som vi kan krype inn i på kalde eller våte dager og varme oss litt. Vi 
kan også bake litt i en ovn vi har i lavoen. På dager med godvær har vi en bålplass utendørs 
hvor vi kan grille nistepakka og kose oss. Klatreberget lever opp til navnet sitt med mange 
fysiske utfordringer for store og små. Det er klatring opp berget i tau eller klatring i trær som 
både står og ligger. Ofte tar vi med både kniver og sag, og ungene får lov til å lære seg å 
håndtere slike redskaper i samvær med voksne.

Konseptsirkelen - Naturen som lek og læringsarena

Geitekillingen som kunne     telle til ti!

Skogsløypen er oppkalt etter Telle Tariq.

Oppkuttet tømmer -  perfekt å bruke som 

blink!

Arti’karn og musefamilien.
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Liker du å oppleve naturen, tegne, 
male, ta bilder, lage film og skrive? 

Naturen vekker kreativiteten og byr på 
spennende omgivelser. Omgivelser der du 
kan male ditt nye mesterverk, skrive en ny 
fortellingen, spikke en figur, fange vakre 

stunder med kameraet eller lage den 
kortfilmen du lenge har drømt om.

Natur og estetikk
I Læringsverkstedets Naturbarnehager har vi fokus på naturens estetiske 
kvaliteter. Naturen brukes som kilde til sanselige opplevelser, og forholdet 
mellom mennesket og natur har stor plass i det pedagogiske arbeidet.

Det å ha fokus på det estetiske handler om å ha en omsorgsfull og oppmerksom holdning 
til det man gjør, og er det motsatte av det å være likegyldig til det man omgir seg med. 
Dersom naturen oppfattes som vakker, eller innehar andre estetiske kvaliteter som vi setter 
pris på, kan det være et godt argument for å bevare den. Ved å gi barna et godt forhold til 
natur gjennom sanser, erfaring og opplevelser utvikles respekt for naturen og kunnskap om 
bærekraftig utvikling.

Konseptsirkelen - Natur og estetikk
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Naturen gir mange sanselige inntrykk som kan utrykkes gjennom ulike temaer og prosjekter. 
Sammen med barna skaper vi, ved hjelp av naturmateriell, kunstverk i og med naturen. Vi 
bruker naturen som utgangspunkt for estetiske uttrykk. Barna skal gjennom ulike aktiviteter 
presenteres for tegning, maling, skulptur, tekstil, trearbeid, design/arkitektur, film /foto, musikk, 
sang, dans og drama. Bruken av og stimulering av sansene skal ha stort fokus gjennom 
aktivitetene, og naturen brukes som utgangspunkt for inntrykk og inspirasjon. 

Kulisser i Naturbarnehagekonseptet spiller på lag med naturen, og naturen i seg selv er 
et eventyrlig og magisk amfi som tas i bruk ofte. Her kan kjente norske eventyr og fabler 
virkelig få utspille seg. Lyd og lydeffekter finnes naturlig der ute, og brukes som inspirasjon. 
Musikkinstrumenter lages gjerne selv.Naturens ressurser

Estetiske uttrykk

Kjernen i natur-estetikk handler om å bruke sansene våre til å se, høre og opplever naturen. 
For å få sansbare erfaringer er barn avhengig av at opplevelsene skjer gjennom berøring 
og bevegelse. Det gir en helt annen opplevelse å se skogen gjennom et vindu, enn når du 
faktisk rusler mellom trærne, kjenner på barken, hører grusen under skoene, kjenner på lukten 
og hører lydene rundt deg. Formene, linjene, fargene, lydene, overflatene, samspillet og 
kreative utrykk kan omformes til varierte utrykk. Estetikken og det sanselige er en «rød tråd» i 
Naturbarnehagekonseptet, og barnehagene fremstår med en nærhet til naturen både ute og 
inne. Naturen har en egenverdi som vi ønsker å formidle. 

Sanse, erfare og oppleve

Konseptsirkelen - Natur og estetikk

Hver årstid har sine farger og i Naturbarnehagene er vi opptatt av hvordan 
naturen skifter farger gjennom året. Naturens egne fargepalett er utgangs-
punktet for valg av farger, og det estetiske skapes både inne og ute. Vi kreerer 
mange spennende kunstverk med naturens materialer, vi tar bilder og doku-
menterer hvordan fargene forandrer seg i løpet av året. 

Naturens fargepalett
Skogen, havet, fjellet og naturen i seg selv er et lekent univers der fantasien og kreativiteten 
kan få stort spillerom. Sammen med barna tar vi i bruk naturens egne ressurser, og vi bruker 
det vi finner til kreative prosesser. I forberedelsene til høsttakkefesten plukkes og sankes 
det råvårer. Barna er med i hele prosessen fra høsting til ferdig produkt. Vi går gjerne på 
gårdsbesøk, vi plukker epler, lager syltetøy og serverer grønnsakssuppe. Vi pynter barnehagen 
med høsten som tema og henger frem barnas kunst. Vi er på tur og leter etter skatter vi kan 
bruke til juledekorasjoner og juleverksted. Vi finner både pinner, kongler, steiner og blader som 
kan tørkes. Ute kan barna medvirke i å skape sin egen leke-, lærings- og opplevelsesarena. 
Gjennom lek, læring og utfoldelse skapes en motvekt til stillesitting og flate sanseopplevelser. 
Bli med å lage fuglekasser, presse blomster og farge garn!

Estetiske uttrykk
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Konseptsirkelen - Natur og estetikk

Progresjonsplan
Her er et forslag på progresjonsplan for natur-estetikk basert på spi-
ralprinsippet. Hver barnehage utarbeider sin egen plan ut ifra geografi 
og lokale forskjeller. Hele planen med forslag og ideer kan du finne på 
vår digitale ressursbank. 

Tegning, bilde, maling

HØ
ST

fär
ger

1–2 år 3–4 år 5–6 år

VIN
TE

R
fär

ger
VÅR

fär
ger

SO
MM

ER

Maling og trykk i høstfarger
• Eple og potettrykk
• «Trylle med farger»

Tegning og bilde i høstfarger
• Høstens trær som inntrykk
• LandArt

Maling og trykk i høstfarger
• Høstens trær som inntrykk
• LandArt

Maling og trykk i vinterfarger
• Male med Zalo
• «Trylle med farger»

Tegning og bilde i vinterfarger
• Fargelegge fantasitegninger
• Brette og klippe snøkrystaller      
i papir

Maling og trykk i vinterfarger
• Male med svamp

Maling og trykk i vårfarger
• Bladtrykk
• «Trylle med farger»

Tegning og bilde i vårfarger
• Akvarell med inspirasjon fra
   naturen

Maling og trykk i vårfarger
• Akvarell med alt som spirer  
   og gror om våren

Maling og trykk i sommer-
farger
• Male med svamp
• «Trylle med farger»

Tegning og bilde i sommer-
farger
• Male med sand, krydder og    
   jord
• utforske maling med ulik    
   mengde vann

Maling og trykk i sommer-
farger
• Mandala

Eksempel på progresjonsplan for

Naturens egen fargepalett (Høst, vinter, vår og sommer): 
Denne paletten forskes på sammen med barna, og man finner og blander nøyaktige 
og naturtro farger. Ta gjerne naturen med inn for å drive fargelære, og still følgende 
spørsmål som utgangspunkt: «Hvilke farger finnes i naturen nå?» «Hvordan ser de ut – 
er de lyse eller mørke, varme eller kalde?»

Naturmateriell: Sankes gjennom hele året og av alle aldersgrupper. Kan brukes til å 
skape kunst på stedet eller tas med for å brukes til kunstuttrykk og produkter senere. 
Mye kan også brukes til lek, og til å lage enkle kulisser og lekemiljø.

Ulike male og tegne teknikker: Tegne med kullstifter, fargestifter/fettstifter og blyant. 
Fargelegge «fantasitegninger» i årstidens farger. Tegne og male landskap ute i naturen. 
Male akvarell, lage trykk med blader, blomster, frukt og grønnsaker. Male med krydder, 
bær og jord. Tegne i jord og sand. Tegne/male portrett av dyr, fugl, natur og blomster/
vekster etter inntrykk/inspirasjon. Tegne/male med kunstbilde som inspirasjon.

Progresjonsplan
for natur-estetikk
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Miljø og teknologi

Konseptsirkelen - Natur, miljø og teknologi

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren 
luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Gjennom arbeid med miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna lager konstruksjoner 
av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi. Barn er omgitt 
av teknologi. De trenger å få kunnskap om denne teknologien, erfare hvordan den kan tas i 
bruk og hvorfor den er viktig. Teknologi kan være alt fra å bruke en kjøkkenmaskin, leke med 
luft eller lage en propell, til det å bli kjent med funksjonene på et nettbrett. Personalet skal 
synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen, 
utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener. I Naturbarnehagene fokuserer 
vi på en holdbar utvikling, hvordan vi tar vare på naturen. Vi er bare gjester i naturen. Det betyr 
at vi tar med oss all søppel vi finner og legger igjen så lite spor som mulig.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Rammeplanen sier 
at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Et av Naturbarnehagenes 
satsningsområder er at barna skal få et personlig forhold til naturen. Gjennom turer i naturen 
og de voksnes holdninger og verdier får barna en gryende forståelse for at dagens handlinger 
har konsekvenser for fremtiden. Bærekraftig utvikling handler om naturmiljø, økonomi  og 
sosiale forhold. I Naturbarnehagen fokuserer vi spesielt på aspektet rundt naturmiljø. 

Miljøråd
Noen barnehager danner et miljøråd hver høst med skolestarterne. I rådet sitter også 
pedagoger, assistenter og styrer. Det settes opp noen møter i løpet av året. Hver barnehage 
diskuterer hva vi i barnehagen kan gjøre sammen for å bli bevisst vårt miljøansvar. Det settes 
tiltak, og ansvar fordeles mellom liten og stor.

M

ILJ
ØSMART

BARNEHAG
E

M

ILJ
ØSMART

BARNEHAG
E

M

ILJ
ØSMART

BARNEHAG
E

Konseptsirkelen - Miljø og tekonologi
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Miljøfokuset i Læringsverkstedet handler om å:
• Skape gode holdninger hos barna rundt miljø og miljøvern.
• Redusere bruk av plast – særlig forbruksplast.
• Redusere miljøgifter.

For å lese mer om hvordan dere kan jobbe med dette i praksis, se vårt hefte;
«Miljøsmart barnehage».
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Planer og dokumentasjon

Miljødetektiver på tur
Vi er på jakt etter søppel. Da kan det være lurt å laste ned Miljøagentenes ryddeveileder! 
Her finner du tips og triks, sikkerhetsinformasjon og selvsagt morsomme aktiviteter for å 
ha det gøy underveis! miljoagentene.no

Kompostering og kildesortering
Gjennom kompostering blir barna kjent med nedbrytningsprosessen som skjer med plan-
teavfall som blir til ny jord. Kildesortering er faktisk en matematisk aktivitet der man sorterer 
og finner de ulike kategoriene. Denne aktiviteten inneholder mye læring omkring hvorfor vi 
sorterer og hva som skjer med de ulike tingene vi sorterer. 

Konseptsirkelen - Natur, miljø og teknologiKonseptsirkelen - Miljø og teknologi

Digitale verktøy
I Naturbarnehagene er vi opptatt av å bruke mye digitale verktøy i dokumentasjonsarbeidet, 
det kan være bilder, video og «faktasøk» på nettet. Mye av det vi opplever blir dokumentert 
slik at barna, foreldrene og personalet ser noe av det vi har opplevd og jobbet med. Digital 
dokumentasjon kan formidles videre til foreldrene og vi vet at mange bruker dette hjemme, 
og i samspill og dialog med barna.

Barnas blikk gjennom kamera
Vi er på tur og har et tema barna skal fange. Det kan for eksempel være å ta bilde av alle 
vårtegn vi kan finne. Turen kan lett knyttes til matematikk ved at barna skal ta bilde av korte 
og lange ting, myke og harde ting eller lignende.
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Konseptsirkelen - Miljø og teknologi

Et prosjektarbeid fra en av våre

barnehager i Sverige.

SIKTING AV JORD

Sikting av jord er spennende!
Bruk ei sil og rist jorden 
gjennom nettingen.
  —Hva finner du?

Hva skjer?
Praksisfortelling fra Læringsverkstedet Notveien barnehage i Bodø.

TUNG, LETT

Ha to flasker, en som fylles 

med  sand og vann, og en 

flaske som fylles med jord og 

vann. Rist begge flaskene og 

vent ett par minutter.

– Hva skjer?

Vi har gjort vår egen kretsloppburk!Vi behöver aldrig öppna burken igjen, allt
funkar av sig själv! Det väcker både frågor och nyfiken-het hos barnen.

Varför ska man ha lock på, hela tiden?
Hur kommer solen in?Hur ska vi vattna?Nu ska vänta och hålla koll på om växtarna trivs i burken :)

Ungene får assistere og blande eddik, konditorfarge og til slutt natron. 
Vulkanen bruser over og ungene roper i begeistring.

-Wow! Kan vi gjøre det på nytt, roper seks år gamle Nicolai.
En av de voksne i barnehagen forklarer at de gir barnehagen alle oppskriftene til
forsøkene, så de kan fortsette å forske på egen hånd.

Vil bli forskere!
Ungene er bitt av basillen – ikke den farlige, heldigvis – og nå vil de forske på alt.

– Jeg skal forske på dinosaurer når jeg blir stor, sier Nicolai.
– Og jeg på diamanter, sier Matheo (6).

Hentet fra Barnehage.no, 16.03.2017

FORDAMPNING PÅ HUDEN

Knyt en gjennomsiktig plast-
pose rundt håndleddet. Etter 
ca 15 min. danner det seg 
vanndråper på innsiden.
— Hvorfor skjer dette?
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Bladene

Konseptsirkelen - Bladene

Noen av høydepunktene barna opplever i barnehagen, er illustrert 
som blader i vårt naturkonsept. Naturen er en fantastisk ramme for 
opplevelser og happenings året rundt.

Småkrypsafari
Marihøner, maur, edderkopper, biller, mygg – skogen myldrer av liv. Det er som en 
hel verden vi ofte ikke ser, lever i skogen. Det er spennende å gå på småkrypsafari, 
snu på steiner, kikke i blomster og trær og gå på jakt etter hva som skjer helt nede 
på bakken. Noen ganger tar vi med oss inntrykkene tilbake til barnehagen og lager 
egne insekter og en hel «jungel» for dyrene vi har skapt. Vi kan også gå på safari 
der vi har fokus på ett bestemt småkryp. Hva med å lære mest mulig om humler, se 
hvordan de ser ut, finne ut hva de gjør hele dagen og deretter søke på iPad. «Hvorfor 
er egentlig humlene så viktige for matproduksjonen i verden?» 

Sanseløype
Det er spennende å oppleve naturen gjennom sansene. Gjennom våre sanseløyper 
har vi ofte bind for øynene. Da kan barna ta ibruk den taktile sansen. Lag ei lita 
løype med ulike utfordringer der barna skal kjenne på, for å gjette, bevege seg etter, 
utforske og så videre. Beveg-Else kan også lage en løype sammen med vennene sine. 
Hver Læringsvenn kan gjerne ha en oppgave som tilpasses de ulike aldersgruppene. 
Noen barnehager inviterer foreldre med på aktivitetene.  

Småkryp
safari

Sanse-
løype
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Konseptsirkelen - Bladene

Villmarks-
  apper

Villmarksapper
Det finnes mange bra apper en kan bruke når en skal på tur i skog og mark. I 
vår digitale ressursbank finner du ulike forslag til apper som er fine å bruke.

Spikke-
sertifikat

Spikkesertifikat
Å lære å spikke i barnehagen er særegent for nordisk barnehagetradisjon. Gjennom 
spikking får barna øve seg på konsentrasjon, og de lærer seg å ha respekt for hvor-
dan vi bruker en kniv. Å spikke kan være utfordrende for barna, og det kreves ofte litt 
øvelse før de kan kjenner på mestringsfølelsen. Det er viktig å være nøye med å vise 
hvordan vi skal bruke og håndtere kniven. Barna må øve på egenhånd med de voksne 
nært tilstede. 

SPIKKEREGLER 
1. Sitt alltid når du spikker.
2. Sitt med sprikende ben.
3. Hold emnet som skal spikkes ned mellom lårene.
4.  Spikk alltid fra kroppen og ned mot bakken.
5.  Ikke spikk oppover eller vift med kniven.
6.  Legg alltid kniven tilbake i sliren når du er ferdig.

Gjennom tydelige regler og god opplæring er det fullt mulig for barna å lære å bruke 
kniv på en god måte. Vi anbefaler å bruke en liten og lett kniv med «stopper», slik at 
hånden ikke kan skli ned på bladet. Mange barnehager bruker speiderkniver. Det er 
viktig at knivene er skarpe. Ved sløve kniver kan barna miste grepet, og de må bruke 
mye kraft for å klare å spikke. Ha alltid med deg førstehjelp og plaster. Etter litt øving 
kan det være stas om barna får sitt eget spikkesertifikat. Lag gjerne overrekkelsen 
litt høytidelig. Å få sitt eget spikkesertifikat oppleves ofte som en stor begivenhet for 
barna. 

Det er utrolig mye morsomt en kan spikke. På våren har mange av våre skolestartere 
vært med på å lage seljefløyte. På Sørlandet bruker man ofte rogn. Det å arrangere en 
konsert når fløytene er ferdige, er alltid morsomt. 

    Ute-Mons-
    sekken

Ute-Mons-sekken
Det er ofte lurt å ha en fast sekk med grunnutstyr som en trenger når en skal utfor-

ske, leke og lære i skogen. Dette blir en pedagogisk sekk. En er da godt rustet til å 
møte utfordringene som både naturen og barna gir. La gjerne Læringsvennene bo 
i sekken slik at de er med på tur. Husk vårt motto: «Alt vi gjør inne kan gjøres ute!» 
Materiellet som ligger i ressursbanken kan lamineres og tas med ut. 
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Villmarksleir for skolestarterne

Siste året før barna begynner på skolen får de en del ekstra utforinger og opplevelser. De fleste Naturbarnehagene 
har en overnattingstur ute i skogen, i telt som vi kaller «villmarksleir for skolestarterne». Dette blir opplevelser vi vet 
barna vil huske lenge. Barna er med å sette opp telt, lage bål, mat og snaks. De opplever eventyrstund og vi leker 
mye sammen. Vi gjøre aktiviteter som passer i det miljøet vi er i, noen padler, andre klatrer, fisker eller lignende.

Villmarks-
leir

Konseptsirkelen - Bladene

Villmarksleir er ofte et 
høydepunkt og noe barna 
gleder seg lenge til.
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Konseptsirkelen - Bladene

Villmarksbobler
Villmarksboblene er sentral kunnskap som vi ønsker at barna skal få repetert systematisk 
gjennom livet i barnehagen. Repetisjon er en av røttene i vårt pedagogiske tre og er en 
sentral læringsstrategi for hvert barn. Hele dagen består av ulike repetisjoner som vi vil at 
barna skal lære seg. Hvordan tenner vi opp et bål? Hva må vi passe på når vi oppholder 
oss rundt bålet? Hvordan pakker vi sekken? Repetisjon er også viktig i forhold til kjernen 
i hvert fagtema. Skal vi bli gode til å telle må vi gjøre det mange ganger, skal vi lære oss 
ei regle må den jevnlig repeteres. Villmarksboblene er sentral kunnskap som vi ønsker 
at barna skal få repetert systematisk gjennom livet i barnehagen. Det er ofte gunstig å 
velge ut minimum en aktivitet fra hvert tema i bladene på treet, for å sikrer at alle barna 
har erfart de ulike områdene jevnlig. Vi bruker erfaringer fra de tradisjonelle barnelekene, 
vi har ulike aktiviteter og leker som vi gjør sammen og lar barna være med å planlegge 
turen. Dette er også med på å styrke sosialkompetansen og opplevelsen av å høre til ei 
gruppe. 

Villmarks-
bobler

Frilufts-
hvilen Friluftshvilen

Å ta seg en lur i friluft er både deilig og en fin sanseopplevelse. Når barnet legger seg i 
hengekøyen, i soveposen eller i lyngen, kjenner det vind mot kinnet og hører lydene mye 
bedre nå som alt er stille. I henhold til Grundtitz (forsker) pekes det på at hvilstunden 
skaper en vennekultur og felles opplevelser. Noen introduserer «friluftshvilen» med litt 
høytlesning. Å lese eventyr eller fortellinger ute, gjerne rundt bålet med teppe på beina, 
skaper en god stemning. Disse minnene setter spor og gjør noe med samhold og 
fellesskapsopplevelsen. Noen barnehager har en fast dag i uken med høytlesning. 
Skolestarterne kan ha en bok med flere kapitler som leses over tid.
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Barnas fjellvettregler

Toppturer
Gleden ved å nå toppen av et fjell og oppleve en fantastisk utsikt er «toppen!» 
Å ha et konkret mål er ofte motiverende. Det kan være gøy å lage noen 
happeninger når vi ankommer toppen. Vi kan se om vi gjenkjenner det vi ser 
fra fjellet, finne ut hva fjellet heter, synge, prate, spise eller lignende. Det er 
viktig å la barna bli kjent med toppene i nærmiljøet, hvor det er på kartet, samt 
terrenget rundt. Det kan også være spennede å jobbe med et kompasskurs 
der vi kan peke ut himmelretningene.  

Planer og dokumentasjon

Barnas fjellvettregler som er utarbeidet av André Marton Pedersen fra 
Bergen, gir oss et flott sammendrag av hva som er viktig å tenke på 
når vi tar med barn ut på tur. 

PLANLEGG sammen med barna. Da blir turen kjekkere.

Sett av tid til UNDRING. En verden utfolder seg.

Gå ut i DÅRLIG VÆR. Det blir det gode minner av.

LEK. Du er voksen og har lov til det.

Ikke snu med en gang. Barn KLARER MER enn du tror.

Ha alltid med ekstra BENSIN til barna. Motorstopp kan forekomme.

Lukt på mose. Bruk alle SANSENE når dere er ute.

FØRSTEHJELPSUTSTYR, varme klær og nok mat og drikke hører alltid med.

Få HJELP underveis. Barn liker å bidra og være til nytte.

Mål suksess i antall TIMER ute, ikke antall kilometer.

ENDRE KURS hvis nødvendig. Turen går ikke alltid som planlagt.

Tenk STORT. På turer unnfanges gjerne store drømmer.

SKRYT oppriktig av barna. Da går de lenger.

Ta PAUSER underveis. Og vips, så er pågangsmotet tilbake.

UTFORSK. Ned på knærne. Tett på.

Tenk SIKKERHET. Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Sikkerhet kommer alltid først.

BILDER. Da forlenger du opplevelsen i etterkant.

Finn en NY TUR og skap nye minner!
                                                                                  (Referanse: Ut.no)
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Unghusflid.no

Læringsverkstedet styringsdokumenter:
Verdiplattformen
Veilederen
Et godt måltid

Innenfor fagområdet natur, miljø og teknikk er det et mål at personalet skal bidra til at 
barn lærer å iakta, undre seg, eksperimentere, systemastisere, beskrive og samtale om 
fenomener i den fysiske verden. (tett på realfag, Nasjonal strategi for realfag i barneha-
ge og grunnopplæring (2015-2019)

Kildehenvising

Ressursmateriell
Aktivitetskort
Qr kort

Tips til inspirasjon og fordypning

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa – www.kunstkultursebner,no

 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – https//mhfa.no

 Naturfagsenteret, naturfagsenteret.no

 Forskerfrø.no

 Forskerfrøkonferanser ,arrangeres en dag i året i flere store norske byer. 

 DNT, Den Norske Turistforeningen

 Utdanningsdirektoratet – www.udir.no – diverse ressursmateriell

Barns nysgjerrige lek i natur: Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education.

Sanderud, J.R. & Gurholt, K. P. (2014).  

Samarbeid med Norges Turistforening

I våre Naturbarnehager har vi fokus på naturen og livet utendørs. Vi samarbeider med Den 
Norske Turistforening. De arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig 
friluftsliv, og for å bevare natur og kulturverdier. De har utviklet løyper, kart og har ulike ar-
rangementer barnehagen kan ta del i. Tilbudet varierer utifra hvor i landet en hører til. Den 
Norske Turistforening gir ut medlemsbladet «Fjell og Vidde», her kan en få gode og nyttige 
tips. På nettsiden Ut.no, vil en også finne barnas turlag som kan gi verdifull informasjon 
om muligheter som kan utforskes i ditt nærmiljø. 

Husk!
Du er et  forbilde

som barna ser opp til!

Du er med på å
skape gode minner! 
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