
 

Aktiviteten 

Sådan gør du: 

Aktiviteten går ud på, at brugerne skal finde fem ting i 

naturen. En klam ting, en pæn ting, en stor og lille 

ting og en ting der ikke høre til i naturen. Brugerne får 

ca. 20 minutter til at finde de fem ting hvorefter man 

samles og reflektere og har en dialog om de fundne 

ting. 

 

Hvorfor har vi valgt som vi har: 

Brugerne kommer ud i naturen og bruger sanserne, 

motorikken og fantasien. De kommer naturen ved, i 

dét man er nødsaget til at grave efter ting og lede efter 

genstande. Ved fx. at finde ting der ikke hører til i 

naturen og have en dialog om hvor skadeligt det er for 

naturen, lærer man på den måde at have en form for 

respekt og passe på naturen sammen. 

 

 

FIND 5 TING I 
NATUREN 

 

 



 

 

Motorik: 

Grundmotorikken udvikles som regel i en 

bestemt rækkefølge som fx ved at krybe, 

kravle, gå osv. Det er igennem 

grundmotorikken at grov og finmotorikken 

udvikles. Grovmotorik er betegnelsen for 

bevægelser hvor de store muskelgrupper 

som skulder, albue, hofte og knæled bliver 

brugt. Grovmotorik benyttes fx ved at 

rulle, krybe, gå, hoppe, løbe og balancere. 

Finmotorik er betegnelsen for bevægelser 

hvor de små muskelgrupper som fodens, 

øjets, mundens og mimikkens led og 

muskler, bliver brugt. Finmotorikken 

benyttes fx gennem fingrenes bevægelser. 

Det er vigtigt for håndens finmotoriske 

udvikling, at brugeren har kontrol over 

nakke -, skulderområdet og hele armen. 

Denne kontrol kommer via den grov 

motoriske udvikling. 

 De brugere vi arbejder med hat fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser, så derfor 

tænkte vi at aktivitet, måske kunne være med 
til at hjælpe og underbygge nogle af det 

motoriske sanser 

Refleksioner: 

Vi var meget usikre på om denne 

aktivitet ville falde i god jord med 

præcis den brugergruppe vi skulle 

besøge, og vi tænkte at der måske ville 

være nogle udfordringer, men vi valgte 

alligevel at give det en chance og prøve 

det ad. Det er vi rigtig glade for at vi 

gjorde, for brugerne havde en rigtig 

god dag sammen med os og man kunne 

se på dem at de nød at komme ud i den 

friske luft og blive udfordret via. Denne 

leg. Nogle skulle have lidt hjælp til 

hvad der mentes med en pæn og en  

 

Grim ting og der var rigtig mange 

spørgsmål som vi skulle svare på inden 

at vi kom i gang med legen, men alt i 

alt gik det rigtig godt. Brugerne havde 

en fantastisk dag i skoven og det havde 

vi studerende også godt. Brugerne 

havde en fantastisk dag i skoven og det 

havde vi studerende også 



 

 

 

 

 

 


