
BilledQuiz – og Pædagogiske læreplaner 
Naturen og naturfænomener  

Naturen og naturfænomener 
Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og 
har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, 
mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for 
og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.  

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr 
og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er 
en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og 
samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og 
mentalt. 

Naturen er en skatkiste af kundskab. I skov, på mark og ved strand har børnene mulighed for 
at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere 
og udforske materialer og teknikker. Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få 
vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske 
sammenhænge. 

Naturen giver børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn fatte 
sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, hvis de bliver formidlet på det teoretiske 
plan. Det gælder f.eks. modsætninger, relativitet, tal, mængder og rækkefølger. 

At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, 
respekt og ansvarlighed for natur og miljø.  
Formuleringer fra Pædagogiske læreplaner  Bearbejdning i BilledQuiz 
En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser 
med, interesse for og viden om naturen i et 
miljø, hvor der er plads til at undres, stille 
spørgsmål og finde svar.  

Samtale ud fra billederne i BilledQuiz, mellem 
børnene og pædagogen, skaber undren, 
spørgsmål og forståelse hos børnene. Alle 
sanser bliver berørt og især den visuelle 
oplevelse er stor 

Naturen er en skatkiste af kundskab. I skov, 
på mark og ved strand har børnene mulighed 
for at hente førstehåndsindtryk om dyr, 
planter og materialer. 

BilledQuiz tager børnene med rundt i 
udstillingerne. Vi ser på fisk i Hav og Fjord, på 
svampe i Skoven, på vandløbet i Ådalen samt 
seks andre udstillinger. 

Naturen giver børnene mulighed for at 
systematisere deres omverden og ved 
selvsyn fatte sammenhænge, der ellers kan 
være svære at forstå, hvis de bliver formidlet 
på det teoretiske plan. Det gælder f.eks. 
modsætninger, relativitet, tal, mængder og 
rækkefølger. 

Turen gennem udstillingerne er med til at øge 
børnenes forståelse af forskellige fænomener 
og sammenhængen mellem disse.  
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