
Der er så fuld af sjov inde 

i en børneskov



OM BØRNESKOVE

En børneskov er et særligt naturområde, som er specielt egnet 

for børn at lege i. Det er et areal, hvor børnene kan give den gas 

og lege, lave huler, klatre i træerne. I børneskoven må man gerne 

bevæge sig uden for stierne. Børneskov vil give mulighed for at 

styrke børns kendskab til natur, samt inspirere forældre og bed-

steforældre til at komme derud og være mere i naturen. Skoven 

danner et unikt sanserum, der fremmer og understøtter motorisk 

og mental sundhed. 

LEG GENNEM GENERATIONER

Generationsmøder – møder mellem børn og bedsteforældre, hvor 

de udveksler erfaringer og laver forskellige aktiviteter. Generati-

onerne har meget at tilbyde hinanden og bedsteforældrene vil 

gerne gøre en forskel for sine børnebørn og har erfaringer fra et 

langt liv, som de med glæde sætter i spil. Hvis vi lader flere gene-

rationer mødes i leg, kan vi styrke alle gruppers trivsel, sundhed 

og velvære, højne livskvaliteten for både børn og bedsteforældre. 

Legen kan være en bindeled mellem generationer, hvor begge 

grupper inspirerer og inspireres i det legende fællesskab.



LIDT INSPIRATION

Der er masser af muligheder for hygge og sjove lege i skoven, og 

det kun fantasien der sætter grænser. Sunde aktiviteter i skoven 

kan tilpasses alle uanset erfaring og alder. Her finder du inspira-

tion til hvordan det kan gøres i skoven. 

KAMPEN OM KÆPPEN

Denne aktivitet er en slags naturtovtrækning. To personer stiller 

sig med ryggen til hinanden, tager en kæp mellem benene og 

holder fat i kæppen foran sig. Derefter placerer de sig mellem 

to træer. Det gælder nu om at trække kæppen hen mod sit eget 

træ. Den, der først får kæppen til at røre træet, har vundet.

Aktiviteten kan bindes op på et ”kæppetema”, hvor I tager på 

udflugt og finder jeres helt egne fantastiske vandrekæppe. Kæp-

pene kan efterfølgende snittes fine og personlige. Vandrekæp-

pene tages med på tur og bruges til alt, hvad fantasien tillader 

– højdespring, limbodans, tryllestave...



NATUR PARKOUR

Parkour er en franskinspireret bevægelseskunst, hvor man er ved 

at tilpasse sine bevægelser til miljøet skal passere enhver forhin-

dring, man møder på sin vej, udelukkende ved brug af kroppen. 

Man må derfor forcere forhindringer ved at klatre, springe og løbe 

over eller under.

Find et væltet træ, en sten eller anden naturlig forhindring, som 

I normalt ville gå uden om. Træn og leg med forskellige måder at 

forcere forhindringen på, eksempelvis kan det være på den sejest 

mulige måde, den hurtigste måde eller den skøreste måde. Til 

sidst kan man tage en tur uden for den normale sti i skoven og 

forcere forhindringerne ud fra det, I har øvet. Vis hinandens tricks 

anerkendelse med en ”high-five” – her er alle vindere! 

Find jeres egen natur parkour-bane og brug den igen og igen.



BEVÆGELSESSKATTEJAGT

Placer nogle poster rundt omkring i et område, således at bør-

nene skal bevæge sig i forskellige naturtyper, f.eks. bakker, stier, 

højt græs. En post består dels af et foto af, hvor næste post kan 

findes, og dels bevægelsesopgave, som skal udføres, inden man 

må gå videre. F.eks. kan der ved post 1 stå, at man skal hoppe på 

et ben og sige som en krage. På fotoet er der et væltet træ. Det-

te træ skal børnene nu finde i virkeligheden. Aktiviteten træner 

både motorik og evnen til at se og huske pejlemærker i naturen. 

I skal huske at tage billederne med hjem igen, så de ikke lader 

dem blive smidt i skoven.

GØGEUNGEN

Gøgen er kendt for at være en snylter, der ikke selv opfostrer sine 

unger, men lægger æg i andre fugles reder. Når ungen klækker, 

skubber den de andre æg ud af reden, så den selv er sikret mest 

mulig mad. Tegn en cirkel i jorden eller lav en cirkel af indsamle-

de grene. Alle deltagere skal kunne stå inde i cirklen. Nu handler 

det om med armene ned langs siden at skubbe og mase, til der 

er kun en gøg tilbage i cirklen. En voksen kan eventuelt stå på et 

ben for at gøre konkurrencen mere lige.



DANSER MED REGNORME

I har set en måge stå og trampe i jorden på en græsplæne. Det ser 

sjovt ud, men det er ikke kun danse træning. Regnormene kom-

mer op af jorden, når de mærker den rytmiske dunken fra mågens 

disko trin, tror regnormene, det er regn, som kan oversvømme de-

res huller. Lok de lokale diskoorme ud med en regnormedans. 

Find et sted, hvor jorden ikke er for hård og begynd at trampe ryt-

misk i jorden i op til fem minutter. Hold godt øje med jorden. Prøv 

at samle regnormene og tæl, hvor mange har I lokket frem.

AT VANDRE 

En vandretur giver en særlig følelse af fællesskab. Man hygger 

sig sammen og ser og oplever ting undervejs i fællesskab. Man 

hjælpes ad med at bære og forcere forhindringer og sikrer at man 

farer ikke vild.  Navigatøren har en særlig vigtig rolle, man er an-

svarlig for, at I kommer frem til det rette sted. I skiftes til at være 

navigatør, eller man bede et barn føre til et kendt sted eller det 

sidste stykke hjem.



FANGELEGE I NATUREN

Naturen udgør en anderledes ramme for enhver type af fangele-

ge. Skoven har terræn og træer, som udfordrer motorikken. Men 

ganske almindelige lege kan overføres til skoven og med lidt kre-

ativitet kan naturens materiale inddrages på en sjov måde.  ’

Den klassiske fangeleg kan leges i et bevokset område, hvor hver 

deltager har sit eget træ. Det optimale vil være at finde et om-

råde, hvor forskellige slags træer findes. Den klassiske ”Frugtsa-

lat” kan laves om til ”Skovsalat”. Deltagere inddeles i birketræer, 

grantræer, og bøgetræer. Alle træer står i helle ved et træ, men 

når fangeren råber for eksempel ”Bøgetræer bytter plads”, skal 

man finde et træ som blive ledig af et andet bøgetræ. Ved kom-

mandoen ”Skovsalat” skal alle bytte plads og finde et nyt træ. 

Den nye fanger bliver det træ, som fangeren fanger og ”spiser”.  



FIND MERE INSPIRATION

www.groennespirer.dk/

indhold/naturaktiviteter.aspx

viborg.dk/boerneskove


