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Oplæggets indhold  

I. Pædagogisk værdiafklaring = 
refleksioner over viden og 
værdier i pædagogisk praksis 

II. Pædagogik i relation til sundhed, 
krop, trivsel og natur

III. Eksempel: Læringspotentialer i 
Haver til Maver
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Tidsånden
 Den økologiske tidsånd, både i social og organisk forstand:

 rummelighed, inklusion og trivsel er eksempler på den sociale økologi,

 biodiversitet, bæredygtighed og klimaforandringerne er eksempler på 
den organiske.

 Sundhedstidsånden er både trivsels- og kropsfikseret
 Naturen og sundhed er rykket ind i de pædagogiske institutioner

 Øgede forventninger til de pædagogiske institutioner om at lære 
børn og voksne at leve sundt, økologisk og ansvarligt. Vi skal lære at 
tage ansvar for os selv, for andre, for samfundet og den jord, vi lever 
på
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Refleksiv livs- og samfundsforståelse

 En af de væsentligste opgaver for pædagoger, lærere og andre, 
der arbejder pædagogisk med sundhed, miljø og natur er at afklare 
de forskellige former for faglig og pædagogisk viden og værdier, 
der er på spil (Wistoft, 2012)

 Pædagogisk arbejde med sundhed, krop, trivsel og natur fordrer en 
refleksiv livs- og samfundsforståelse

 Vigtig del af det professionelle pædagogiske arbejde og en 
væsentlig kompetence hos pædagoger og lærere.. 
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Hvorfor skal børnene ud?

 Naturen har gennem en årrække været et pædagogisk ’hit’ i 
daginstitutioner og indgår som selvstædigt målområde i 
institutionernes handleplaner (Kruse, 2004)

 Ude-aktiviteter skaber værdfulde rammer om børnenes udvikling og 
læring og er højt prioriterede

 Børnene skal ud! Spørgsmålene er blot, hvad de skal ud for, hvordan 
de skal lære noget derude, hvorfor, og hvor det er mest 
hensigtsmæssigt? 
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Værdier – hvorfor og hvordan?

 Sundhed, trivsel, bevægelse 
og natur er for mange værdier 
i sig selv, men da værdierne 
bygger på forskellige 
grundantagelser, er det ikke 
indlysende, med hvad, 
hvordan og hvorfor der 
arbejdes pædagogisk med 
dem.
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Pædagogisk værdi? 

 Sundhed, trivsel, bevægelse og natur refererer til forskellige 
videnskaber og fagområder der til en vis grad overlapper hinanden, 
når de kobles med pædagogik

 De tilskrives værdi, men blot fordi de anses for at være ’værdifulde’, 
er det ikke ensbetydende med, at de har pædagogisk værdi

 Derfor må forholdet mellem disse værdier og pædagogik inkl. viden 
og værdier afklares for derigennem at skabe grundlag for kritisk 
pædagogisk værdirefleksion
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Værdibegrebet (Wistoft, 2012)

 Værdier kan beskrives som de forskelle, der sætter grænser mellem 
godt og skidt . Værdier er præferencer, der markerer den positive 
side i forskellen mellem plus og minus 

 Værdier i mål udgør noget, der tilstræbes. 
 Relative (betingede) værdier gør noget andet værdifuldt muligt
 Absolutte (ubetingede) værdier er mål i sig selv. Absolutte værdier 

kan ikke føres tilbage til en grund, lige som de ikke kan begrundes.
 ”Grundværdier” i den ontologiske filosofi (von Henting, 2002). 
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Sundhedsbegrebet
 En vigtig del af realiseringen af ’det gode liv’
 Sundhed er ikke alene et individuelt anliggende, men et arbejde 

hen imod et samfund, som skaber betingelser for at leve sundt 
(WHO, 1986). 

 I den praktiske sundhedspædagogik er det nødvendigt at afklare 
det sundhedsbegreb, der trækkes på. 

 Typisk i et spændingsfelt mellem den biomedicinske tradition med et 
dertil knyttet risikoorienteret sundhedsbegreb og pædagogens eller 
lærerens ønsker om forståelse, dialog og involvering af de børn, 
unge eller voksne, de arbejder med
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Krop og sundhed

 Risikoadfærdsorienterede blikke og refleksioner over konsekvenser 
af usund livsstil refererer som regel til helbred og forebyggelse af 
sygdom

 Kroppen har både i biologisk men også i mental (psykisk og social) 
forstand stor betydning for helbredet

 Kroppen er både ressource og biologisk organisme, der kan rammes 
af sygdom

 Kropsligt velvære og intakte kropsfunktioner hænger sammen med 
fysisk aktivitet og sund mad, dvs. en kost eller ernæring, der er 
afbalanceret efter det enkelte menneskes energibehov. 
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Trivselsbegrebet
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Trivsel i skolen (Wistoft, 2012)

Her anvendes trivselsbegrebet typisk som en karakteristik af elevens 
egen vurdering af
a) sine sociale tilhørsforhold herunder forhold til kammeraterne og 

netværk - også digitale (social trivsel)
b) om eleven har nogle at betro sig til (fortrolighed)
c) om eleven er omgivet ansvarlige voksne, der giver omsorg, holder 

aftaler og har tiltro til eleven
d) går på en skole, hvor det er godt at være og i en klasse, hvor det 

er godt at lære (faglig trivsel) 
Elevens egen vurdering af disse elementer bruges som parameter i 
forhold til at bestemme en større eller mindre grad af trivsel.
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To trivselsdiskurser (Qvortrup & Wistoft, 2017)

Definition af trivsel Fremme af trivsel
Folkesundhedsdiskurs Risikofri og sygdomsfri tilstand: 

fokus på både individ og socialt 
miljø.

 Vurderinger af individuel og 
social ”virkelighed” fx i 
forbindelse med risikoadfærd, 
mobning, omsorgssvigt, 
selvskade, tab eller sygdom.

 Indsatser ift. bekymrende 
tendenser.

 Adfærdsorienterede,
kausalinterventioner.

Pædagogisk diskurs Et velbefindende, der giver 
følelsen af overskud, gåpåmod, 
handlekraft og glæde ved at 
være sammen med sig selv og 
andre.

 Involverende interventioner fx 
aktiviteter, hvor man i dialog 
med målgruppen sikrer, at de 
involveres og lærer at handle 
på et kvalificeret grundlag.

 Fokus på evnen til at iagttage 
egne og andres værdier: at 
se trivsel fra flere sider. 
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Elevers egne forslag til trivselsmål
(Wistoft & Qvortrup, 2017)

 Ikke kun spørgsmål om ”risikoopførsel”, ”hvordan det brænder 
på”, ”dårlige forhold, venner, vaner”, ”svære ting” mm.

 Ikke kun spørgsmål som hentyder til at blive betragtet som 
”svag”

 Men spørgsmål om positive selvbilleder, relationer, 
livsbetingelser:
 Brugbarhed – gode venner
 Kritisk bevidsthed – især ift. uddannelse
 Tilpasningsevne – fokus på det der lykkes
 Robusthed – fokus på ”ikke at vælte”, når noget er svært
 Respekt for intimitet/sexliv – fokus på ”det gode” og ”det private”
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Naturbegrebet
 Natur kan forstås i to grundbetydninger:

A. Det afgrænsede naturbegreb, hvor natur er noget, som har visse 
grænser til noget andet, fx til byen, kulturen, det tillærte eller Gud;

B. Det grænseløse naturbegreb, hvor naturen omfatter alt værende.
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Tre natur-formålskategorier
 Tre forskellige måder at bruge naturen på i det pædagogiske 

arbejde (Kruse, 2004)
a. At være i naturen for at opleve (eksistenspædagogisk dimension)
b. At foretage sig noget med naturen for at forstå den (fagligt 

pædagogisk dimension)
c. At gøre noget for naturen for at handle samfundsmæssigt 

ansvarligt (miljøpædagogisk dimension)
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Natursyn

 Naturen som resurse: som vi er afhængige af, ansvar, naturresurser
 Naturen er rum for oplevelser: vi bliver bedre mennesker
 Naturen er rum for læring: motivation, faglig og social læring (trivsel)
 Naturen styrker selvværdet: følelser, tanker, identitet, relationer 
 Naturen er sund: bevægelse og mental sundhed
 Naturen er et arbejds- og udfoldelsesrum: muligheder for praktiske 

gøremål 
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Eksempel: Haver til Maver 18



Vision

En kreativ, pædagogisk praksis:
 Ejerskab og organisering
 Undervisning og læring
 Pædagogiske muligheder og udfordringer
 Effekter:

 Nye færdigheder og viden  

 Madlavningskompetencer, smagsoplevelser og råvarekendskab

 Trivsel (også særligt udsatte børn)

 Spor i børnenes hverdag (hjem og skole) 
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Koblingen 20

Haver

Køkken

Natur



Pædagogisk praksis
Efteruddannelse for haveundervisere, Haver til Maver & DPU 2017

21



Idéen om det unikke
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