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INDLEDNING
Denne rapport er blevet til gennem et samarbejde 
mellem Hillerød Kommune, Randers Kommune, 
28 aktive pædagoger med interesse for Science i 
dagtilbud i de to kommuner og undertegnede, 
Niels Ejbye-Ernst.

Jeg vil gerne takke alle for deres positive og inspi-
rerende bidrag til rapporten.

Resultaterne af følgeforskningen er målrettet pæ-
dagoger med interesse for science i børnehaven. 
Rapporten indeholder en række konkrete eksem-
pler og indsigt i empiri og teori, der knytter sig til 
feltet, således at fremtidig praksis kan bygge på 
den bedste viden, vi har lige nu. De konkrete ek-
sempler i rapporten er alle opstået og udviklet af 
pædagoger, og efterfølgende justeret og bearbejdet 
gennem diskussion og fortolkning mellem pæda-
goger og forsker 

Rapporten er støttet af Trygfonden,
Friluftsrådet, Hillerød Kommune
og Randers Kommune. 

ET OVERBLIK
Rapporten indeholder som start et afsnit, der præ-
senterer resultaterne af følgeforskningen gennem 
tre år.

I del 1 præsenteres, hvordan science er blevet et 
begreb i danske dagtilbud. Her fremlægges kort 
historisk, hvordan udeliv i Danmark er blevet til 
natur, udeliv og science i de kommende ”styrkede 
læreplaner” som publiceres i 2017. I rapporten un-
dersøges to kommuner, der har været meget ak-
tive i udviklingen. Randers- og Hillerød Kommune 
har forskellige fortolkninger af science, og de to 
ret forskellige former for praksis er et eksempel 
på, at science er et overfortolket begreb, der vil 
fremtræde forskelligt rundt i landet.

I del 2 fremlægges afklarende teoretiske artikler, 
der støtter diskussion af science og naturfag i dag-
tilbudspædagogikken.

Del 3 giver konkrete eksempler på science praksis, 
som den er blevet bearbejdet til gennem aktions-
læring i de to kommuner i en treårig periode. I del 
3 er der mange illustrationer fra praksis.

Del 4 fremlægger det empirtiske materiale, der 
ligger til grund for at tale om indhold i science ar-
bejdet og målsætning eller retning i det pædagogi-
ske arbejde. Her fremlægges desuden pædagoger-
nes opfattelse af, hvordan science i dagtilbud ser 
ud gennem spontant opståede forløb.

OM RAPPORTEN OG  
RAPPORTENS KONKLUSIONER
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SCIENCE OG BØRNEHAVER?
 
I både Randers og Hillerød har kommunerne ar-
bejdet med science i dagtilbud. 

Begrebet science er engelsk, og kan umiddelbart 
oversættes til ’videnskab’. Ifølge oversættelser er 
det engelske ord science ikke alle videnskaber, 
idet science omfatter naturvidenskab og til dels 
samfundsvidenskab. Dermed er de humanistiske 
videnskaber ikke omfattet. En naturvidenskabs-
forsker og en samfundsvidenskabelig forsker vil 
man kalde ’scientist’, hvorimod en humanistisk 
forsker betegnes som ’scholar’. 

I begrebets opståen inden for børnehavearbejdet 
er det uvist, hvorfor ’science’ er blevet foretrukket 
i stedet for fx naturvidenskab, naturfaglighed, na-
turfag eller tilsvarende danske begreber. 

“Vi bruger begrebet science , da det giver os  

mulighed for at beskrive et fagligt område  

uden på forhånd at være begrænset af forud  

givne fagbeskrivelser.” 

(Broström& Frøkjær, 2015, s. 9) 

„Vi er desuden inspireret af det internationale  

begreb emergent science som vi forstår som den  

tidlige gryende forståelse for de store lovmæssig- 

heder i naturen.“ 

(Broström & Frøkjær 2016 s. 21)

Der har været tradition for at tale om naturfaglig-
hed i forbindelse med faget naturfag på pædagog-
uddannelsen, som eksisterede i perioden 1995- 
2007. Efterfølgende hed faget, der omhandlede 
det naturfaglige område, ’værksted, natur og tek-
nik’; et fag, som dækkede såvel naturfaglige, æste-
tiske som teknologiske aspekter af pædagogisk ar-
bejde. I forbindelse med uddannelsesreformen i 
2014 blev tilgangen til det naturfaglige område 
ændret til valgfaget ’natur og udeliv’, som signale-
rer pædagogisk arbejde udenfor med naturfaglige 
temaer (Ejbye- Ernst & Stockholm 2015).

De få danske tekster, der præsenterer begrebet 
science, er alle skrevet af (Broström & Frøkjær 
2012, 2015,2016) eller påvirket af disse forfattere 
(se EVA rapport (2015) hvor Thorleif Frøkjær sad i 
baggrundsgruppe).
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Begrebet er ikke opstået i direkte forlængelse af 
tidligere begreber brugt i dagtilbud, idet begre-
berne natur og naturfænomener har været brugt i 
forbindelse med arbejdet med læreplaner i børne-
haver/dagtilbud (2004, 2007).

Broström & Frøkjær definerer sciencedidaktik 
som: 

“Alle aktiviteter der bidrager til børns interesse  

og langsomt voksende forståelse for natur, teknik, 

sundhed, matematik, biologi, kemi og fysik  

(emergent science). Science i dagtilbud betyder  

en aktiv inddragelse af naturen med henblik på,  

at børn får kendskab til dyr og planter, naturens 

kredsløb, naturfænomener samt naturens lov- 

mæssigheder og dermed også emner som lys,  

vand, magnetisme, elektricitet, luftstrømme osv.” 

(Broström & Frøkjær, 2015, s. 16). 

De fremhæver i artiklen de naturvidenskabelige 
fag i folkeskolen, kemi, fysik, biologi samt faget 
matematik. ’Natur1, teknik og sundhed’ er alle om-
råder, de naturvidenskabelige fag bidrager med vi-
den til. 

Didaktik er i definitionen ’aktiviteter, der bidrager 
til’ interesse og langsomt voksende forståelse for 
fag, som børn i Danmark lærer om i folkeskole, 
gymnasier og videregående uddannelser. Bro-
ström og Frøkjær fremhæver i artiklen fem didak-
tiske principper:

1. Børneperspektiv og børns undren

2.  Børn som deltagere – børns demokratiske  

ret til deltagelse i egen læring 

3. Børn lærer i interaktion med pædagogen 

4. Børn lærer i hverdagslivet 

5.  Professionelle pædagoger med science- 

kompetence 

(Broström og Frøkjær 2016 s.)

Efterfølgende beskriver artiklen, at science i dag-
tilbud betyder en aktiv inddragelse af naturen (fy-
sisk, kemisk og biologisk) med henblik på, at børn 

får kendskab til levende organismer, kredsløb, na-
turfænomener og naturens lovmæssigheder. Na-
turens lovmæssigheder eksemplificeres med lys, 
vand, elektricitet, luftstrømme mv. 

Det er ikke klart, hvad der menes med ”får kend-
skab til”. Hvis man sammenligner de fremhævede 
stofområder (lys, vand elektricitet, luftstrømme) 
er det ikke stofområder, som fremhæves i læsepla-
nen eller færdigheds/videnmål for faget natur/
teknologi (0 – 6 klasse). Jeg antager at der med 
”får kendskab til” menes, at begreberne bliver 
brugt alderssvarende og passende, baseret på na-
turfaglige opfattelser af bølger, elektrisk spænding 
mv.

I forbindelse med starten på følgeforskningspro-
jektet blev denne formulering valgt for at afgrænse 
projektet:

Med science menes her aktiv, eksperimenterende og 

undersøgende tilgang til natur og naturfænomener2 

og dermed også (natur)videnskab formidlet til små 

børn. Med science i børnehaven tilstræbes at starte 

på at bryde den (natur)videnskabelige kode gennem 

at bygge bro mellem børnehavebørns empirisk san-

selige tilgang til fænomener og videnskabens verden 

af abstraktion (projektbeskrivelse).

Som hos Broström & Frøkjær vægtes der i denne 
afgrænsning en aktiv, eksperimenterende og un-
dersøgende tilgang. Det gælder både for børn og 
pædagoger, idet mange af de refleksioner, der er 
forbundet med science i dagtilbud, kræver, at pæ-
dagogerne deltager som rammesættere, inspirato-
rer, vejledere eller kyndige personer. Der sigtes ef-
ter at bryde den naturvidenskabelige kode. 

I afsnittet om indhold i denne rapport problemati-
seres brugen af ’undersøgende’ og ’eksperimente-
rende’ idet disse begreber er forskellige, alt efter 
om de bruges i en hverdagssammenhæng eller 
som en del af et naturfagligt uddannelsesprojekt.
Det fremhæves i ovenstående citat, at børn tænker 
og opfatter natur og naturfænomener, som de ser 

1  Naturbegrebet er et begreb med mange fortolkninger. Her opfattes det som den fysiske, kemiske og biologiske natur.
2  Naturfænomener ses her som fortolket i forbindelse med læringstemaet naturfænomener, beskrevet i et hæfte udgivet  

af Socialstyrelsen. Naturfænomener rummer mængder og tal, former og mønstre og en undersøgende og udforskende tilgang.
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ud (empirisk sanseligt), hvorimod naturvidenska-
ben iagttager de samme fænomener decentreret 
og abstrakt (se afsnit om hverdagsforestillinger, 
del 2). Specifikke stofområder bliver ikke nærmere 
beskrevet. 

Gennem tre års følgeforskning er der gennem af-
prøvning, undersøgelse og justeringer opstået en 
række temaer, som pædagogerne finder interes-
sante og perspektivrige, og som samtidig kan siges 
at være perspektivrige i forhold til folkeskole og 
efterfølgende uddannelse. Der er også arbejdet 
med temaer, som efter praktisering er blevet vur-
deret som mindre egnede (se del 4).

FORMÅL MED SCIENCE- 
PROJEKT I HILLERØD OG  
SMOL PROJEKT I RANDERS

Hillerød kommune skrev i 2014 ved følgeforsk-
ningens start, at sigtet med deltagelse var:

”At pædagoger i Hillerød får formidlet og arbejdet 

med læringsbegrebet – især med fokus på pædago-

gens betydning for børns læreprocesser.

At pædagoger, der deltager i projektet, udvikler di-

daktiske kompetencer med fokus på science; kompe-

tencer, der er rettet mod børns nysgerrighed i en eks-

perimenterende og udforskende praksis.

At pædagogerne fortsat arbejder med aktionslæ-

ringsmetoder

At pædagogerne, der deltager i projektet, fortsat for-

midler deres viden om science i børnehaven til kolle-

ger. Pædagogerne udfordrer deres praksis med pæ-

dagogiske dokumentationsformer som videodoku-

mentation, billeddokumentation og praksisberet-

ninger. Fortsat inddragelse af tegn på læring i for-

bindelse med science i børnehaven

At børn i projektinstitutionerne får gode muligheder 

for at udvikle deres udforskende og eksperimen- 

terende praksis, og at de får nye erkendelser og  

erfaringer med emner inden for læreplanstemaet 

natur og naturfænomener ”  (projektbeskrivelse).

Randers Kommune skrev i 2014 at formålet med 
SMOL (Science and Math in Outdoor Learning) 
var:

”At understøtte personalets kompetencer og tillid  

til at inddrage de udendørs omgivelser som ramme 

for at forøge børns interesse og kompetence indenfor 

science og matematik. ”  (Projektbeskrivelse).

Da de tre børnehaver, der har deltaget fra Randers 
Kommune, deltog i et internationalt projekt om 
science og matematik i børnehaven (SMOL) tages 
også dette projekts formål med her:

Målbeskrivelse for SMOL
The aim with this partnership is to increase partici-

pating pre-school’s staff skills and confidence in how 

to use the outdoor environment as an instructional 

tool for increasing children’s interest and compe-

tence in science and mathematics. 

Our project objectives are therefore to:

- Through the 2 identified themes of; „Space  

and Shape“ and „Water“ work locally in each  

pre-school during 2 years, collecting and  

gathering data, examples, reflections and 

opinions on approaches to this

- Through comparing different EU pre-schools  

approaches to science/maths and outdoor learning 

based on the two identified themes, gain in-deepth 

knowledge on different approaches resulting in a 

Good Practices collection (2 Films & 2 E-books)

- Through staff visits, exchanges, discussions and 

joint reflections, increase participating pre-school 

staff knowledge and confidence in using various  

tools and methods for outdoor learning
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RESULTATER AF  
FØLGEFORSKNINGEN
I både Hillerød og Randers kommuner er der såle-
des blevet arbejdet med science i dagtilbud (mest 
børnehavealderen). Hvor Hillerød har lagt sig op 
ad Broström & Frøkjærs (2016) formuleringer om 
sciencedidaktik, har Randers kommune brugt be-
grebet science som synonym for naturvidenskab 
(for små børn).

I begge kommuner har de pædagoger, der har ar-
bejdet med området, deltaget med stor entu-
siasme, og det har været muligt at besøge dagtil-
bud mange gange i projektperioden. Alle har vel-
villigt modtaget forskerbesøg.

Der har været forskelle i organiseringen af arbej-
det med science i de to kommuner:

I Hillerød indledte man arbejdet i 2012 med et ak-
tionslæringsforløb om science i dagtilbud (del 1). I 

2014 startede man perioden med at uddanne 27 
sciencepædagoger gennem et diplommodul, udar-
bejdet i et samarbejde mellem UCC Sjælland og 
Skovskolen, Københavns Universitet. Alle pæda-
gogerne deltog i et seks ugers diplommodul om 
science i dagtilbud med afsluttende eksamen. Her 
var undervisningstiden 40 lektioner, og pædago-
gerne havde tid til at læse litteratur og afprøve 
indholdet i eget og andre dagtilbud.

I kommunen har alle dagtilbud efterfølgende fået 
en scienceansvarlig, og de scienceansvarlige er 
samlet i et områdenetværk. Der findes tre områder 
i kommunen. Disse områdenetværk mødes jævn-
ligt. I kommunen har man holdt en sciencefestival 
hvert år i 2014, 2015 og 2016, og et af områderne 
har desuden holdt en lokal festival i 2015 og 2016.

 I Randers har motoren i arbejdet været tre børne-
havers samarbejde med børnehaver i syv andre 
europæiske lande i samarbejde med en koordine-
rende konsulent. I Randers har arbejdet udviklet 
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sig gennem arbejdende fællesskaber med andre 
landes pædagoger, og gennem en række rejser har 
de involverede pædagoger haft rig lejlighed til at 
dele synspunkter og reflektere over egen og andres 
praksis. ”I perioder har det lignet en studiekreds,” 
sagde den pædagogiske konsulent. I Randers har 
SMOL3-pædagogerne præsenteret deres arbejds-
former for kommunens pædagoger i workshops, 
kommunale konferencer, SMOL-konferencer og 
ved lokale arrangementer rundt i kommunens 
dagtilbud. Randers er ligesom Hillerød opdelt i 
områder. I det ene område har en SMOL-pædagog 
fået timer over en periode på næsten et år til at ud-
brede arbejdsmetoder i et aktionslæringsdesign. 
Pædagogen har præsenteret arbejde fra SMOL, og 
efterfølgende har personalet i børnehaven afprø-
vet noget, der ligner, i deres egen børnehave. 
Derpå har de reflekteret over resultatet i samar-
bejde med SMOL-pædagogen. Denne form for vi-
dendeling foregår kun systematisk i et af områ-
derne i Randers (aktionslæringsdesign).

Begge kommuner har gennem arbejdet præsente-
ret deres arbejde bredt for mange pædagoger i 
kommunerne, og diverse arrangementer er blevet 
formidlet i aviser, radio, i bøger og på tv.

Gennem følgeforskningen stilles  
en række spørgsmål til arbejdet med  
science i dagtilbud: 

•  Hvordan opfattes science begrebet i Randers? I 
Hillerød?

•  Hvor ofte arbejder pædagoger fra Hillerød og 
Randers med science i dagtilbud?

•  Indhold - hvilke temaer indgår i deres arbejde?
•  Hvordan arbejder pædagoger helt konkret, når 

de arbejder med science?
•  Hvordan opfattes god praksis gennem erfarings-

baserede perspektiver 
•  Hvordan opfattes god praksis gennem teoretiske 

perspektiver på arbejdet med science i dagtil-
bud?

•  Hvilke områder skal udvikles i arbejdet med 
science?

Disse spørgsmål besvares kort i dette afsnit. For 
yderligere underbygning henvises til del 1, 2,3,4.

Det fremgår af del 4, at rapporten bygger på et 
stort empirisk materiale. 

Hvordan opfattes science begrebet  
i Randers? I Hillerød?
De to kommuner har brugt begrebet science for-
skelligt. I Hillerød har diverse formuleringer i 
kommunale papirer været meget inspireret af Bro-
ström & Frøkjærs (2 012, 15,16) pædagogiske prin-
cipper for sciencedidaktik. 

1. Børneperspektiv og børns undren

2.  Børn som deltagere – børns demokratiske ret til 

deltagelse i egen læring 

3.  Børn lærer i interaktion med pædagogen 

4. Børn lærer i hverdagslivet 

5.  Professionelle pædagoger med sciencekompetence 

(Broström og Frøkjær 2016 )

I Randers har sciencebegrebet været en oversæt-
telse af naturvidenskab i samarbejde med pæda-
goger fra syv europæiske lande i EU projekt (Se del 
1)

Hvor ofte arbejder pædagoger fra Hillerød 
og Randers med science i dagtilbud?

FORÅRET 2015 FRA UGE 1- UGE 25:

Omfanget af planlagt arbejde med science er målt 
gennem en forårsperiode (uge 1-25 forår 2015 og en 
efterårsperiode (uge 32-42 2015), med en svarpro-
cent på 60,57 %. Spørgeskema blev udsendt hver 
uge direkte til pædagogerne gennem surveyxact 
(se del 4).

Pædagogerne brugte i foråret i gennemsnit 1,7 
time pr uge til planlagte aktiviteter med science, 
og der var i gennemsnit 1,4 spontane aktiviteter pr. 
uge med science, som pædagogerne registrerede.

De planlagte aktiviteter foregik oftest med 10 børn 
eller flere. 

3  Science and math in outdoor learning
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Langt hovedparten af aktiviteterne foregik uden-
for, enten på institutionens udeareal eller i natu-
ren, fx i skoven. I ca. 80 tilfælde (af 424 indrappor-
terede) var det en enkelt pædagog, der stod for ak-
tiviteten, mens der ved hovedparten af aktivite-
terne var to til fire pædagoger i gang.

Der deltog børn i alderen 0-5 år. Flest børn var 4- 5 år.

EFTERÅRET 2015 FRA UGE 32 TIL UGE 42.

I efteråret steg aktiviteten, idet de planlagte aktivi-
teter i gennemsnit var på 3,87 timer pr uge i børne-
haverne, og indberetningen af spontane aktivite-
ter steg til 2,5 aktivitet pr uge. I denne periode på 
11 uger var der 191 besvarelser af 308 mulige, hvil-
ket giver en besvarelsesprocent på 62.

Opgørelsen viser, at pædagogerne i Hillerød og 
Randers brugte væsentligt flere timer på pædago-
gisk arbejde med science /SMOL, end der gøres i 
folkeskolens klasser i indskolingen i faget natur/
teknologi. I natur/teknologi har børn en time om 
ugen i 1. og 2. klasse samt to timer/uge i 3.-6. klasse.

Omfangsundersøgelsen viser også, at pædagoger 
oftest arbejder med planlagte aktiviteter indenfor 
science. Det betyder også, at dagligdags samtaler 
om naturfaglige forhold ikke opfattes som samta-
ler om naturfag/science af pædagogerne.

Hvilke temaer indgår i deres arbejde?

Se ’Figur 1 – Indhold’

I begge kommuner er der sket en bevægelse væk 
fra den kategori, som jeg har kaldt events/”trylle-
numre”4 hen imod pædagogisk arbejde med dyr og 
planter, vand (vands tilstandsformer (mest is/rim/
sne), vandbaner og vandlege) og tidlige matemati-
ske begreber i sammenhæng med de fremhævede 
temaer.

Dette gælder både i det planlagte arbejde med 
science og i det spontane arbejde (se del 4).

Det er sjældent, at pædagogerne arbejder systema-
tisk med andre fysiske problemstillinger end mas-
sefylde (specielt flyde/synke-forsøg og fx varm 
luft). Der et ikke eksempler på, at pædagogerne 
har arbejdet med kemiske problemstillinger ud 
over events/”tryllenumre” med fx fremstilling af 
CO2 ved at blande eddike og bagepulver. 

Hvordan arbejder pædagogerne med science?
I de sidste fire-fem år er der opstået en stærk ide 
om ’sciencedidaktik’ baseret på Broström og 
Frøkjærs (2012, 2016) fem pædagogiske principper. 

4  Events/”Tryllenumre” er beskrevet i del 4. Det er korte spektaku-

lære forsøg, som er vanskelige at forstå, men sjove at iagttage for 

målgruppen. I del 4 gives en del eksempler

0

VAND EVENTS DYR MATEMATIK PLANTER
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Figur 1 – Indhold (for detaljer, se del 4)
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Principperne er blevet udviklet på baggrund af ar-
bejde med science i forskellige praksisnære sam-
menhænge samt læringsteoretiske refleksioner. 
Broström og Frøkjær beskriver her, hvor de har 
hentet inspiration:

“Vi er inspirerede af et aktionsforskningsprojekt  

i Hillerød Kommune (Broström & Frøkjær, 2015)  

og et samarbejde med nordiske kolleger forankret  

i Nordplus-projektet NatGreb. Endvidere har vi  

hentet inspiration fra en svensk forskningsoversigt 

om naturvidenskab med to-niårige børn (Zetterqvist 

& Kärrqvist, 2007)” 

(Broström & Frøkjær s. 24).

De fem principper er flg:

1. Børneperspektiv og børns undren

2.  Børn som deltagere – børns demokratiske ret  

til deltagelse i egen læring 

3.  Børn lærer i interaktion med pædagogen 

4.  Børn lærer i hverdagslivet 

5.  Professionelle pædagoger med sciencekompetence 

(Broström og Frøkjær 2016)

De fire første perspektiver udtrykker holdninger 
til, hvordan børn lærer optimalt. I forhold til det 
sidste princip skrives flg.:

”Pædagogen skal udfordre børnene og bringe dem  

i virksomheder ’der rækker ud over grænsen for egen 

kapacitet’ (Vygotsky, 1978, s. 88). Altså skal de sam-

men med børnene konstruere deres nærmeste udvik-

lingszone og præsentere dem for sciencebegreber,  

der tilhører fremtiden. Og det kræver, at pædagogen 

har naturvidenskabelig indsigt undervejs” 

(Broström &Frøkjær s. 28).

I dette arbejde har jeg interesseret mig for formu-
leringen ”sciencebegreber, der tilhører fremtiden”, 
samt hvilke kompetencer små børn skal støttes i 
for at blive naturfagligt kompetente. 

Science begreber/naturfaglige begreber, der tilhø-
rer fremtiden, ser jeg (del 2) med afsæt i Dewey 

2005 (og Vygotsky 1982) som det at forfølge de er-
kendelser inden for arbejdet med naturfagene, der 
bidrager til ’fortsat vækst’ eller ’perspektivrig for-
ståelse’, samtidig med, at pædagogen skal have en 
’medlevende forståelse’ for det individuelle barn, 
hvis interesse er vakt. Et sigte, det både er rettet 
mod naturvidenskabens metoder og vidensområ-
der og mod meningsfyldte erfaringer og erkendel-
ser set fra barnets position.

Pædagogerne i mit materiale formulerer sig ikke 
om, hvordan de ser ’sciencebegreber, der tilhører 
fremtiden’, ’fortsat vækst’ eller ’perspektivrig for-
ståelse’. I følgeforskningen har dette været en 
kilde til diverse overvejelser. Disse er konkretise-
ret i del 3, der viser eksempler på forløb med 
science, som rummer såvel arbejdsmetoder, pæ-
dagogiske principper og faglige pejlemærker. 
Dette kan udvikles yderligere i fremtiden i samar-
bejde med pædagoger og lærere i indskolingen.

Når pædagogerne formulerer mål for planlagte ak-
tiviteter med science (del 4), er det derimod alene 
mål rettet mod konkrete aktiviteter. Aktiviteterne 
kan være meget forskellige, men gennem opsam-
ling af arbejde i Hillerød og Randers over tre år er 
der temaer, der dominerer; dyr, planter, vand, tid-
lige matematiske begreber og kategorien ”events/
tryllenumre” (del 4). Da der er en klar bevægelse 
væk fra ”events/tryllenumre” i praksis i begge 
kommuner, vægtes dette ikke yderligere her.

Der er også i materialet en bevægelse mod, at 
scienceaktiviteterne er konkrete, hverdagsnære 
problemløsninger, som børnehavebørn selv kan 
gennemføre, vejledt af pædagoger, i stedet for for-
løb, hvor pædagoger underviser børn gennem ab-
strakte modeller (del 3).

Børn møder dyr, planter, matematiske begreber og 
vand mange gange i deres uddannelsesforløb 
(skole, ungdomsuddannelse)5. Det vil være rele-
vant, at pædagoger, der interesserer sig for områ-
det, er informeret om sammenhængen mellem de-
res arbejde i børnehaven og faget natur/teknologi, 
specielt i indskolingen.

5  Optælling af temaer viser også, at pædagoger gør meget andet, men ikke systematisk eller jævnligt. De skal selvfølgeligt stadig fx sætte lys i duk-

kehuse, blæse sæbebobler og balloner op, lege med magneter, skille vægure og computere ad mv. Det kan alt sammen gøres som problemløs-

ning og som de første nysgerrige undersøgelser af noget, der er svært at forstå.
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De områder/temaer, pædagogerne overvejende 
bearbejder, når de har science på dagsordenen, 
indgår alle i ’Læseplan for faget natur/teknologi’.

Vidensområderne er her:

•  Undersøgelse i naturfag – med enkelte  
undersøgelsesmetoder 

•  Teknologi og ressourcer – undersøgelse  
af hverdagens enkelte mekanismer

•  Mennesket
•  Vand, luft, vejr
•  Organismer – undersøgelse af dyr  

og planter i den nære natur

Her skelnes mellem naturfaglige mål som om-
handler metoder, processer, tankegange og fag-
specifikke mål. Til sammen ses dette som et ar-
bejde mod naturfaglig kompetence.
 
Se ’Figur 2 – Model fra Læreplan for natur/ 
teknologi’

Der findes ikke fag i børnehaven, så fagspecifikke 
mål må ses netop som perspektivrige erkendelser 
med dyr, planter, vand og tidlige matematiske be-
greber. 

De pædagogiske principper indgår sammen med 
metoder og processer i samspil med fagspecifikke 
mål i børns naturfaglige kompetencer. De pæda-
gogiske principper intenderer generelt en arbejds-
metode, hvorimod kompetencerne fortæller om 
børns parathed og handlemuligheder i en given si-
tuation.

Inspireret af Dolin 2014 (Tougaard og Hybel Kofod 
2014) ses kompetence som noget, børn kan i en 
konkret situation, eller som børns mulighed for at 
handle på baggrund af viden og færdigheder. 

I del 2 fremhæves følgende kompetencer, der kan 
styrke børns opfattelse af naturfagene:

1.  Kommunikative færdigheder  
– kommunikativ kompetence

2.  Evner til at forholde sig undersøgende og  
eksperimenterende til den konkrete omverden - 
undersøgelseskompetence

3.  Evnen til at kunne se forskelle og ligheder  
– empirikompetence

4.  Understøttelse af praktiske, færdigheds- 
mæssige evner og simple modeller  
– modelleringskompetence

Figur 2 – Model fra Læreplan for natur/teknologi

NATURFAGLIGE

MÅL
- metoder, processor, 

tankegange

NATURFAGLIG

KOMPETENCE

FAGSPECIFIKKE 

MÅL
- fagligt indhold
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I begge kommuner viser materialet, at pædago-
gerne sigter mod kommunikative kompetencer. 
Begge kommuner vægter systematisk at kommu-
nikere med børn gennem åbne spørgsmål, der kan 
åbne for forståelse af børnenes opfattelser. I Hille-
rød har pædagogerne været meget optaget af at 
formidle science gennem åben kommunikation 
med børnene. Åbne spørgsmål, der lægger op til 
refleksion og nye iagttagelser, har været væsent-
lige for Hillerødpædagogerne. I begge kommuner 
har pædagogerne været optaget af at understøtte 
børns egne formuleringer om naturfaglige for-
hold. I Randers har børnene i SMOL-dagtilbud fx 
arbejdet med logbøger, hvor de har tegnet og fast-
holdt deres erkendelser.

Pædagogerne har fx med inddragelse af dyr og 
planter arbejdet med empirikompetence og begre-
ber. Der har også været mange eksempler på, at 
man i det pædagogiske arbejde har tilstræbt at be-
væge sig fra undersøgelse af enkelte arter til de før-
ste modeller på forskelle mellem fx hvirvelløse dyr.

I begge kommuner vægtes det højt at sætte begre-
ber på de dyr, planter mv., børnene møder i daglig-
dagen. Der indgår desuden en ret stor andel af for-
løb, hvor tidlige matematiske begreber vægtes højt 
i det pædagogiske arbejde, hvilket ligeledes tyder 
på opmærksomhed på de kommunikative kompe-
tencer.

I arbejdet med dyr er det meget udbredt at udar-
bejde de første modeller over, hvordan dyreriget 
kan opdeles, ved at bruge ’bentæller-nøgler’, og 
ved at skelne mellem hvirveldyr og hvirvelløse 
dyr.

Undersøgelse, eksperiment og hypoteser
Det trænger til at blive undersøgt yderligere, hvor-
dan børn støttes til nysgerrig undersøgelse af na-
turfaglige temaer, uden at dette skal være belastet 
af naturvidenskabens systematiske og teoribase-
rede arbejdsmetoder. Børnehavebørn prøver sig 
frem og danner måske ansatser til teorier/ideer 
gennem dette.

I dokumenter fra Hillerød fremhæves det des-
uden, at en undersøgende, eksperimenterende ar-
bejdsmetode, baseret på hypoteser, er små børns 
måde at være i verden på (del 1).

I forbindelse med følgeforskningen er det væsent-
ligt at fremhæve, at der aldrig/meget sjældent ar-
bejdes undersøgende eller eksperimenterende el-
ler hypotetisk deduktivt i børnehaven, som der 
sigtes efter inden for naturvidenskab (del 4).
Den arbejdsmåde, der oftest bruges, bygger på 
små børns umiddelbare intuitive opfattelser af de-
res omverden. Hypoteser er mere eller mindre 
kvalificerede gæt, og nogle gange helt vilde gæt. 

Se ’Eksempel – Fortolkning af hypotesebegrebet’

Hypoteser har ikke, i de tilfælde jeg har observe-
ret/læst/filmet, bygget på en formuleret teori/ide, 
som efterfølgende har været afprøvet. Det er mest 
umiddelbare gæt, en vild ide eller et indfald i ret-
ning af: Lad os se, hvad der sker! Hvorfor mon det? 

Her skal fremhæves, at der er eksempler i viden-
skabshistorien på, at naturvidenskabelige opda-
gelser faktisk er startet ret tilfældigt eller ved et 
vildt gæt.

”Bagning blev et eksperiment. Barnets hypotese: 

Smør og sukker bliver til blade, når det varmes op. Vi 

prøver og ser, hvad der sker. Blev det til blade. Nej, 

drengen troede, at det ikke helt smeltede smør var 

kartoffelstykker, indtil det hele var smeltet.” (Citeret 

fra ugespørgeskema fra pædagog).

Det kan være, at barnet troede, at smør og sukker 

blev til blade, og det kan være et svar fra barnet for 

at forhindre yderligere afkrævning af hypoteser fra 

pædagogens side. Jeg har observeret en del eksem-

pler, hvor børn har svaret helt tilfældigt, for efterføl-

gende at vise, at de ved meget mere om fænomenet 

i en mere nærværende, ligeværdig kommunikation. 

EKSEMPEL – FORTOLKNING AF HYPOTESEBEGREBET
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Forløbene i begge kommuner har vist, at hypote-
sebegrebet trænger til at blive operationaliseret i 
sammenhæng med små børns tænkning. De til-
tag, der er foregået i begge kommuner, har ført til 
diskussioner om, hvilke former for konkret pro-
blemløsning, små børn kan gennemføre. Det førte 
til temaet ”den øde ø” (del 3), der førte til, at scien-
cefestivalen 2016 i Hillerød overvejende byggede 
på konkret problemløsning, som små børn kunne 
gennemføre.

I det pædagogiske arbejde i børnehaverne tilstræ-
bes i høj grad at lytte til børns opfattelser af de fæ-
nomener, der arbejdes med, at være opmærksom 
på børns synspunkter og idéer. Det er derfor væ-
sentligt, at pædagoger, der arbejder med området, 
kender til hverdagsforestillinger som stærke dag-
ligdags erkendelser - erkendelser, der kan være i 
direkte modstrid med, hvad vi ved om et område. 

Begrebet eksperiment i materialet betyder helt 
overvejende at forsøge sig frem på baggrund af de 
måder, børn tænker på (se afsnit om hverdagsvi-
den). Der er sjældent et klart sigte i retning af sær-
lige naturfaglige pointer rettet mod små børn. I en 
del af det materiale, jeg har set, observeret mv., 
har aktiviteter været enkeltstående eller event-
prægede. Der er også været mange eksempler på 
lange forløb, der har vekslet mellem drøftelser, 
forsøg, justeringer, nye tiltag osv. (se del 3).

Der er i fremtiden yderligere behov for at se nær-
mere på, hvordan et undersøgende arbejde med 
børn i alderen 4-6 år kan gennemføres, så børnene 
kan være med. I begge kommuner har dette været 
et vigtigt spørgsmål, der har præget udviklingen.

Hvordan opfattes god praksis gennem  
erfaringsbaserede og teoretiske perspek- 
tiver på arbejdet med science i dagtilbud?
Del tre er skrevet på baggrund af observationer, vi-
deofilm fra pædagoger, videoobservationer af for-
løb, fyraftensmøder og interviews med pædagoger 
sammenholdt med del to i dette materiale.

Alle de beskrevne forløb har fundet sted, er bear-
bejdet og reformuleret. Der er sat pejlemærker el-
ler naturfaglige perspektiver på, og forløbene om-
handler konkret arbejde med væsentlige kompe-
tencer inden for det naturfaglige område.

Hvilke områder skal udvikles fremover  
i arbejdet med science?
1. Målsætning af arbejdet med science
2. Klare pejlemærker
3. Perspektivrige områder
4. Forøget naturfaglighed
5.  Hvordan undersøger/eksperimenterer små 

børn? Det skal ikke belastes af en idé om viden-
skabelig metode.

Det tilgængelige materiale viser, at det er svært for 
pædagogerne at målsætte deres pædagogiske ar-
bejde med science. Ofte peger målene ikke ud over 
aktiviteten, så det er vanskeligt at se, hvorfor det, 
der foregår, er vigtigt for børnegruppen. I denne 
rapport fremhæves, at pædagoger kan sigte mod 
perspektivrige pejlemærker inden for naturfagene 
(del 2, 3), samt at pædagoger kan støtte de kompe-
tencer, der karakteriserer arbejde med naturfa-
gene. Pædagogers arbejde med natur/science kan 
iagttages gennem mere generelle kompetencer, 
som er væsentlige med sigte på naturfagene. At 
undersøge, se nøje efter, systematisere gennem 
tidlige modeller og at kommunikere sin viden vi-
dere er kompetencer, som kan støttes inden for 
naturfagene fra vuggestue til ph.d. Det er væsent-
ligt at se begreberne i et individuelt, udviklings-
mæssigt, læringsteoretisk perspektiv for at børns 
lyst til at forholde sig til naturen og naturens for-
skellige fænomener ikke ødelægges.
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FRA UDELIV I BØRNEHAVEN 
TIL ”NATUR, UDELIV OG 
SCIENCE I BØRNEHAVEN”

Danmark har en lang historie med naturinstitutio-
ner og pædagogisk arbejde uden for bygninger og 
væk fra byerne. De første danske naturinstitutio-
ner er mere end 70 år gamle, og de er opstået på 
tidspunkter, hvor det var meget ualmindeligt at 
inddrage naturen i det pædagogiske arbejde med 
små børn.

Der findes en del artikler fra udenlandske for-
skere, der har besøgt Danmark og gennem besøget 
fået øjnene op for, at børnehaver kan bruge natur-
områder på kropslige og undersøgende måder. 
Sciencebørnehaver bygger videre på danske tradi-
tioner for at bruge naturen og det naturfaglige om-
råde samtidig med, at børnenes erfaringer og for-
undring er drivkraften for den del af det pædago-
giske arbejde.

Her følger et kort kalejdoskopisk tilbageblik, som 
altid er præget af valg og fravalg.

Emdrup Skrammellegeplads
I 1943 blev den første byggelegeplads i Danmark 
etableret under navnet Emdrup Skrammellege-
plads. Den var nytænkende og banebrydende for 
pædagogisk tænkning:

Legepladsen blev af eftertiden udråbt som verdens 

første legeplads af den karakter, og et af Danmarks 

få bidrag til verdenspædagogikken siden Grundtvig 

og Kold 

(Berlingske Aften 1959 og Sigsgaard 1978) (Fischer 
& Henriksen 2002, s.63).

Legepladsen byggede på ideer om, at barnet i egen 
udfoldelse og organisering ville få det bedst mu-
lige ud af skrammellegepladsen, at børns aktivite-
ter ikke skulle hæmmes af voksne6, og at menne-
sket er godt, men (ifølge kulturradikale tænkere) 
hæmmes i sin udvikling af det borgerlige sam-
funds struktur. 

Sigtet på børns egen organisering af leg gennem 
udeliv var meget stærkt, og det sås som et ideal, at 
pædagogen kunne trække sig helt tilbage og nyde 
børns aktiviteter i det fri.

Legepladsen er et eksempel på, hvordan udeliv 
har været en stærk ide blandt reformpædagogik-
kens pionerer. De har været inspireret af fx Ros-
seau i deres syn på børn og natur.

Ella Flataus Vandrebørnehave
Den ældste naturbørnehave i Danmark er Ella Fla-
taus Vandrebørnehave. Den startede i 1952, hvor 
Ella Flatau begyndte at tage sine egne børn med på 
ture i skoven i Nordsjælland. Det blev efterhånden 
til den første skovbørnehave, baseret på, at naboer 
og bekendte fandt interesse for det, der foregik i 
den private institution og sendte deres børn af sted 
i skoven. Institutionen var i mange år et privat fore-
tagende og en inspirationskilde til de mange ud-
flytterbørnehaver, som blev etableret cirka på 
samme tidspunkt. Formen inspirerede til etable-
ring af flere vandrebørnehaver, bl.a. i Hareskoven 
(Myrhøj 87). Flere af de tidlige naturbørnehaver var 
inspireret af Rudolf Steiners pædagogik og antro-
posofi (Vognæs 2000). Sigtet med vandrebørneha-
verne har været at komme ud i naturen, at være fy-
sisk aktive og at blive inspireret af det grønne. 

DEL 1.  OM SCIENCE
I BØRNEHAVEN

6  I C. Th. Sørensens bog om børnelegepladsen fra 1931 ”Parkpolitik i 

Sogn og Købstad” problematiseres det, om der skal være pædago-

ger på legepladserne, eller om det ikke er bedre med ren børnesty-

ring. 
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Udflytterbørnehaverne
De første danske naturinstitutioner for den økono-
misk uprivilegerede del af befolkningen er udflyt-
terbørnehaverne, som har rødder tilbage til 1952. 
Her blev arrangeret et møde, hvor denne instituti-
onsform nævnes første gang.7

Udflytterbørnehaverne var som udgangspunkt et 
hovedstadsfænomen, rettet mod børn fra de indre 
brokvarterer i København.

Konklusion fra rapport om udflytterbørnehaver 
1962 af Doris Juhl Petersen:

”Sundhedstilstanden synes ifølge rapporterne  

at være særdeles god. Børnene nyder godt af ophold  

i frisk, god luft, er mere modstandsdygtige overfor 

almindelige sygdomsforeteelser og trives i det hele 

taget godt 

(DPHF 1994, s 9).

Sigtet med udflytterbørnehaverne var et overve-
jende sundt og udviklende udeliv uden for en 
trang og begrænsende storby.

Naturbørnehaver i perioden fra  
ca. 1985 – 1995
I perioden sker der en stor udvikling i antallet af 
naturbørnehaver i Danmark. Det er imidlertid 
vanskeligt at få et præcist overblik, idet rapporte-
ringen fra perioden ikke inddrager erfaringer eller 
referencer fra andre tilsvarende udviklingsarbej-
der i nævneværdig grad. Oftest fremhæver rappor-
ter fra naturbørnehaver, at det er godt for børn at 
være i naturen (udelivstilgang), og at børnene læ-
rer om naturen ved at være derude (naturtilgang).

Antallet af naturbørnehaver i perioden
I 1991 fremgår det af rapport fra Skov & Natursty-
relsen (Grytter 19928), at der fandtes 66 skovbørne-
haver og skovgrupper i Danmark. I rapporten regi-
streres alle børnehaverne med navn, adresse, tele-
fon og for de flestes vedkommende antal pladser. 
Det fremgår med enkelte undtagelser, at naturbør-
nehaver i Danmark i 1991 var små institutioner på 

mellem 10 og 25 børn. I 1993 var antallet vurderet 
til at være 3-4 gange højere (Jensen 1999). I 20039 
vurderer Skov & Naturstyrelsen, at der findes ca. 
500 skov-, natur- og busbørnehaver i Danmark, 
hvilket var ca. 10 % af børnehaverne i hele landet. 
Alle tallene efter kortlægningen i 1992 (Grytter 
1992) er forbundet med skøn og derfor med usik-
kerhed, bl.a. fordi naturbørnehavebegrebet ikke er 
afgrænset i Danmark, og fordi der i Danmark er 
tradition for, at institutionerne er selvstændige 
autonome enheder, der selv vurderer, hvad de skal 
kaldes. Stigningen i naturbørnehaver markerer en 
stigning i pædagogers interesse for at inddrage 
naturen i pædagogisk arbejde. 

Af forordet til Grytters rapport (1992) fremgår, at 
Skov & Naturstyrelsen ser perspektiver i naturbør-
nehaverne, som kædes sammen med den begyn-
dende danske miljødebat, der for alvor rejses i 
starten af 90’erne. I samme periode understøttes 
satsningen på naturformidling for alle gennem 
naturvejlederordningen og de kommunale natur-
skoler. Naturtilgangen styrkes væsentligt i 
90’erne.

Sammenfatning
Mange af skildringerne af børnehaver i naturen vi-
ser, at de tidlige naturbørnehaver var præget af 
autonomi, engagerede ildsjæle og en tro på, at pæ-
dagogisk arbejde i et andet rum (naturen) ville få 
stor betydning for børnene. Der var sjældent pæ-
dagogiske refleksioner om pædagogernes didakti-
ske påvirkning af det pædagogiske arbejde. Begre-
bet didaktik er først blevet en del af pædagogpro-
fessionens begreber omkring 2004, hvor lærepla-
nerne blev indført i Danmark. Omkring 2004 var 
der også mange diskussioner inden for professio-
nen om, hvilke begreber der var væsentlige. Læ-
ringsbegrebet blev på dette tidspunkt en del af de 
begreber, der indgik i lovene rettet mod børneha-
ver. I 2007 blev lov om social service (servicelo-
ven) afløst af dagtilbudsloven, hvor formålet er 
spidsformuleret gennem begreberne trivsel, ud-
vikling og læring.

7  Offentligt møde arrangeret af Dansk Børnehaveråd med titlen: ”Hvem skal passe børnene” (DPHF 1994)
8  Spørgeskema udsendt til alle landets børnehaver.
9  Kilde: Skov og Naturstyrelsen 2003 http://www.sns.dk/nyheder/nyhedsbrev/skov_03.pdf
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I justeringen i 2014 er begreberne de samme, og de 
uddybes med:

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk  

og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene 

give børn omsorg og understøtte det enkelte barns  

alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til,  

at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og  

udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn 

mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, 

medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud 

skal som led heri bidrage til at udvikle børns selv-

stændighed, evner til at indgå i forpligtende fælles-

skaber og samhørighed med og integration i det  

danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene 

sikre en god overgang til skole ved at udvikle og  

understøtte grundlæggende kompetencer og lysten 

til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne 

skabe en sammenhængende overgang til skole og  

fritidstilbud.10

Specielt stk. 3 peget på, hvordan det pædagogiske 
arbejde ses, idet ”fremme læring” og ”udvikle 
kompetencer” samt ”oplevelser, leg og pædago-
gisk tilrettelagte aktiviteter” signalerer pædago-
gisk arbejde, hvor pædagogerne gennem didakti-
ske refleksioner støtter ”fordybelse, udforskning 
og erfaring”. Det stiller også implicit spørgsmål 
som: Fordybelse i hvad? Udforskning af hvad? Og 
hvilke erfaringer er vigtige?

I samme tekst fremhæves

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig 

pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 

år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skole-

start. Den pædagogiske læreplan skal give rum for 

leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved ud-

arbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der 

tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive  

dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for  

følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive  

relevante pædagogiske metoder og aktiviteter,  

der iværksættes for at nå målene, og hvordan  

læreplanen evalueres.11

I nærværende rapport er fokus på punkt 5, ”natu-
ren og naturfænomener”, og stk. 3 understreger,  
at pædagogen skal arbejde og tænke didaktisk og 
”kommunikere med læring som hensigt” inden 
for alle områder i dagtilbuddets læreplaner.

NATUR OG  
NATURFÆNOMENER 

Natur, udeliv og science?
En rapport udarbejdet af EVA (2015) viser, at 
mange dagtilbud har problemer med at håndtere 
læreplanstemaet ’natur og naturfænomener’. Eva-
lueringsinstituttet fremhæver tre forskellige til-
gange i danske dagtilbud, idet deres analyse peger 
på, at der findes en udelivs-, en natur- og en scien-
cetilgang som overordnede tendenser i dagtilbud-
dene. Alle tre tilgange er relevante i dagtilbud-
dene, men ofte praktiseres læreplansområdet 
alene ud fra en udelivstilgang, som beskrives 
som følgende: 

”Generelt prioriterer daginstitutionerne, at børnene 

er ude forskellige steder i naturen og har adgang til 

faciliteter, som kan bruges til aktiviteter inden for 

læreplanstemaet. Udetilgangen er således det fælles 

fundament for daginstitutionernes videre arbejde 

med temaet.” 

(EVA, s. 11). 

10  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168340 6/6 2016
11  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168340 6/6 2016
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Gennem udelivstilgangen ønsker pædagoger at 
sikre, at børn kan lege, nyde og være i naturen. 
Udelivstilgangen er ikke selektiv, idet udeliv er liv 
uden for bygningerne. Begrebet liv (som i frilufts-
liv) henviser til det levede liv, ikke til et liv beskre-
vet gennem andres intentioner. Et liv er ifølge 
udelivstilgangen mangfoldigt, og et godt liv er 
præget at subjektive fortolkninger. Det er rigtig 
vigtigt, at børn føler sig hjemme i grønne omgivel-
ser, at det er meningsfyldt at lege udenfor, og at 
børn føler sig trygge og glade udenfor. Ved ude-
livstilgangen fremhæves det ofte, at naturen har 
en værdi i sig selv, og at børn skal møde naturen 
ud fra eksistentielle eller æstetiske begrundelser.

I Danmark har begrebet ’udeliv’ været det domi-
nerende begreb i forbindelse med børnehaver, fri-
tidshjem og SFO’er12. Begreberne friluftsliv og ude-
liv er begge rettet mod at være i eller at leve i det 
fri. Friluftsliv er blevet fortolket og udforsket 
mangfoldigt (af for eksempel Tordson 2006, Næss 
1998, Bentsen et al. 2009), og det er kendetegnet 
ved en teoretisk, filosofisk og forskningsmæssig 
overbygning gennem diverse forskningsprojek-
ter13. Udeliv er et dansk, praksisnært begreb, der 
ikke har været undersøgt eller bearbejdet akade-
misk. Udeliv som pædagogisk praksis retter sig 
alene mod pædagogisk arbejde udenfor, og nær-
læsning af særnumre af Pædagogisk Tidsskrift (i 
Danmark) viser også, at begrebet ikke er at sam-
menligne med begrebet friluftsliv. Udeliv fortolkes 
som alle former for (pædagogiske) aktiviteter 
udenfor uanset indhold, mens den norske fortolk-
ning af friluftsliv i børnehaven rummer stærke 
værdier, der anviser særlige former for aktivitete14. 
Selv om den danske tradition for pædagogisk ar-
bejde i naturen er lang15, er der også en lang tradi-
tion for at fortolke udeliv forskelligt og selvstæn-
digt i institutionerne, med stor vægt alene på det 
at være ude. 

Svagheden ved udelivstilgangen set i sammen-
hæng med pædagogisk arbejde med læreplaner 
(evaluerings og planlægningslogik) er, at den 
alene tilsigter, at børn er udenfor, eller at børn ’le-

ver’ udenfor. Det er en tilgang, der er meget svær 
at sætte mål efter og en tilgang, der ikke egner sig 
til at involvere planer for læring. Det er vanskeligt 
at kombinere arbejdet med udeliv, som er alle for-
mer for aktiviteter, med et fokus, mål og fx evalue-
ring. Hvis pædagoger alene opstiller mål for ude-
liv, vil målene være meget brede og helhedsorien-
terede og dermed svære at operationalisere.

Det betyder ikke, at udeliv ikke er vigtigt for alle 
børn. Et meget stort område af forskningen om 
mennesker og natur omhandler naturens betyd-
ning for mennesket, grønne områders indflydelse 
på trivsel osv.

Se ’Faktaboks – Forskning, der omhandler  
børnehavebørn i naturen’ på side 22

Natur som vigtigt tema i dagtilbud
I starten af 80’erne og 90’erne blev natur, naturfor-
midling og naturforståelse vigtige begreber i pæ-
dagogisk arbejde med børn. Udelivsbegrebet var 
og er stadig et levende og meget brugt begreb, 
men med naturvejledere, friluftsvejledere, miljø-
debat og debat om problemer i den danske natur 
blev en naturtilgang væsentlig.

Naturtilgangen, hvor pædagogerne 

“arbejder hyppigere med det levende liv – ude og inde. 

At indsamle planter, udforske insekter og arbejde med 

spiring af frø er eksempler på aktiviteter, som bliver 

gennemført oftere inden for denne tilgang ”

(EVA 2015 s. 11.)

Med en naturtilgang formidlede pædagoger natur-
forståelse og eventuel omsorg overfor naturen (Vi 
skal passe på naturen). De bøger, der blev skrevet 
til pædagoger og pædagoguddannelsen i 80’erne, 
90’erne og starten af dette århundrede havde tit-
lerne: Børn og natur (Madsen 1988), Natur og ude-
liv (Bang 1998), Naturens pædagogik (Bjarne Ernst 
1998) og Udebogen (Achton 2001). De tre af bø-
gerne er skrevet af biologer/biologisk uddannede, 
og det fag, de er skrevet til i pædagoguddannel-

12 For eksempel Pædagogisk tidsskrift nul til fjorten 1993, 1994, 2000, 2004, 2005, 2011
13 For eksempel review om nordisk forkning i Andkjær 2008
14 Gennem simpelt friluftsliv der rummer overvejelser om beklædning, transport , materialer mv.
15  Første naturbørnehave i Danmark blev oprettet i 1954. Danmarks naturbørnehaver har inspireret  

både norske og tyske pædagoger til at lave naturbørnehaver.



Science i børnehaven – Følgeforskning i Hillerød og Randers. 

22

Her præsenteres relevant forskning, der kan sup-

plere rapportens sigte og underbygge, at naturen er 

et godt rum for pædagogisk arbejde med små børn. 

Forskning og undersøgelser af pædagogisk arbejde i 

naturen med børnehavebørn er et ret nyt felt. Der var 

sporadiske tiltag indenfor feltet omkring 1990, men 

først i 1997 blev de første forskningsarbejder rettet 

mod betydningen af børnehavebørns ophold i natu-

ren og af pædagogisk arbejde i naturen publiceret af 

svenske og norske forskere (Grahn 1997 et al., Fjør-

toft 2000). I slutningen af 90’erne undersøgte for-

skerne de kropslige og sundhedsmæssige effekter af 

naturbørnehaver. Det er ret velundersøgt, at børns 

udvikling på en række områder kan styrkes positivt i 

børnehaver, hvor naturen inddrages ofte. 

I meget af den forskning, der omhandler fysisk aktivi-

tet, er resultaterne opnået gennem sammenligninger 

mellem børn fra naturbørnehaver og børn fra andre 

børnehaver. Her er målt på, hvordan leg og aktiviteter 

i komplekse (natur) områder har betydning for børns 

fysiske udvikling. I de forskellige undersøgelser er 

der brugt den samme undersøgelse, EUROFIT16, el-

ler undersøgelser, der er udviklet på baggrund af 

EUROFIT (Grahn et al 1997, 2007, Fjørtoft 2000, 

Vigsø & Nielsen 2006).

Materialet viser ret entydigt, at børn, der leger og op-

holder sig i komplekse og varierede områder, bliver 

dygtigere motorisk end børn, der leger i mere stan-

dardiserede omgivelser på flade, belagte arealer.

Der er produceret mange flere undersøgelser, der 

bekræfter, at naturen er en god bevægelsesarena, 

og nyere forskning peger på, at der en sammenhæng 

mellem bevægelse og læring. Flere metastudier viser 

en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring17, 

og i erklæring fra en konsensuskonference om fysisk 

aktivitet og læring 2011 udtrykker forskere fra Dan-

mark og Sverige følgende:

På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og 

diskussionerne på konferencen kunne det konklude-

res, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem 

fysisk aktivitet og læring, uanset alder (Kunststyrelsen 

2011 s. 5).

Sundhed

En del sundhedsstudier (for eksempel Krøigård 1996, 

Söderström & Blennow 1998, Vigsøe & Nielsen 2006, 

Söderström 2011) er overvejende sammenligninger af 

pædagogisk arbejde i to forskellige kontekster. Studi-

erne viser samlet set, at naturen er en sund ramme 

for pædagogisk arbejde. Der findes mange studier, 

der bekræfter, at børn, der bruger mange timer uden-

for, er sundere og har færre sygedage end børn, der 

opholder sig meget indenfor. Det er undersøgt i Dan-

mark, Sverige og Norge18 og under ret forskellige 

forhold.

Leg og meningsfulde aktiviteter i naturen

En del svenske studier viser, at børn leger meget vari-

erede og komplekse lege i naturen, og at mængden 

af plads har stor betydning for, hvordan legene kan 

udvikle sig (Söderström 2011, Kylin 2004, Mårtensson 

2004, Mårtensson et al. 2009; 2011, Änggård 2009, 

Grahn 2007). 

Undersøgelser peger også på, at børn leger varieret, 

på tværs af kønnene, fysisk aktivt og med 

”snabba associativa fantasiflöden.” 

(Mårtensson 2011, s.62)

Der peges på, at børns leg i naturomgivelser er san-

seligt varieret, og at de små børn skaber lege af stor 

variation.

Vigsøe & Nielsen 2006 fremhæver også naturområ-

ders store variation som grundlag for opfindsomme 

lege. Børnenes lege i komplekse områder bliver 

mere kreative og fantasifulde (Kylin 2004), og i natur-

børnehaverne leger drenge og piger oftere med hin-

anden (Änggård 2009) end i almindelige børnehaver. 

Fortsættes på næste side...

FAKTABOKS – FORSKNING, DER OMHANDLER BØRNEHAVEBØRN I NATUREN
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Udendørs leg er i tilbagegang

Mange forskere (Grahn 1997, 2007, Fjørtoft 2000, 

Mårtensson 2004, 2009, 2011, Kellert 2002) fremhæ-

ver de mange legemuligheder, der findes i uderum-

met. Børns fri leg i naturen over for børns indendørs 

leg er diskuteret, og udendørs leg er under pres i det 

moderne samfund med de mange andre muligheder, 

børn og unge tilbydes.

Undersøgelser i USA, Australien og England (Louv 

2008) og i Danmark (Danmarks Naturfredningsfor-

ening 2009) viser, at børn generelt bruger kortere tid 

på at lege ude end tidligere.

Naturen som rum for udfordrende lege (risky play)

Sandeter (2010) fremhæver i sin ph.d. afhandling for-

skellige kategorier inden for ’risikoleg’, som ofte fore-

kommer i børns udendørs leg:

Leg ved store højder, leg i høj fart, voldsom leg, leg, 

hvor børnene kan blive ’væk’, leg med farlige redska-

ber, leg nær farlige elementer.

Alle disse former for spændende oplevelser er med 

til at opbygge børns fysiske formåen og forbedrer de-

res perception i relation til dybde, bevægelse, stør-

relse og form. Når børnene klatrer i træer eller gyn-

ger i tove, lærer de deres egen krop at kende. De læ-

rer at vurdere afstande og højder gennem mange 

gentagelser, så de til sidst kan udføre svære øvelser 

uden at tænke over det.

Mange af disse former for lege tillægges antifobisk 

effekt (Sandseter & Kennair, 2011), idet børnene ople-

ver sådanne lege med en ’lille frygt’ eller ’en kilden i 

maven’. Når de kan mestre disse lege, er der grund-

lag for, at børnene efterhånden kan håndtere poten-

tielt mere farlige situationer.

Opmærksomhed, selvstændighed og fantasi  

i naturen

Nogle af de fremhævede undersøgelser er ret små, 

og inden for en række områder er der behov for 

yderligere forskning. Grahn et al. (1997) og Vigsøe & 

Nielsen (2006) viser i mindre studier, at naturen er et 

godt rum for opmærksomhed og fantasi.

Uden at underbygge yderligere kan man konstatere, 

at der er god grund til at støtte børnehavebørn i at 

være udenfor, og at den del af den internationale 

forskning, der kort er fremhævet her, og som om-

handler børns leg i naturen, understøtter, at leg i for-

bindelse med pædagogisk arbejde i naturen kan op-

fattes som vigtig for børns personlige og helheds-

mæssige udvikling.

16  Om testen se:http://www.bitworks-engineering.co.uk/linked/

eurofit%20provisional%20handbook%20leger%20beep%20

test%201983.pdf 
17 Sibley & Etnier, 2003; Åberg et al., 2009
18  Det er også undersøgt i mange internationale reviews. For 

yderligere oplysninger se for eksempel www.childrenandnatu-

renet.com. Det kan være svært at sammenligne resultater fra 

forskellige kulturer, idet praksis omkring pædagogers arbejde 

er meget forskellig internationalt. Professionsbetegnelsen pæ-

dagog er ukendt i de fleste lande
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sen, hed naturfag. Med faget naturfag blev sigtet 
overvejende på biologiske processer, og faget bio-
logi dominerede efterhånden som uddannelses-
baggrund på underviserside.

Sideløbende med naturforståelse var udeliv et vig-
tigt begreb i børnehaver og på fritidshjem, og der 
var en vis interesse for friluftslivsaktiviteter i 
samme periode. Friluftsliv er nævnt i studieord-
ningen for naturfag i 90’erne. Naturtilgangen fun-
gerede stadig som et perspektiv på pædagogers ar-
bejde med børn udenfor. Da læreplanerne blev 
gennemført i 2004, blev de beskrevet med en ude-
livs- og naturtilgang.

Målene var dengang: 

•  Børn skal have mulighed for at opleve glæde  
ved at være i naturen og for at udvikle respekt  
for natur og miljø 

•  Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser 
og opleve den som et rum for leg og fantasi og 
som rum for både vilde og stille aktiviteter 

•  Børn skal have mulighed for at få mange og  
forskelligartede erfaringer med naturen og  
naturfænomener samt for at opleve naturen  
som et rum for at udforske verden19

Målene afspejler en vægt på en udelivstilgang gen-
nem ”glæde ved at være ude”, ”erfare naturen med 
alle sanser”, ”et rum for leg og fantasi”, ”vilde og 
stille aktiviteter” og ”opleve naturen”. Naturtilgan-
gen kan ses gennem sætningerne ”at udvikle re-
spekt for natur og miljø” og ”erfaringer med natur 
og naturfænomener”. Sætningen ”at udforske ver-
den” peger på en tilgang, hvor viden om natur 
indgår. Det er svært at udvikle respekt for noget, 
uden at det foregår i en dialog med mere erfarne 
personer (pædagoger, dagplejere), der kan rette 
barnets opmærksomhed mod det, der skal skabe 
respekt omkring. ”Erfaringer” lægger op til, at 
børns umiddelbare oplevelser skal bearbejdes og 
blive til erfaringer, og ”at udforske naturen” peger 
på systematiske måder at iagttage naturen på.

I samme periode blev pædagogens rolle diskute-
ret. Pædagogen som formidler blev fremstillet 
stærkere, og naturen alene som rum blev nedtonet 
som påvirkningskilde til børns viden. 

Meget forskning peger på, at først når børn har be-
greber, nuancer, interesser og fokuspunkter, læg-
ger de mærke til, hvilke muligheder der findes i 
naturområder. ”Man ser det, man ved”, fremhæver 
fx Hansen (2002), og det er ikke sikkert, at børn ser 
noget nyt af sig selv. Der skal forstyrrelser eller pe-
gende fingre og sprog og eftertanke til, før det er 
muligt at få øje på noget (Ejbye-Ernst 2012, Thulin 
2012).

Rapporten fra EVA fremhæver desuden science-
tilgangen, hvor pædagogerne 

“arbejder oftere med aktiviteter såsom forsøg med at 

måle og veje eller eksperimenter med, hvad der sker, 

når is smelter. Aktiviteter med tal og rækkefølger er 

også knyttet til denne tilgang.“ 

(EVA 2015 s. 11.).

I pædagoguddannelsen ændrede faget naturfag 
sig i 2007 til værksted, natur og teknik. Det kan 
have betydning for nye fortolkninger af pædago-
gers arbejde med børn i naturen. Arbejdet med fa-
get med de tre faglige tilgange åbnede for nye for-
tolkninger, og arbejde som censorformand i en del 
af perioden gav mig indsigter i faglige kampe om 
nyfortolkninger inden for faget. Udeliv stod sva-
gere i 2007-loven, men syntes usvækket i dagtil-
buddene.

Med formålet for pædagogers arbejde (Dagtilbuds-
loven 2014) ”Trivsel, udvikling og læring” frem-
hæves, at alle de tre tilgange er relevante, idet en 
udelivstilgang sigter efter, at børn får lyst til at 
være ude at lege og være i naturen. Der er ikke no-
get, der tyder på, at alene det at lege eller at være i 
naturen betyder, at børn forholder sig til naturens 
tilstand, eller at børn bliver interesserede i natur-
fagene. Teorier om læring ser dog en sammen-

19 http://www.dlo-kbh.dk/planer/bidrag280704.pdf  (24/8 2016)
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hæng mellem motivation, drivkraft og læring af et 
indhold i samspil med andre mennesker og indlej-
ret i en kultur (fx Illeris 2007). Lysten til at bruge 
naturen (motivation og drivkraft) spiller samen 
med, hvad børn ved og tænker. Der findes dog in-
gen studier, der direkte (kausalt) har påvist, at 
børn, der er glade for at lege udenfor/være i natu-
ren, bliver interesserede i at forholde sig til natu-
ren, når de bliver voksne.

Børns lyst til at være i naturen spiller ind på den 
måde, de lærer om naturen i naturen, og de men-
nesker, børn er sammen med, når de lærer om na-
turen, har betydning for, hvad de lærer. Både in-
den for forskning om små børn og skoleforskning 
fremhæves, at børn lærer i relationer, og at relatio-
nerne er af stor vigtighed for, hvad der læres.

Sigtet med naturtilgangen er, at børn skal blive in-
teresserede i naturen, mens sigtet med sciencetil-
gangen er, at børn på sigt får interesse for den 
slags viden, som naturfagene beskæftiger sig med. 
Hvor naturtilgangen ofte er konkret og rettet mod 
fx et specielt dyr eller en særlig plante, er science-
tilgangen (som den er beskrevet) præget af tidlige 
undersøgelser gennem naturfaglige metoder rettet 
mod alderstrinnet og tidlige matematiske begre-
ber eller tidlige naturfaglige erkendelser.

(Se afsnit om tidlige naturfaglige erkendelser og 
tidlige matematiske begreber del 2 og del 3)

Det kan bygge på spørgsmål som:

•  Hvorfor synker eller flyder en bestemt genstand? 
(Archimedes’ lov)

•  Hvorfor er de små dyr i skovbunden forskellige? 
(Evolution)

•  Hvor lever dyrene specielt godt? (Tidlig optæl-
ling /statistik)

•  Hvordan bliver sæbebobler til? (Tryk i forhold til 
molekylebindingers styrke)

•  Hvor meget salt/sukker kan forsvinde (opløses) i 
vand? (Koncentration)

HVOR I LANDET PRAKTISERES 
EN SCIENCETILGANG?
Sciencetilgangen har eksisteret i fragmenter i 
mange år inden for dagtilbud. Det er inden for de 
seneste 5-6 år, at kommuner, pædagoger og for-
midlere omkring pædagogerne har prøvet at frem-
stille science i dagtilbud som en samlet indsats 
med pædagogisk-didaktiske referencer.

Ved en søgning på alle danske kommuner d. 1/8-
2016 var der hits på otte kommuners hjemmesider. 
Der findes desuden en del kommuner, der ser sig 
som sciencekommuner, uden at det specifikt kan 
ses på dagtilbudsområdet.

Sciencekommuner med et dagtilbudsfokus:

Hillerød https://www.hillerod.dk/borger/fami-
lie-og-boern/daginstitutioner/det-paedagogi-
ske-arbejde/ 

Randers: https://born0-5.randers.dk/udvikling/
science-og-matematik/ 

Esbjerg: http://science.esbjergkommune.dk/dagtil-
bud.aspx 

Egedal: https://egedal.inst.dk/DOK.vdir/HS/Doku-
menter/Opslag%20og%20nyheder/Science%20
Kataloget.pdf 

Rødovre: http://www.friluftsraadet.dk/me-
dia/702728/evaluering.pdf 

Odsherred: http://www.odsherred.dk/sites/default/
files/PDF/kvalitetsrapport_paa_dagtilbudsomra-
adet_2014_faellesdel_pdf_635596744201924029.
pdf 

Horsens gennemførte/gennemfører et sciencein-
spireret projekt 2015 -2017

Gladsaxe: https://ucc.dk/sites/default/files/dagtil-
budsbrochure_2016-17_endelig.pdf 

Mariagerfjord – science i sandkassen: http://slide-
player.dk/slide/2006973/  
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Der findes en del kommuner, der har formuleret 
en naturfagsstrategi. Det er ikke alle disse kom-
muner, hvor dagtilbudsområdet eksplicit er frem-
stillet. Her kommer et par eksempler, hvor dagtil-
bud nævnes:

Assens: http://ntsnet.dk/naturfagsstrategi-i-assens 

Tønder (sciencestrategi): http://support.toender.
dk/Dagsorden/Dagsordener/Kommunalbestyrel-
sen%20Åbent%5C25-04-2013%5CBilag/Punkt_9_
Bilag_1_science_strategi__manus.pdf

Vejle som sciencekommune 2009: https://scien-
ce-kommuner.wikispaces.com/file/view/Kommis-
soriumStGr-SK-Vejle.pdf (det er dog mere en vi-
sion end en dagtilbudspraksis)

Kolding http://docplayer.dk/10485325-Sciencestra-
tegi-dagtilbud-og-skoler-2012-2016.html (en ikke 
præciseret sciencestrategi)

Det empiriske arbejde i denne bog er indsamlet i 
Hillerød og i Randers. Hillerød har kontinuerligt 
gennem fem-seks år arbejdet med at udvikle en 
sciencedidaktik inden for dagtilbudsområdet. 
Randers Kommune har ligeledes deltaget i SMOL 
(science and math in outdoor learning)-projektet, 
der har eksisteret siden 2012.

“Projektet SMOL har sin relevans, da det beskæftiger 

sig med temaerne Science og matematik. Begge te-

maer er fokusområder i et livslangt læringperspektiv 

(EU’s ’livslangt læringsprogram’).

...Da vi ved, at grundlæggende interesser anlægges i 

den tidlige barndom, er det oplagt at arbejde med et 

projekt, der understøtter børnenes interesse i det na-

turvidenskabelige felt.”20

Begge projekter beskrives i sammenhæng med af-
snit om indsamling af empiri (del 4).

HVAD ER DER SKREVET  
OM SCIENCETILGANGEN  
I DANMARK? 

Ved en søgning på alle artikler, der omhandler pæ-
dagogers arbejde med naturfagene i tidskrifterne 
MONA og Nordina, fremkommer få relevante ar-
tikler:

Frem til 2013 findes ingen peer reviewed artikler, 
der omhandler science i dagtilbud. Der findes en 
intern projektrapport fra 2012, som efterfølgende 
er omskrevet til en artikel i MONA i 2013 (Bro-
ström). Der findes desuden en artikel fra 2015 og 
en fra 2016 (Broström & Frøkjær).

Alle andre artikler i den tid, tidsskrifterne har ek-
sisteret, omhandler naturfagene:

Østergaard (2005), Ellebæk, J, J., Østergaard, L, D. 
Simensen & Anundsen (2013)

Ejbye-Ernst (2013), Storgaard (2013), Ejbye-Ernst 
(2013), Simonsen & Anundsen (2013).

Her inddrages desuden til videnoversigt fra 2007, 
Zetterqvist & Kärqvist, Paludan 200, 2004 og Elf-
ström et al. 2012.

20 http://smolranders.blogspot.dk/p/om-bloggen.html
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HVORDAN ER BEGREBET 
SCIENCEDIDAKTIK OPSTÅET  
I DANMARK?
I den danske tradition er begrebet science ikke et 
meget brugt begreb. Ifølge mine søgninger opstår 
det første gang i Danmark i en rapport fra 2012 
(Broström & Frøkjær 2012).

Tidligere bøger rettet mod pædagoger har alle om-
talt natur/naturformidling/ udeliv (Madsen 1989, 
Bang 1989, Achton 2001,2005, Wohlgemuth 2004), 
og de er helt overvejende skrevet af biologer eller 
naturfagligt uddannede personer (naturpædago-
ger, naturvejledere og biologer).

I perioden februar 2011 – november 2011 arbejdede 
11 børnehaver/vuggestuer med et aktionslærings-
projekt i samarbejde med Stig Broström og Thor-
leif Frøkjær (2012). Udgangspunktet for arbejdet 
var pædagogers læringsforståelse.

Projektet ’Sciencedidaktik i Hillerød, Pædagoger  

og børn i aktiv læring’ kom i stand på baggrund af 

undersøgelsen ”Pædagogers syn på børns læring” 

(Broström & Frøkjær, 2012). I undersøgelsen belyste 

1.340 danske pædagoger deres forståelse af, hvad læ-

ring er, og hvordan børn lærer 

(Broström & Frøkjær 2012 s. 3).

Gennem et aktionslæringsforløb, hvor pædagoger-
nes erfaringer og praksis blev bearbejdet gennem 
refleksioner på arbejdspladsen og i kursussam-
menhæng, gennemførte pædagogerne et forløb 
over ni måneder med afsluttende fremlæggelse af 
delprojekter på Hillerød Rådhus.

Gennem aktionslæringsmetoden blev det  
tilstræbt at:

•  Have en undersøgende tilgang og tage udgangs-
punkt i forundring over den konkrete praksis, der 
udforskes

•  At pædagogerne i fællesskab sætter ord på og un-
dersøger deres praksis (B&F s. 13)

I projektet blev aktionslæring set som en arbejds-
form, hvor pædagogerne udfører eksperimenter, 

som observeres og dokumenteres og gøres til gen-
stand for refleksion. Gennem aktioner eller ekspe-
rimenter gøres praksis til genstand for refleksion, 
og gennem refleksionerne gøres praksis sproglig, 
og der skabes derved muligheder for at forandre 
eller rekonstruere praksis.

Rapporten Broström & Frøkjær (2012) afsluttes 
med flg. anbefalinger:

Anbefalinger i forhold til det pædagogiske ar-
bejde med sciencedidaktik:

På baggrund af de erfaringer i teori og praksis, som 

er erhvervet gennem science-projektet i Hillerød, kan 

vi i kort form anbefale følgende science-didaktiske 

principper (men som samtidig er gældende i pæda-

gogisk arbejde som sådan): 

-  Børns læring foregår i social interaktion med andre 

børn og med vidende, engagerede voksne  

-  Børn lærer gennem eksperimenterende virksom-

hed, når de får mulighed for selv at  konstruere for-

ståelse, selv skabe mening (men også blive udfordret 

af andres syn og viden)   

-  Børns sproglige læring sker først og fremmest i so-

cial interaktion og gennem  hverdagssamtaler  

-  Pædagogerne må skabe hensigtsmæssige organise-

ringsformer præget af ro og med mulighed for for-

dybelse (uden forstyrrende elementer)  

-  Pædagogen og barn må udvikle fælles opmærksom-

hed præget af intersubjektivitet  

-  Pædagogen lytter, viser nysgerrighed på børnenes 

nysgerrighed og undrer sig sammen med  børnene  

-  Pædagogen indgår i dialog med børnene og giver 

ikke færdige facitliste-svar, men stiller  hellere åbne 

spørgsmål (uden at underkende faktaviden og na-

turvidenskabelig indsigt)

  

-  Pædagogen må kunne indleve sig i barnets ople-

velse, må anlægge et barneperspektiv 

(Broström &Frøkjær 2012 s 71-71) 1
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Resultaterne af arbejdet har helt overvejende al-
mendidaktisk sigte. Læring foregår i en social 
sammenhæng, og i rapporten peges på en social-
konstruktivistisk læringsforståelse, hvor der læg-
ges vægt på interaktionen mellem barn og pæda-
gog, samt at pædagogen skal støtte barnets eget 
læringsarbejde gennem åbne ’stilladserende’ 
spørgsmål. Selv om rapporten omhandler tidlige 
naturfaglige områder/emergent science/gryende 
naturvidenskabelige tilgange, er disse sjældent 
uddybet eller undersøgt. Rapporten giver almene 
anbefalinger til børns læring, som gælder inden 
for alle områder i pædagogers arbejde, hvilket 
fremgår af sidste linje i optakten til anbefalin-
gerne.

På baggrund af de erfaringer i teori og praksis, som 

er erhvervet gennem science-projektet i Hillerød, kan 

vi i kort form anbefale følgende science-didaktiske 

principper (der dog samtidigt er gældende i pædago-

gisk arbejde som sådan): 

RAPPORT FRA EVA 2015
I en rapport udarbejdet af EVA (2015) vises, at 
mange dagtilbud har problemer med at håndtere 
natur og naturfænomener. Evalueringsinstituttet 
fremhæver tre forskellige tilgange i danske dagtil-
bud, idet deres analyse peger på, at der findes en 
udelivs-, en natur- og en sciencetilgang som over-
ordnede tendenser i dagtilbuddene. Alle tre til-
gange er relevante i dagtilbuddene, og ofte er 
grænsen mellem dem flydende (se afsnit om pæ-
dagogisk arbejde i naturen for en uddybelse).

I den ekspertgruppe, der samarbejdede med EVA’s 
konsulentgruppe, sad Thorleif Frøkjær, Lasse Ed-
lev og Mette Nørgård Christensen (medforfatter til 
læreplanstema om natur og naturfænomener 
2004).

Hvor Broström &Frøkær (2012) omhandlede al-
mendidaktiske problemstillinger, peger EVA-rap-
porten på stofområder, der karakteriserer en scien-
cetilgang inden for arbejdet med læreplansområ-
det natur og naturfænomener. Der nævnes forsøg 
med at måle, eksperimenter med fx tilstandsfor-
mer og brug af tidlige matematiske begreber.

Skærpelse af en almendidaktisk tilgang
I 2016 skriver B&F en artikel i tidskriftet MONA 
(Broström & Frøkjær 2016), hvor de fremhæver 

“fem indbyrdes sammenhængende/overlappende 

pædagogiske principper, som kan være styrende for 

udvikling og gennemførelse af en sciencepædagogisk 

praksis “ 

(Broström & Frøkjær 2016 s.25).

1. Børneperspektiv og børns undren
2.  Børn som deltagere – børns demokratiske ret til 

deltagelse i egen læring 
3. Børn lærer i interaktion med pædagogen 
4. Børn lærer i hverdagslivet 
5.  Professionelle pædagoger med sciencekompe-

tence 

De fire første principper er almene pædagogiske 
principper, der kunne dække enhver pædagogisk 
aktivitet med børn i dagtilbud. De formidles i ar-
tiklen inden for en sociokulturel læringsopfat-
telse, som understreger, at børn lærer i sammen-
hænge, at børn konstruerer deres viden på bag-
grund af, at de lever i en kultur, og at børn lærer 
om omverdenen i kontakt med andre børn og pæ-
dagoger. Børn lærer bedst, hvis de er engagerede i 
egne læreprocesser, hvis de selv deltager i lærings-
arbejdet, og hvis pædagoger passende støtter og 
forstyrrer deres opfattelser. Det sidste princip (nr. 
4) fremhæver, at små børn ikke skal lære i formali-
serede (skolelignende) sammenhænge, men deri-
mod gennem deres levede liv i diverse og kom-
plekse omgivelser. Selv om principperne er ek-
semplificeret med situationer, hvor børn og pæda-
goger sammen taler om eller beskæftiger sig med 
natur og naturfænomener, er det alle principper, 
som enhver pædagog (eller seminarielærer fra et 
pædagogseminarium) vil nikke anerkendende til. 
Det er principper, der bygger på megen nyere 
forskning inden for dagtilbudsområdet. Det er al-
mene principper, som gælder for alt pædagogisk 
arbejde, hvis pædagogerne fx ønsker at præsen-
tere børn for naturfaglige-, æstetiske eller bevæ-
gelsesprægede forhold eller bearbejde spørgsmål, 
som børn bringer på banen i hverdagen.
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Der findes mange dagtilbud, der hylder de fire pæ-
dagogiske principper, uden at deres arbejde med 
natur og naturfænomener behøver at blive direkte 
påvirket af principperne. Under principperne lig-
ger der en række ubearbejdede problematikker in-
den for pædagogisk arbejde med natur og natur-
fænomener (herunder science) i dagtilbud. Pro-
blematikkerne er i denne rapport er undersøgt for 
at støtte og afklare det interessante arbejde, der er 
i gang i mange af landets kommuner (fx Hillerød, 
Randers, Odsherred, Horsens, Rudersdal mv.)

•  Er der områder indenfor natur og naturfænome-
ner, der egner sig godt til problemløsning blandt 
børnehavebørn? 

•  Kan man arbejde systematisk med børnehave-
børns ideer (hypoteser) om naturen? 

•  Hvornår bliver videnskabelig arbejdsmetode 
(som beskrevet i Broström & Frøkjær (2016)) om-
sat til børnehaven til en metode, der kan gøre 
børnene aktive, handlende og dermed mere vi-
dende?

•  Er der områder, der er særligt relevante for bør-
nehavebørn at bearbejde?

SCIENCEDIDAKTIK  
I BØRNEHAVEN OG NATUR- 
FAGENE I INDSKOLINGEN
Brøström & Frøkjær definerer sciencedidaktik 
som:

“Alle aktiviteter, der bidrager til børns interesse og 

langsomt voksende forståelse for natur, teknik, 

sundhed, matematik, biologi, kemi og fysik (emer-

gent science). Science i dagtilbud betyder en aktiv 

inddragelse af naturen med henblik på, at børn får 

kendskab til dyr og planter, naturens kredsløb, na-

turfænomener samt naturens lovmæssigheder og 

dermed også emner som lys, vand, magnetisme, elek-

tricitet, luftstrømme osv.” 

(Broström & Frøkjærs.21).

I definitionen fremhæves børns interesse og lang-
somt voksende forståelse for science, der fremhæ-

ves desuden en ikke-prioriteret liste som rummer 
indhold fra fx biologi, fysik/kemi og geografi mv. 

Definitionen overskrider fx naturfagene, som de 
beskrives i folkeskolen, hvor man præsenterer en 
progression i opbygningen af forståelse for natur-
fagene gennem fire kompetencemål, som er ens i 
hele skoleforløbet (Undersøgelses-, modellerings-, 
kommunikations- og perspektiveringskompe-
tence) og en række færdigheds- og videnmål med 
stigende kompleksitet, abstraktion og sværheds-
grad. Der er forskelle på folkeskole og dagtilbud, 
idet samværet i skolen er organiseret omkring un-
dervisning (på mange forskellige måder), mens 
dagtilbud overordnet sigter efter udvikling, trivsel 
og læring i åbne og mere uformelle situationer. De 
åbne samværssituationer, som ikke er underlagt 
timeplaner og fag, åbner sikkert op for en stor 
mangfoldighed af samtaler, hvilket også stiller 
pædagoger i situationer, hvor ”naturens kredsløb, 
naturfænomener samt naturens lovmæssigheder og 
dermed også emner som lys, vand, magnetisme, 
elektricitet, luftstrømme…” indgår. Her er det væ-
sentligt, at pædagoger overvejer, hvad der er vig-
tigt at formidle om svært forståelige temaer.

Indholdet er meget åbent, og det er ikke let at vur-
dere, om der er noget, der er vigtigere end andet. 
Er der noget, som pædagoger med fordel kan sigte 
efter, når de beskæftiger sig med mange af disse 
områder, og er der noget, der er vigtigere end an-
det i arbejdet med børn op til 6 år? 

John Dewey formulerer sig overordnet om proble-
matikken i flg.:

”Det er derfor opdragerens opgave at se, i hvilken 

retning en erfaring peger.” 

(Dewey 1938, s. 50).

”På den ene side er det hans (pædagog/lærer) opgave 

at være på vagt over for, hvilke holdninger og vane-

mæssige tilbøjeligheder, der skabes. Hvad dette an-

går, må han nødvendigvis, hvis han er opdrager, 

være i stand til at bedømme hvilke holdninger, der 

taktisk bidrager til fortsat vækst, og hvad der virker 

hæmmende. Han må endvidere have en medlevende 
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forståelse af individer som individer, en forståelse 

der kan give ham et begreb om, hvad der faktisk fore-

går i bevidstheden hos dem, der er i færd med at 

lære.” 

(Dewey 1938, s. 51).

•  Pædagogen skal ifølge Dewey både kunne for-
tolke retninger i børnenes arbejde (her med fx lys, 
vand, magnetisme, elektricitet, luftstrømme) og 
efterfølgende støtte de erkendelser, der ”bidrager 
til fortsat vækst” (yderligere perspektivrig forstå-
else) samtidigt med, at pædagogen skal have en 
”medlevende forståelse” for det individuelle 
barn, hvis interesse er vakt. Et sigte, der både er 
rettet mod naturvidenskabens vidensområder og 
barnets erfaringer og erkendelse

•  Når pædagoger undersøger hvirvelløse dyr sam-
men med børn, kan sigtet være iagttagelsen og 
oplevelsen af det enkelte dyr og/eller en langsig-
tet forståelse for, at dyreriget har udviklet sig 
mangfoldigt som følge af forskellige dyregrup-
pers udvikling, levesteder, mutationer og tilfæl-
digheder. Et sigte kan også være at gøre det inte-
ressant at iagttage og undersøge sammen med 
andre; at det er sjovt at finde dyr og undersøge 
dem

•  Når pædagoger undersøger vand, damp og is, 
kan sigtet være sanselige oplevelser, og/eller at 
vand har forskellige tilstandsformer ligesom 
mange andre stoffer: At det luftige vand kan no-
get andet end det flydende eller det faste, og at 
det samtidig er vand

•  Når pædagoger laver flyde/synke-iagttagelser 
kan sigtet være forundring og/eller eksplicit eller 
intuitiv forståelse af Arkimedes’ lov, og således 
forståelse af, at en tung genstand af en vis stør-
relse godt kan flyde, mens en lille let ting kan 
synke lynhurtigt

•  Når pædagoger inddrager balloner i det pædago-
giske arbejde, kan sigtet være ballonleg og/ eller 
at forstå, at luft fylder og er noget helt konkret, 
man kan undersøge og eksperimentere med

Pædagogens sigte med scienceaktiviteter er afgø-
rende for, hvad der tales om, hvilke perspektiver, 
der opdages og hvilket indhold, der indgår. Der er 
ikke en bestemt metode, der er den rigtige, og mit 

”og/eller” i de korte eksempler ovenfor illustrerer, 
at pædagogen skal vurdere sagen i hvert enkelt til-
fælde baseret på kendskab til det enkelte barns 
forståelse og verdensbillede og sigte mod naturvi-
denskabelig viden.

Alle børn kommer med tiden til at møde evoluti-
onsbegrebet, tilstandsformer, opdrift/ tyngdekraft 
og luftarter i deres dagligdag. Hvis pædagoger har 
det for øje, kan de guide børns opdagelser, og sam-
tidig forstå, hvordan børnene tænker om nogle af 
de temaer, naturvidenskaben arbejder med. På 
den måde kan pædagoger forstyrre og sætte tan-
ker i gang uden pedantisk at tilstræbe, at børn skal 
forstå abstrakte og kontraintuitive problemstillin-
ger fuldt ud. Pædagogerne har mulighed for at 
sætte retning i aktiviteter, der enten kan være per-
spektivrige eller ret ligegyldige, set ud fra en na-
turvidenskabelig synsvinkel.

Pædagogerne i Hillerød, Randers og andre steder 
kan let finde på scienceaktiviteter, men det kan 
være svært at sigte ud over aktiviteten og dermed 
skabe den vækst, eller i artiklens (Broström 
&Frøkjærs 2016) optik ”zone for nærmeste udvik-
ling”, der kan være perspektivrig for børnenes 
fremtidige forståelse og interesse for naturfagene.

I den danske litteratur (Broström &Frøkjær 2016, 
Ahrenkiel & Pedersen 2016, Ejbye-Ernst 2012, 
14,15,16) diskuteres B&F’s punkt 5 - Professionelle 
pædagoger med sciencekompetence - ofte:

Hvordan kan danske pædagoger opnå tilstrække-
lig naturfaglig kompetence til at varetage arbejdet 
med naturfaglige problemstillinger med små børn 
i en dagligdag, hvor mange arbejdsopgaver presser 
sig på?

Dette løses ikke med nye mål for læreplaner, det er 
en langsigtet uddannelsesopgave som ikke er løst i 
den nye pædagoguddannelse med valgfaget ”Na-
tur og Udeliv”.

Broström &Frøkjær (2016) fremhæver en række te-
maer, som er svære at forstå for en person, der 
ikke har naturfagene som fagområde. Der er ikke 
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sammenhæng mellem den progression, naturfa-
gene lægger op til i børnehaveklasse og indskoling 
og det helt åbne bud på science i børnehaven, som 
fremlægges i definitionen. Pædagoger og lærere 
skal tale med børn om alt muligt, men børn taler 
ikke af sig selv om lys som stråler, elektricitet som 
elektroner i bevægelse, luftstrømme som bevæger 
sig på baggrund af høj/lavtryk eller tyngdekraft 
som massetiltrækning mv. Det er op til pædago-
gen klogt at overveje, om et barns hverdagsviden 
om lys, elektricitet, luftstrømme eller tyngdekraft 
skal forstyrres eller få lov til at være brugbare, al-
derssvarende verdensopfattelser.

HVORDAN ARBEJDER  
HILLERØD KOMMUNE  
MED SCIENCE?
I perioden 2012 til 2014 blev erfaringerne fra ud-
viklingsprojektet (B&F 2012) bearbejdet gennem 
faglige møder med grupper af pædagoger.

I 2014 deltog 28 pædagoger i en 6 ugers efterud-
dannelse i form af et modul i en pædagogisk di-
plomuddannelse med arbejdstitlen ’science i dag-
tilbud’. Her bestod undervisningen af en ligelig 
vægtning af naturfaglige og pædagogisk/didakti-
ske undervisningsforløb. 

Sigtet med efteruddannelsen var at fokusere på 
kommunens sciencedidaktiske tilgang, og i sam-
arbejde med Københavns Universitet (Skovskolen) 
at fastholde interessen for science i dagtilbud gen-
nem afholdelse af sciencefestivaler gennem de 
næste tre år.

I perioden fra 2014 til 2016 holdt man således en 
sciencefestival hvert år som inspiration for alle 
dagtilbud i Hillerød (se del 4).

I samme periode blev der afholdt tre fyraftensmø-
der, hvor alle dagtilbud var inviteret inklusive le-
delsespersoner i de forskellige områder. 

I perioden blev fire udvalgte dagtilbud fulgt i ud-
valgte scienceaktiviteter, som blev formidlet på fy-
raftensmøder (del 3).

Endelig deltog alle sciencepædagoger i en om-
fangsundersøgelse gennem ugentlige spørgeske-
maer over to perioder på 12 uger (se del 4).

Hillerøds position indenfor sciencedidaktik
I Hillerød skrev dagtilbudschef Jette Frandsen Pe-
dersen 1/9 2015 om en sciencedidaktisk tilgang:
”Børn skal trives, udvikles og lære i vores dagtilbud. 

En sciencedidaktisk tilgang – altså læring med et 

praktisk formål - til det pædagogiske arbejde passer 

godt til arbejde med børnene. Børn er af natur nys-

gerrige, de undrer sig og stiller en masse spørgsmål, 

og det er netop det undersøgende og udforskende, vi 

arbejder med, når vi arbejder med science,” 

Hun uddybede:

”I vores pædagogiske arbejde med science støtter vi 

børnene, når de møder udfordringer, som de undres 

over. Sammen med børnene vil pædagogen opstille 

hypoteser og udføre små forsøg, så de sammen gen-

nem undersøgende og udforskende leg kan arbejde 

med denne undren. Det er ikke ’science-undervis-

ning’ i den betydning at overlevere naturvidenska-

belig viden til børnene – science-natur retter sig i hø-

jere grad mod børns hverdagsopfattelser om nære 

ting. Pædagogerne har nu i to år haft fokus på at op-

dage begivenheder, som findes i hverdagslivet i for-

hold til natur og naturfænomener, fx at vand fryser 

til is; at varmen fra stearinlys kan få en uro til at be-

væge sig; at ild skal bruge luft for at brænde” – og nu 

har vi dertil fokus på krop og bevægelse,” 

siger Jette Frandsen Pedersen.21

Det fremgår af citatet, at Hillerød kommune som 
B&F vægter den almendidaktiske tilgang, som B&F 
har udviklet i projektet i 2012. Jette Frandsen skri-
ver, at den sciencedidaktiske tilgang efterfølgende 
skal anvendes på pædagoger, der arbejder med 
krop og bevægelse (er gennemført i foråret 2016). 
Det er afslutningsvis påtænkt at bruge tilgangen på 
temaet kultur og kulturelle udtryksformer.

21 https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2015/science
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Hillerød arbejder ud fra flg. model med de seks læ-
replanstemaer: 

Se ’Figur 3’
 
Kernen i modellen indeholder den ”sciencedidak-
tiske tilgang” som appliceres på alt pædagogisk ar-
bejde i kommunen.

Pædagogernes rolle er at være rammesættere og 
personer, der lytter, støtter og guider.

Som mange andre steder vælges metaforen med 
en pædagog, der gennem situationsbestemt klog-
skab går foran, ved siden af og bagved barnet. En 
pædagog, der både kan lede og vejlede gennem at 
gå foran barnet og støtte barnets næste skridt. En 

pædagog, der kan kommunikere og forhandle 
med barnet ved at gå ved siden af, og en pædagog, 
der kan iagttage og forstå barnet ved at observere, 
lytte og prøve at iagttage og forstå barnets intenti-
oner.
”Personalet skal have fokus på at skabe rammer for 

god leg, da det er gennem legen, at barnet udvikler 

sig og lærer nyt.”

I Hillerød Kommune formuleres en sciencedidak-
tisk tilgang som en tilgang, hvor personalet bevidst 
tilrettelægger læringsprocesser, hvor barnets nys-
gerrighed vækkes, og hvor barnet får lov til at ekspe-
rimentere og dermed lyst til at lære mere.
Didaktik refererer til de overvejelser og refleksioner, 
personalet gør sig over det pædagogiske indhold, 
som de præsenterer børnene for i dagligdagen. 

Figur 3 –Model over Hillerød Kommunes fortolkning af læreplanstemaer.  
Formidlet på fyraftensmøde november 2016 for ledere og personale for indskoling .
Modellen viser, at tre af læreplanstemaerne ses som en kerne i det pædagogiske arbejde.  
Det er: ”Børns alsidige og personlige udvikling”, ”Sociale kompetencer” og ”Sprog”.   
I kernen indgår den sciencedidaktiske tilgang

NATUR OG 
NATURFÆNOMENER

KULTUR OG KULTURELLE
UDTRYKSFORMER

KROP OG
BEVÆGELSE

DAGLIGDAGEN

Barnets aktive lege og læringsvirksomhed

Omsorg og anerkendende relationer

Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde

Sociale, personlige og sproglige kompetencer

Trivsel, udvikling og læring
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At arbejde sciencedidaktisk vil sige: 

Science refererer til den nysgerrige og eksperimente-

rende tilgang, pædagogerne indgår i sammen med 

børnene i Hillerød kommune. Der arbejdes bevidst 

på at fange børnenes spørgsmål og undren. Det gøres 

blandt andet ved, at pædagogerne indbyder til åbne 

dialoger med børnene. Dette har samtidig som mål 

at inkludere alle institutionens børn i fællesskabet. 

Scienceaktiviteter passer til børns umiddelbare til-

gang til verden, de under sig, de er nysgerrige, og de 

stiller spørgsmål.22

I handleplanen sammenlignes det at arbejde 
sciencedidaktisk med børns leg: 

Når børn leger, får de lyst til at blive bedre og dygti-

gere til at løbe, klatre, hoppe etc. og gennem denne 

virksomhed lærer de at forstå sig selv og deres kam-

merater. 

Den almendidaktiske tilgang uddybes til sidst i 
handleplanen gennem en fortolkning, der kan 
sammenlignes med præsentation af didaktik ge-
nerelt set:

Når man arbejder sciencedidaktisk, kan det kort be-

skrives med, at pædagogen stiller spørgsmål om: 

Formål & mål (hvordan/ hvorfor)

Indhold & tema (hvad)

Metoder, principper (hvordan)

Midler (legetøj, bøger, indretning, o.a.)

Evaluering – en vurdering af pædagogikken og bør-

nenes leg og læring.23

Det er alle spørgsmål, som indgår i didaktiske mo-
deller (se afsnit om didaktik del 4). Den sciencedi-
daktiske tilgang er en tilgang, der støtter, at børn 
er undersøgende og aktive sammen med indle-
vende pædagoger. Hillerød kommune sammenlig-
ner desuden naturfaglig viden med fx en kropslig- 
eller en æstetisk tilgang.24 

HVORDAN ARBEJDER  
RANDERS KOMMUNE  
MED SMOL?

SMOL (Science and Math in Outdoor Learning) er 
et EU-projekt (COMENIUS Multilateral school 
partnerships), som forløb over perioden 2012 – 
2014.

Her deltog tre børnehaver fra Randers i projektet, 
som også involverede børnehaver fra syv andre 
europæiske lande (Sverige, Norge, Belgien, Est-
land, Spanien, Italien og Tyrkiet).

“The partnership has been carried out between 8 

partners from different preschools in the European 

region. All the partners have within their own con-

text and together worked with the main topics 

’science’ and ’mathematics’ and ’outdoor learning’ 

from 2012-14 with children at the preschool age 

(SMOL). The partners Sweden, Norway, Belgium, 

Estonia, Spain, Italy, Turkey and Denmark have 

created certain goals together to follow in the project. 

The partners have created goals related to both the 

children and the staff.” 

(Afsluttende rapport s12).

Sigtet med projektet var at øge personalets færdig-
heder og lyst /tiltro til at bruge omgivelserne som 
et værktøj til at forøge børns interesse og kompe-
tence i“science” og matematik. Det blev aftalt 
mellem partnerne at de deltagende børnehaver 
skulle inddrage to fælles temaer:“space and 
shape” og vand.

“The overall aim with this partnership is to increase 

participating pre-school’s staff skills and confidence 

in how to use the outdoor environment as an instruc-

tional tool for increasing children’s interest and com-

petence in science and mathematics. Through 2 

identified themes of; „Space and Shape“ and „Water“ 

work locally in each pre-school during 2 years, collec-

ting and gathering data, examples, reflections and 

opinions on approaches to this.”

(rapport s. 12).

22 https://www.hillerod.dk/media/260482/paedagogisk-handleplan-2015.pdf 
23 https://www.hillerod.dk/media/260482/paedagogisk-handleplan-2015.pdf
24 Se evt. på hjemmesiden: https://www.hillerod.dk/borger/familie-og-boern/daginstitutioner/det-paedagogiske-arbejde/  
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De tre danske børnehaver har i perioden 2012 – 
2016 inspireret hinanden og alle andre danske 
dagtilbud gennem udarbejdelse af en blog (http://
smolranders.blogspot.dk ), hvor de har formidlet 
aktiviteter inden for SMOL-projektet.

Pædagogerne fra Randers har deltaget i samlinger 
i de forskellige lande, og i 2014 afholdt Randers 
Kommune en konference for alle de deltagende 
lande.

Læringen i projektet har været baseret på læring i 
praksisfællesskaber (Wenger 2004). Pædagogerne 
har rejst sammen, deltaget i studiekredslignende 
arbejde, udarbejdet en blog og hentet inspiration 
ved at se, hvordan andre lande arbejder med bør-
nehavebørn. Det har ofte ført til forundring og dis-
kussion af dansk praksis.

Pædagogerne har flere gange formidlet deres erfa-
ringer og konkrete viden til kolleger i Randers og 
andre steder i landet. Som afslutning på projektet 
blev en kernemedarbejder frikøbt til at formidle 
erfaringer til dagtilbud i kommunen i efteråret 
2016 og foråret 2017.

Pædagogerne fra Randers har deltaget i en om-
fangsundersøgelse og i følgeforskning, og der har 
været arrangeret to fyraftensmøder i perioden (et 
var åbent for alle pædagoger, og et var for ledere i 
børnehave og indskoling). Bloggen har desuden 
været en kilde til at undersøge indholdet i science 
i børnehaven. Tællere på bloggen viser, at mange 
pædagoger har besøgt den gennem tiden.
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BØRNS EGNE PERSPEKTIVER 
– HVERDAGSVIDEN OG VIDEN-
SKABELIG VIDEN

I mange praksisberetninger fra pædagoger frem-
hæves, at natur og naturfænomener skal forstås 
ud fra børns egne perspektiver. Børn har perspek-
tiver på, ideer om og opfattelser af mange natur-
faglige fænomener. Det er stærke, robuste og bil-
ledlige perspektiver og teorier, som baseres på den 
måde, små børn oplever og erkender omverdenen. 
Det er opfattelser, det bygger på konkrete, intuitivt 
synlige fortolkninger af omverdenen. Fortolknin-
ger, som har været gældende i mange år blandt 
mennesker, og fortolkninger, som er blevet mod-
sagt af naturvidenskaben i mange hundrede år.

Dette afsnit har til formål at uddybe forskelle på 
hverdagsviden og videnskabelig viden, så pæda-
goger kan iagttage og anerkende børns hverdags-
viden og samtidig støtte dem i at udvikle deres op-
fattelser på sigt i retning af den kulturelle (viden-
skabelige) viden. Når der skrives ’på sigt’, skal det 
forstås som en langsigtet proces, der strækker sig 
over mange år; at læringsarbejdet inden for natur 

har en retning. I del 3 skriver jeg om perspektiv-
rige erkendelser, som kan danne retning i arbejdet 
med naturfagene.

Afsnittet problematiserer, at arbejdet med natur-
faglige forhold kan sammenlignes med arbejdet 
med krop, bevægelse og æstetiske læreprocesser. 
Naturvidenskab er udviklet over tusinder af år, og 
mange af de erkendelser, der i dag fremstår om 
’sande’ og ’modsigelsesfri’, har været opfattet an-
derledes i tidligere tider. Det er ikke sådan, at na-
turvidenskaben åbenbarer sig for børn, når de le-
ger med eller undersøger naturfaglige forhold. 
Processer som energiopbygning, nedbrydning af 
energi, udvikling af arter, klassificering af arter el-
ler massers tiltrækning er svære at forstå, og det er 
alle problematikker, naturvidenskabeligt interes-
serede har undersøgt i mange hundrede år.

Se ’Faktaboks – Hverdagsviden’

I afsnittet vises, at hverdagsviden og videnskabe-
lig viden er forskellige iagttagelser af omverdenen, 
som både børn og voksne kan have. Hvis pædago-
ger vil påvirke intuitive opfattelser, må de forstå, 
hvilke former for tankegang, dette referer til, og 

DEL 2. TEORETISKE UDGANGS-
PUNKTER BRUGT I RAPPORTEN

Selv om det ser ud, til at planter suger næring op fra 

jorden, og dermed bliver til planter, er det ikke sådan.

Selv om det ser ud til, at ilden fortærer træet, er for-

brændingen anderledes.

Selv om det ser ud til, at mennesket er slutmålet med 

arternes udvikling, kan man godt sige det samme om 

en bænkebider.

Selv om de små dyr alle ser ud som kravl, er de me-

get forskellige og opdelt i forskellige rækker, der slet 

ikke ligner hinanden

Selv om det ser ud til, at solen og månen står op og 

går ned, er deres baner styret af massers tiltrækning.

FAKTABOKS – HVERDAGSVIDEN
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derpå overveje - med fokus på det enkelte barn, si-
tuationen og relationen - om det er passende at 
forstyrre børns robuste billeder, som fint kan fun-
gere i deres hverdag.

Se ’Eksempel – Konkrete eksempler på  
hverdagsviden’

Det fremgår af fortællingen (samt Ejbye-Ernst 
2012 og Thulin 2011), at pædagoger i børnehaver 
nogle gange omtaler naturen sprogligt unuance-
ret, og at de begreber, der bruges, alene bygger på 
børns eget perspektiv. Små børn betragter omgi-
velserne gennem deres egne konkrete opfattelser, 
der repræsenterer deres første forståelser af, hvor-
dan verden hænger sammen. Disse opfattelser 
bygger på børns erfaringer og på, at små børn ikke 
kan decentrere deres blik på omgivelserne. Om-
verdenen er, som den ser ud til at være. Deres vi-
den er baseret på det, man i den danske forskning 
har kaldt for hverdagsviden.

Dette afsnit sigter mod at indkredse begrebet 
hverdagsviden om natur/science-relaterede tema-
tikker. Pædagoger har mulighed for at kommuni-
kere om naturfaglige forhold sammen med børn i 
børnehaver, og er dermed med til at understøtte 
de grundmetaforer, børnehavebørnene danner om 
naturen. Der vil være store forskelle på, om dette 

italesættes ud fra intuitive opfattelser eller ud fra 
indsigt i og sigte efter, hvordan natur og naturfæ-
nomener opfattes videnskabeligt. 

Ifølge fx Piaget (1992) og Vejleskov (1999) er børne-
havebørns opfattelser af naturen præget af det, 
der i 80’erne er kaldt for hverdagsopfattelser. I for-
bindelse med pædagogers arbejde med science er 
det interessant at undersøge, om pædagoger i bør-
nehaver forholder sig bevidst til forskellen mellem 
hverdagsviden og kulturel videnskabelig viden om 
natur, og dermed på sigt klogt kan forstyrre børns 
opfattelser i retning af vores kulturelle viden. 

I del 3 er dette eksemplificeret efter hvert konkret 
afsnit med boksen ”Hvilke tidlige naturfaglige er-
kendelser kan pædagogen sigte efter?”

I en udviklingsorienteret optik iagttages børns in-
tuitive opfattelser som et skridt på vejen hen imod 
videnskabelig viden, idet børns spontane viden 
iagttages som en del af en kontinuerlig, fremad-
skridende bevægelse hen imod teoretiske, viden-
skabelige opfattelser. Dette er blevet problemati-
seret i nyere pædagogisk forskning.

I læringslitteraturen påpeges det, at der er forskel 
på intuitiv, konkret og personlig viden, som let til-
egnes i den kultur, et barn lever i, og videnskabelig 

Børnene havde fanget en masse dyr i skoven. Efter 

frokosten lagde pædagogen Lene en hvid dug på 

græsset. På dugen var der indtegnet forskellige cirkler 

som en stor skydeskive. Hver cirkel havde sin egen 

farve. ”Nu skal vi se hvilke dyr, der er de hurtigste,” 

sagde Lene, og alle dyrene blev sat ind i centrum. Med 

pegende gestus blev diverse situationer udpeget:

”Den gider godt nok ikke at gå (en snegl)”

”Se, den har valgt at bruge vinbjergsneglen som en 

taxa (om en bille på et sneglehus)”

”Den er snedig, den narrer de andre (om en orm, 

der maver sig fremad)”

”Se, den er bange for de andre, den piler afsted  

(om en læderløber, der hurtigt forsvinder)”

”Så, nu er de ikke generte mere (om kugle- 

bænkebidere)”

På 15 minutter fremkom der mere end 20 af ovenstå-

ende udsagn, der fremstiller de hvirvelløse dyr, som 

om de tænker ganske som børn. Det er udsagn, der 

giver klare billeder for mennesker, og derfor udsagn, 

der er lette at bygge grundlæggende antagelser om 

verdenen op ud fra. Det er samtidigt grundantagelser, 

som er helt forskellige fra naturvidenskabelig viden.

EKSEMPEL – KONKRETE EKSEMPLER PÅ HVERDAGSVIDEN
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viden forstået som den viden, der er konsensus 
om i en kultur (Bruner 1998, Piaget 1992, Vygotsky 
1971,1982, Dewey 2005). Ud fra en pragmatisk 
synsvinkel er videnskabelig viden ikke sandhe-
den, men den bedst mulige, modsigelsesfri og 
sammenhængende forklaring, man historisk er 
nået til i en kultur (Paludan 2000). Det kan eksem-
pelvis være forklaringer om verdensbilleder, tak-
sonomiske opdelinger i forskellige riger25, udvik-
lingen af mangfoldigheden indenfor dyreriget 
(evolution), eller hvordan energi- og stofkredsløb 
foregår. Den videnskabelige viden er systematisk 
og abstrakt og genereret over en lang årrække, og 
videnskabelige forklaringer udsættes vedvarende 
for kritik gennem videnskabelig forskning, kom-
munikation gennem artikler, bøger og konferen-
cer. Det er publiceret i anerkendte tidsskrifter, 
hvor kolleger har mulighed for at kritisere eventu-
elle problematiske udsagn, gennem fagfællevur-
deringer (peer review) og faglige diskussioner.

Historisk har der eksisteret alternative forklarin-
ger på mange store spørgsmål, der siden er blevet 
falsificeret gennem ny viden. Fx er geocentriske 
verdensbilleder, hvor alle opfattede, at jorden var 
centrum i universet, blevet afløst af viden om, at 
Jorden er en del af mere end 100 milliarder galak-
ser som Mælkevejen.

Tidligere har man fx også opfattet, at alle dyr var 
skabt med et formål, og at man kunne afkode 
dette formål ved at iagttage dem (Aristoteles, La-
marck). Frem til afslutningen af forrige århund-
rede var den fremherskende opfattelse, at Gud 
skabte Jorden, og at den så ud, som den var skabt. 
Teorien om evolution ændrede de tidligere opfat-
telser, idet det her blev påvist, at alle arter tilpas-
ses det miljø, de lever i, og at udviklingen desuden 
har en grad af tilfældighed gennem mutationer, 
der tilfældigt viser sig at være særligt levedygtige.

Brud med eller falsificeringer af ældre opfattelser 
har betydet grundlæggende ændringer i videnska-
belige paradigmer (Kuhn 1995).

Udviklingspsykologerne Piaget og Vygotsky be-
skæftigede sig med små børns intuitive kropslige 
tilegnelse af viden og den derefter gradvise udvik-
ling af abstrakt tænkning i 12-14 års alderen. 
Piaget fandt gennem overvejende matematisk-fy-
siske eksperimenter og efterfølgende interviews 
om de fænomener, der indgik i eksperimenterne, 
at børn udviklede sig i gennem en række stadier 
fra sensomotorisk erkendende til abstrakt tæn-
kende omkring puberteten.26 Piaget skriver:

”Netop ved 11-12 års alderen gennemgår barnets 

tænkning en dybtgående forvandling, som inde- 

bærer overgangen fra den senere barndoms konkrete 

tænkning til en tænkning, som er ’formel’ eller, som 

det kaldes med et barbarisk, men dog klart udtryk, 

’hypotetisk deduktiv’” 

(Piaget 1992, s. 62).

Barnet bliver i stand til at drage slutninger ud fra 
hypoteser, og bliver ifølge Piaget i stand til at over-
skride den konkrete erfaring og i stedet ’forudsige 
eller fortolke den’ i ’uendelige konstruktioner fore-
taget af den rationelle slutningsproces og det indre 
liv’ (ibid., s. 64). Grundlæggende mente Piaget, at 
der op gennem barndommen sker ændringer i 
tænkningens struktur fra konkret sensorisk og 
kropslig tænkning over konkrete operationer til 
formel abstrakt tænkning omkring puberteten.

Vygotsky tænkte ifølge Paludan (2000) samstem-
mende:

 ”…der forekommer en ændring i tænkemønstre  

omkring tolv-tretten årsalderen. Han kaldte den 

’udvikling af begrebstænkning’ og mente ligesom 

Piaget, at den gjaldt generelt for hele individets  

tankegang. Det, der lå forud, kaldte Vygotsky for 

’tænkning i komplekser – ansamlinger af konkrete 

ting’; han lå altså på linje med Piaget, når han 

mente at se en overgang fra konkret til abstrakt 

tænkning omkring puberteten.” 

(Paludan (2000), s. 155) (jf. Vygotsky 1971, 1982 og 
afsnit 6.3.1.)

25 Fx hvordan dyre-, plante- og svamperigerne adskilles ud fra opbygning, forbrænding eller nedbrydning af organisk materiale.
26  Sensomotoriske stadium 0-2 år, præoperationelle stadium 2-7 år, konkret- operationelle stadium 7-12 år og formelt operationelle sta-

dium 12- ? år.
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Vygotsky diskuterer problematikken i Vygotsky 
(1971 og 1982), og er kritisk over for Piagets stadie-
teori. Vygotsky mente, at de spontane begreber på 
rette tidspunkt kan udvikles til videnskabelige be-
greber gennem læring i barnets nærmeste udvik-
lingszone. Han kritiserede Piaget for ikke at se 
sammenhæng i de to forskellige typer af begreber.

”Piaget adskiller undervisningsprocessen fra ud- 

viklingsprocessen, de viser sig at stå i misforhold til 

hinanden, og dette indebærer, at der hos skolebarnet 

samtidig forløber to af hinanden uafhængige proces-

ser: på den ene side udviklingsprocessen, på den  

anden læreprocessen. At barnet lærer noget, og  

at det udvikler sig, har ingen som helst relation  

til hinanden.” 

(Vygotsky 1982, s. 130).

For at videnskabelige begreber skal opstå som en 
mulighed i barnets zone for nærmeste udvikling, 
mente Vygotsky, at de videnskabelige og de spon-
tant opståede begreber til en vis grad er hinandens 
forudsætning, selv om han samtidigt påpegede, at 
de udvikles forskelligt. De spontane begreber op-
står ud fra barnets eget perspektiv, mens de viden-
skabelige begreber opstår top-down gennem un-
dervisning. De spontane begreber skal ifølge 
Vygotsky have nået et vist niveau, før de videnska-
belige begreber bliver tilgængelige i barnets nær-
meste udviklingszone. Dette vil være i ca. 12 års al-
deren, som også Piaget fremhævede.

Der er således forskelle i de to psykologers opfat-
telser af udvikling og læring, men enighed om, at 
børn omkring puberteten bliver abstrakt tæn-
kende, og at en videnskabelig tænkemåde i denne 
alder erstatter (og supplerer) tidligere intuitive 
konkrete opfattelser.

Denne opfattelse blev imødegået i en række stu-
dier i 70’erne inden for de naturvidenskabelige 
fag. Artiklen ”Pupils and Paradigms” blev publice-
ret i 1978 af Driver & Easly (1978), hvor det blev på-
vist, at børn har teorier om natur og omverden, 
som er forskellige fra videnskabelige opfattelser. I 

1979 publicerede Viennot en afhandling, der viste, 
at studerende, der var skolet i videnskabelig tan-
kegang, samtidig havde intuitive og spontane 
forestillinger om kræfter og bevægelse, der var 
helt anderledes end de abstrakte, videnskabelige 
forestillinger. Begge studier viste, at unge, der 
ifølge Piagets teori skulle tænke abstrakt og for-
melt operationelt i nogle situationer, iagttog na-
turfaglige fænomener ud fra konkrete intuitive te-
orier, der var helt anderledes end de teorier, der 
blev arbejdet med i uddannelsessystemet (Sjøberg 
2005, Paludan 2000).

Shayer & Adey (1981) viste gennem testning af 
børn og unge fra hele England (14.000 skolebørn) i 
CSMS programmet27, at ret få unge og voksne op-
når det, Piaget kaldte ’et formelt-operationelt sta-
dium’ inden for de matematiske og naturfaglige 
områder. En del unge ændrer deres tidlige kon-
krete tænkning til en mere moden, men stadig 
konkret tænkning, der iagttager naturfænomener, 
som de konkret ser ud til at være, men ud fra flere 
nuancer. Det kunne være forestillinger om, at 
planter fx optager næring fra jorden, som både er 
jord og næringssalte og vand, og at de skal have 
sollys for at gro. Det er en konkret og intuitiv ud-
vikling af børns tidlige konkrete opfattelser af, at 
planter er ligesom børn og lever ligesom børn (Pal-
udan 2000). Det kan også være blandingsmodeller 
(Hellden 1998), hvor skoleviden om fotosyntese 
blandes med konkret viden således, at det blev op-
fattet af børnene i forskningsprojektet, at planter 
skal have ilt ligesom mennesker, men bruger me-
get lidt og derfor godt kan fungere i et lukket sy-
stem i meget lang tid.28 

”Hvis vi kan tro, at de engelske kurver gælder for an-

dre populationer, der ligner den engelske, kan vi 

regne med, at ca. 70 % af den danske befolkning hel-

ler ikke kan tænke formelt-operationelt, som define-

ret ved denne prøve. Disse ca. 70 % vil have svært ved 

at forstå i hvert fald dele af den naturvidenskabelige 

tankegang. De vil kunne lære at forstå visse konkrete 

naturvidenskabelige forklaringer på givne situatio-

ner, men de kan ikke lære at tænke som naturviden-

27 The Concepts in Secondary Mathematics and Science 1974-80
28  Hellden undersøgte, hvordan børn opfattede planters fotosyntese ved at lukke en plante i fugtig jord inde i en lufttæt kasse. Selv om 

børnene kunne se, at planterne ikke døde, fastholdt de en forklaring om, at planter skal bruge ilt for at leve. 
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skaben, for fundamentale dele af den naturviden-

skabelige tænkemåde kræver de tænkeevner, som 

CSMS-undersøgelsen diagnosticerede.” 

(Paludan 2000, s. 152).

Det tyder på (ifølge Paludan), at børn og unge dan-
ner sig robuste forestillinger, der fortsat eksisterer 
op i voksenalderen. Disse forestillinger er ikke 
lette at ændre i skolesammenhænge trods under-
visning. Dette er i modstrid med både Piaget og 
Vygotskys tankegang. I udforskningen af dette er 
fænomenet blevet kaldt alternative paradigms 
(Driver 1978& Easly) eller misconceptions. Begrebet 
alternative paradigmer kan kritiseres for at lægge 
op til en relativistisk opfattelse, hvilket kan be-
tyde, at disse forståelser etableres som alternativer 
til de kulturelt konstruerede videnskabelige for-
klaringer, og at alle forklaringer er gyldige. Begre-

bet misconceptions er negativt ladet, og i den nor-
diske litteratur bruges begrebet hverdagsforestil-
linger i stedet (Paludan 2000, 2004, Sjøberg 2005). 

HVERDAGSBEVIDSTHED 
Den konkrete personlige viden vil være præget af, 
hvordan børn og voksne uden skoling påvirket af 
videnskabelige traditioner, tænker. Ifølge Paludan 
(2000, 2004), Gardner (1999) og Sjøberg (2005) er 
hverdagsbevidsthed eller intuitiv bevidsthed præ-
get af flg. forhold:

1. Tankegangen er menneskebunden
2.  Tankegangen er bundet til det faktisk forelig-

gende
3.  Tankegangen er bundet til, hvordan verden 

umiddelbart ser ud (Paludan 2000)
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AD 1: TANKEGANGEN ER MENNESKEBUNDEN

De forståelseselementer, der tilsammen danner 
den menneskebundne tænkemåde, er kendeteg-
net ved at være antropocentriske, antropomorfi-
stiske eller finalistiske (se forklaring af disse be-
greber nedenfor) og baseret på enten-eller-tanke-
gange. Dem finder man mest udpræget hos min-
dre børn, men mange forskningsresultater har 
vist, at hverdagsbevidstheden også hos voksne 
kan være stærkere end den viden, man har tileg-
net sig i folkeskolen, i gymnasiet eller på højere 
uddannelser (Paludan 2000 og 2004, Gardner 
1999, Sjøberg 2005).

Antropocentrisk tankegang bygger på en tiltro 
til, at verden drejer sig om mennesker. At menne-
skene er verdens centrum. Det bliver nat, for at vi 
kan sove. Vi slår myrer ihjel, fordi de generer, myg 
er skadedyr, hvepse er unyttige. Nytte og unytte er 
overvejende et udtryk for en antropocentrisk tan-
kegang. Fx kan reservater, adgangsbegrænsede 
områder, besværligt fremkommelige skove, søer 
og vandløb forekomme unyttige i pædagogisk ar-
bejde, fordi de ikke er særligt velegnede til børns 
aktiviteter. I denne tankegang er mennesket ver-
dens centrum, og alt vurderes ud fra denne posi-
tion. I middelalderen blev Jorden opfattet som 
centrum for universet. Alting kan blive vurderet 
ud fra, om det er godt eller skidt for mennesket: Fx 
vil et stykke affald, en nedfaldsgren eller en vind-
fælde i naturen blive betragtet som upassende, 
fordi den generer vores æstetiske sans og vane-
mæssige opfattelse af, hvordan rigtig natur skal se 
ud for mennesker.

Gennem antropomorfistiske forklaringer opfat-
ter børn, at dyr, planter eller andre dele af deres 
omverden fungerer ligesom mennesker. Dyr til-
lægges menneskelige træk og får derved menne-
skelige følelser, intentioner og tanker. Børn over-
vejer, hvad fugle tænker, at hvepse og skovflåter er 
onde, at rådyret kan lide at løbe stærkt, at musen 
udspionerer, eller at uglen er klog, vis og tænk-
som. Mange forhold i naturen tillægges menne-
skelige egenskaber: En sten kan have onde hensig-
ter ved at slå og skade os, og en gren kan ramme 
eller svirpe mig i hovedet på vej gennem tyknin-

gen. Menneskecentrerede billeder gennemsyrer 
det, børn ser i fjernsynet, hvor dyr taler, tænker og 
har menneskelige karakteregenskaber og menne-
skelige konflikter. Mange børnebøger bruger også 
figurer fra vandhullet eller skoven til at forklare 
menneskelige grundtemaer som kærlighed, had, 
krig, forurening mv. Disneyfilm og langt de fleste 
tegnefilm er i øvrigt lavet som dyrelignende figu-
rer, som har menneskelige egenskaber.

Finalistiske eller formålsbestemte forklaringer er 
forklaringer, der tilskriver ting, dyr eller planter 
egne ønsker og hensigter. I en menneskebunden 
forestilling foregår alting efter hensigter og inten-
tioner, tilfældighed findes ikke. Ting sker, fordi 
nogen har villet, at de skal ske. Der er orden i den 
verden, vi lever i. 

AD 2: TANKEGANGEN ER BUNDET TIL DET FAKTISK 

FORELIGGENDE

At tankegangen er bundet til det faktisk forelig-
gende vil sige, at tankegangen er konkret og bun-
det til situationen. Howard Gardner (1999) frem-
hæver det paradoks, at fx biologiske forklaringer 
om planters vækst (fotosyntesen) forbliver skole-
viden for mange børn, som stadig opfatter, at 
planter suger næring som en suppe op af jorden – 
at de får mad – og dermed vokser nøjagtigt som 
børn.

”Hvad er det, der foregår? Hvorfor tilegner eleverne 

sig ikke det, de burde lære? Jeg tror, at de af os, der  

er involveret i undervisning, indtil for nylig ikke har 

været opmærksom på styrken af de første begreber, 

stereotyper og ”drejebøger”, som eleverne bringer 

med sig, når de begynder på indlæringen i skolen,  

eller på vanskeligheden ved at omforme dem eller 

udrydde dem. Vi har ikke indset, at der i næsten  

enhver elev/studerende er en 5-årigs ”uskolede”  

sind, som kæmper for at komme ud og udtrykke sig. 

Vi har heller ikke erkendt, hvor stor en udfordring 

det er at bibringe nyt stof, så dets konsekvenser kan 

fattes af børn, der længe har dannet sig begreber  

om stof af denne art på en fundamental anderledes 

og dybt rodfæstet måde”. 

(Gardner 1999, s.15)
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Det virker indlysende at slutte fra egne erfaringer 
til mere generelle principper, som eksemplet med 
planters vækst ovenfor antyder. Hvad der fore-
kommer logisk i én kontekst i skolen, hvor planter 
vokser af kuldioxid og vand med tilførsel af energi 
fra solen, behøver ikke at influere på hverdagen, 
hvor planter bliver vandet med plantemad (gød-
ning) og derfor vokser og giver afgrøder. Hver-
dagstankegangen har ingen problemer med, at er-
kendte forhold i én sammenhæng ikke holder i en 
anden.

AD 3: TANKEGANGEN ER BUNDET TIL, HVORDAN 

VERDEN UMIDDELBART SER UD

Hverdagsviden er endvidere bundet til, hvordan 
verden umiddelbart ser ud.

Se ’Eksempel – Fra en børnehave’

Lokallogikken oversteg erkendelsen af, at der kan 
være noget usynligt – meget småt – i vand, til 
trods for at pædagogerne afgjort kender ordet bak-
terier. I den undersøgte bæk var der et højt antal E. 
coli-bakterier, som antyder, at bæk og kloakering 
ikke er helt adskilt. E. coli-bakterien er (som så-
dan) ikke farlig, men da den lever i menneskets 
tarm, indikerer dens tilstedeværelse i vandet, at 
vandet kan være forurenet med spildevand og der-
med andre smittebærere, som transporteres med 
spildevandet. Bækken var præget af mange belæg-

ninger af organisk materiale på stenene, og der 
fandtes et ret rigt dyreliv ved bunden og langs 
breddevegetationen, et dyreliv, der ikke blev be-
mærket, da pædagogerne tog spandene med vand 
op. I pædagogernes opfattelse lærte børnene no-
get om natur og naturfænomener, fordi de tog 
vandprøver og fiskede og færdedes langs en ris-
lende bæk. Samtidig blev gruppens hverdagsop-
fattelser understøttet, idet omverdenen er, som vi 
sanser den, og at det er tilfældigt, om der findes 
dyr i en bæk. 

Den intuitive bevidsthed om natur og miljøfor-
hold, er, ifølge Paludan (2000, 2004) og Gardner 
(1999), ofte forkert i forhold til de naturvidenska-
belige forklaringer, der findes på samme forhold. 
De intuitive, fejlagtige hverdagsopfattelser er sejli-
vede. Det er ofte klare forståelser, som i hverdagen 
overtrumfer mere analyserende og biologiske/ke-
miske forklaringsrammer:

• At vandet er rent, når det ser rent ud
•  At planter suger plantemad op gennem jorden, 

ligesom børn og dyr spiser mad
•  At forurening (affald), der fjernes, ikke mere er et 

problem
•  At søen er ren, hvis der er fisk og fugle i og på den
•  At havet er rent, hvis man kan se igennem det 

ned på bunden

Pædagogerne gik med otte små piger ned til den lo-

kale bæk med madpakker, fiskenet, håndbøger, 

spande og glas. De skulle på skovtur, og på den tur 

skulle de ned at mærke på vandet i bækken med 

bare tæer, se på dyreliv og hvad der ellers kunne op-

leves på en dejlig forårsdag. Da pædagoger og børn 

nåede frem til bækken, tog de strømper og sko af og 

mærkede det kølige vand under broen. Så begyndte 

indfangningen af dyr. Fangstmetoden var simpel, idet 

pædagogerne tog spande med vand og kikkede på, 

om der var dyr i. 

Det var der sjældent, men hver gang en spand vand 

blev taget op, kikkede pædagogen, der stod ved 

bækken ned i den og sagde: ”Det er utroligt, så rent 

vandet er i bækken.” Efterhånden blev det en fælles 

forståelse, at det er en utrolig ren bæk, men der er 

ikke smådyr i den. Selv om pædagogerne formodent-

lig godt ved, at det ikke er muligt at se på vand, om 

det er rent, og selv om en ren bæk skulle være et 

godt levested, fungerede de modsætningsfyldte kon-

krete forståelser fint i konteksten.

EKSEMPEL – FRA EN BØRNEHAVE
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Jeg har i mit arbejde som underviser mødt oven-
stående opfattelser på mange ture i naturen med 
studerende, også hos studerende, som har valgt at 
fordybe sig inden for naturfag, eller som har øn-
sket at få naturen som speciel niche i et kom-
mende pædagogisk arbejde/lærerarbejde. De har 
alle i deres skoletid og på deres gymnasiale ud-
dannelser mødt forklaringer om:

• Hvordan planter vokser (fotosyntese)
•  Hvordan bakterier er mikroskopiske og usynlige 

for det menneskelige øje
•  Hvordan stof ikke forsvinder ved afbrænding el-

ler deponering
•  Hvilke problemer, der er med en næringsbelastet 

sø

Det er viden, som alle skolebørn støder på, og som 
bearbejdes i naturfag på gymnasiet eller HF, uan-
set niveau. De menneskebundne opfattelser er 
bundet sammen med de umiddelbare fremtrædel-

sesformer. Den lokale ’her og nu-logik’ er stærkere 
erkendelsesformer end skolelokalernes - ind imel-
lem - verdensfjerne undervisning i naturforhold 
og økologi.

I skemaet nedenfor vises, hvordan Paludan (2000) 
ser hverdagsviden (basistankegang) som funda-
mentalt forskellig fra videnskabelig tankegang.

Det vil derfor ikke være muligt at sige, at de umid-
delbare intuitive oplevelser i sig selv fører til ratio-
nelle reflekterede engagement i naturen, som fx 
Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven beskriver. Det 
er ikke en logisk konsekvens, at hverdagens per-
sonlige, nære naturoplevelser får indflydelse på og 
konsekvenser for børnenes opfattelse af naturlove 
præget af naturvidenskabstankegang, som er fun-
damentalt anderledes viden end basis/hverdags-
tankegangen (Paludan 2000, s. 112).
 
Se ’Figur 4’ herunder

Figur 4 – Forskel mellem basistankegang og naturvidenskabelig tankegang
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Det er i den sammenhæng påfaldende, at direkte 
personlige, intuitive oplevelser er så stærke, at de 
klart kan dominere over undervisningstimers 
møjsommelige studier. 

Studierne af hverdagsbevidsthed inden for det na-
turfaglige område viser, at det, der kaldes ba-
sistankegang/hverdagsviden indenfor forståelse 
af natur, er helt forskellig fra naturvidenskabelig 
tankegang, og at udviklingen af en formel-operati-
onel tankegang (Piaget 1992) i puberteten inden 
for det naturfaglige område ikke er en selvfølge.

Hverdagsbevidsthed og science 
 i børnehaven
Afsnittet fremhæver det specielle ved den natur-
faglige formidling, som scienceprojekter i hele 
landet arbejder med. Børnehavebørn tænker kon-
kret på baggrund af hverdagsviden, også når de er 
med i en sciencesatsning. Pædagogerne kan bruge 
denne forskning til at forstå, hvordan børnene 
tænker om de områder, der bearbejdes. I de kon-
krete afsnit, der belyser forløb med væsentlige 
områder, har dette indflydelse på, hvad pædago-
gerne kan sigte efter.

Selv om det er spændende at lave forsøg eller tryl-
lerier med diverse stoffer, er det meget tvivlsomt, 
om disse events kan påvirke børns konkrete for-
ståelser inden for det naturfaglige område. Når fx 
teposer afbrændes og som afslutning svæver op 
(varm luft) eller eddike og bagepulver skaber en 
reaktion (kuldioxid), er det næppe noget, der på-
virker børns forståelse af naturfagene. Det kan be-
stemt være en kærkommen underholdning i dag-
ligdagen, men det vil ikke/næppe lægge grunden 
til børnehavebørns forståelser af de fysisk/kemi-
ske reaktioner i deres senere forståelse af naturvi-
denskab. 

I de konkret afsnit om ild, luft, dyr mv. peges på 
nogle perspektivrige, tidlige, naturfaglige erken-
delser, som kan sammenholdes med den konkrete 
tænkning, som forskning om hverdagsbevidsthed 
fremhæver.

Det er erkendelser som:

At der findes luft. At luft fylder noget og at luft kan 
komme i bevægelse og påvirke andre genstande. 
At børn får erfaringer med at iagttage ild og  
forbrænding
At dyr er forskellige – en tidlig forståelse for  
udvikling af helt forskellige dyregrupper
At ting, der bliver lagt i vand, påvirkes af en  
opadgående kraft (opdrift)
At vand løber ned

Det er alle konkrete, perspektivrige, naturfaglige 
erkendelser, som kan fungere samtidigt med 
børns konkrete hverdagstænkning.

NATURFAGLIGE  
KOMPETENCER OG  
BØRNEHAVEBØRN
Østergaard (2004) fremhæver 13 forskellige kund-
skaber og praktiske færdigheder, der kan forstås 
som elementer i naturfaglig kompetence. Disse 
har han fundet gennem analyse af litteratur, der 
omhandler børn i indskolingsforløbet (overve-
jende angelsaksisk litteratur) og analyse af læse-
planer rettet mod indskoling fra Danmark, Sverige 
og Norge. Han når i ph.d.-afhandlingen frem til, at 
de vigtigste kundskaber og praktiske færdigheder, 
der ifølge litteratur og læseplaner skal til for at er-
hverve viden om natur og naturfænomener (eller i 
dette afsnits optik at understøtte naturfaglig kom-
petence forstået som interesse og kunnen inden-
for det naturfaglige område), er følgende:

1. Observere 
2. Undersøge 
3. Drage konklusioner 
4. Kommunikere 
5. Opstille hypoteser
6. Eksperimentere 
7. Variere forsøgsbetingelser 
8. Forudsige 
9. Stille spørgsmål 
10. Klassificere 
11. Designe/planlægge 
12. Bruge udstyr/redskaber 
13. Konstruere
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De 13 begreber kan sammenstilles eller grupperes 
til fire mere generelle kompetencer:

1.  Kommunikative færdigheder  
– kommunikativ kompetence

2.  Evner til at forholde sig undersøgende og  
eksperimenterende til den konkrete omverden  
– undersøgelseskompetence

3.  Evnen til at kunne se forskelle og ligheder  
– empirikompetence

4.  Understøttelse af praktisk færdighedsmæssige 
evner og modeller – modelleringskompetence 
(Ejbye-Ernst 2012)

I naturfagene hedder kompetencemålene til alle 
fag fra Natur/Teknologi til overbygningens fag fy-
sik, kemi, biologi og geografi:

1. undersøgelse 
2. modellering 
3. perspektivering 
4. kommunikation 

Forskellen på de to analyser af naturfaglige kom-
petencer er perspektiveringsbegrebet, der ikke 
nævnes i øverste fortolkning (Ejbye-Ernst 2012). 
Her vælges at fastholde den øverste model. 

Empirikompetence kan styrkes for selv små børn, 
da små børns konkrete og intuitive tilgang og for-
ståelse af natur og naturfænomener kan styrkes 
ved samtaler, der åbner, uddyber og nuancerer de 
umiddelbare fortolkninger. Perspektivering af 
naturfagene gennem refleksioner er også til 
stede, når små børn siger ”det er ligesom når vi…” 
eller ”sådan gør de også i…”. Konkret tænkende 
børns perspektiver på naturfagene omhandler 
sjældent abstraktion og analyse af fx brug af na-
turfaglige principper i en samfundsmæssig sam-
menhæng. Derfor vægtes perspektiveringskom-
petencen ikke her.
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OM KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE  
INDEN FOR NATURARBEJDE I BØRNE- 
HAVEN

- At stille spørgsmål, at kommunikere
I forbindelse med kommunikative færdigheder 
fremhæves sprogliggørelse af natur og naturfæno-
mener, der skal ses som brug af begreber, der er re-
levante, eller på sigt kan blive relevante i en kul-
tur. I afsnittet om hverdagsviden har jeg proble-
matiseret, om børn gennem eksperimenter og er-
faringer selv kan konstruere viden og indsigt om 
naturfaglige forhold, som i mange tilfælde ikke er 
baseret på intuitive eller konkrete forhold. Biolo-
gisk systematik er fx abstrakt og baseret på kend-
skab til artsdannelse gennem evolution. Det er 
ikke umiddelbart logisk at adskille insekter, som 
fx kravler, flyver eller svømmer fra krebsdyr, som 
fx også svømmer eller kravler. Systematik og kate-
gorisering kræver særlige iagttagelser for at blive 
meningsfuld. Säljö (2003) fremhæver samspil 

(med kulturel viden) i lighed med Dewey (1938), 
fordi der i samspillet mellem børn og andre indgår 
et miljøs sproglige og semiotiske ressourcer og 
dermed de muligheder, børn i børnehaver har for 
at kommunikere eller stille spørgsmål om natur. 
Ifølge Säljö (2003) og Paludan (2000, 2004) er 
hverdagssproget let at tilegne sig i en kultur med 
rige, sproglige omgivelser. 

Der er imidlertid forskel på hverdagsbegreber og 
på naturfaglige begreber, og det er ikke sådan, at 
børn af sig selv tilegner sig en naturfaglig tanke-
gang, som i nogle tilfælde er direkte i modsætning 
til, hvordan den konkrete hverdag i børnehaven 
ser ud. Hvis børns spørgsmål og kommunikation 
om natur skal understøttes i retning af naturfaglig 
almendannelse, kræver det et bevidst pædagogisk 
projekt, der kombinerer en kulturs videnskabelige 
viden med de muligheder, der konkret er til stede i 
naturområdet, samt forudsætningerne hos de 
børn, der kommunikeres med. 



Del 2. Teoretiske udgangspunkter brugt i rapporten

49

For at opnå interesse for natur og naturfænome-
ner skal børn omgives med et rigt sprogligt miljø, 
der kan understøtte interessen for at iagttage og se 
forskelle i den natur, der omgiver børnehaverne. 
For at understøtte disse kommunikative færdighe-
der rettet mod naturfag i børnehaven kan der 
kommunikeres mellem børnene eller mellem børn 
og pædagoger, ligesom der kan være en kultur i in-
stitutionen, hvor natur og naturfænomener i dag-
ligdagen italesættes med begreber, der støtter 
yderligere udforskning af naturen. Naturen kan 
også byde på overraskelser eller personlige ople-
velser, der kan danne grundlag for mange spørgs-
mål eller megen kommunikation (Mygind 2005, 
Andersen et al., 1995), uden at dette nødvendigvis 
kan betragtes som kommunikation, der understøt-
ter eller intenderer naturfaglig dannelse. 

Kommunikation om naturen kan også være meta-
forisk, billedskabende og baseret på sanselige iagt-
tagelser.

Det er lettere at huske ”den store superspringende 
grønne frø, der hoppede fra alle børnene lige ud i 
søen” end ’grøn frø’ eller ’rana esculenta’. Hvis de 
grønne striber, pletter og øjne med en sort stribe 
kommer med i fortællingen, og følelsen af frøen i 
hånden beskrives (våd og lidt slimet), er det lettere 
at huske meget om frøen (Dahlgren 2007).

I et rigt, sprogligt miljø indgår såvel videnskabe-
lige, metaforiske, analogiske, sanselige som krops-
ligt beskrivende forhold. Hvis det forekommer i en 
episodisk (narrativ) (Fredens 2005) sammenhæng, 
hvor ’grøn frø–oplevelsen’ er en del af en tur for en 
gruppe børn, der fx har set efter frøæg ved en lille 
skovsø, bliver de naturfaglige begreber nærvæ-
rende og meningsfulde. I forskellige undersøgel-
ser (Ejbye-Ernst 2012 og Thulin 2012) er det pæda-
gogiske personale tilbøjelige til ikke at bruge fx 
navne og konkrete beskrivelser. I de nævnte un-
dersøgelser beskrives oftest alene gennem antro-
pomorfe, konkrete og intuitive (menneskeliggø-
rende/’Disneyficerende’) sammenligninger. 
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OM UNDERSØGELSESKOMPETENCE  
INDEN FOR NATURARBEJDE I BØRNE- 
HAVEN 

Evner til at forholde sig eksperimenterende 
til den konkrete omverden
Østergaard (2004) fremhævede en række begre-
ber, der kan samles i denne kategori: at observere, 
at undersøge, at opstille hypoteser, at eksperimen-
tere, at variere forsøgsbetingelser, at forudsige, at 
designe/planlægge, at bruge udstyr/redskaber, at 
drage konklusioner og at konstruere.

Østergaard diskuterer ovenstående ud fra iagtta-
gelser af børns leg i iscenesatte omgivelser på 
Experimentarium i København og på udendørs 
områder i institutioner. Han finder, at disse fær-
digheder fremkommer intuitivt i børns leg med 
vand, sand eller andre materialer. Den abstrakte, 
videnskabelige tilgang, som Dewey fremhævede i 

starten af sidste århundrede, er langt fra den 
måde, mindre børn leger eller oplever deres om-
verden konkret og kropsligt på. Børn i børnehaver 
laver mange usystematiske eksperimenter og iagt-
tagelser med fx dyr: Hvad kan den? Hvad gør den, 
når jeg gør sådan? Hvad spiser den? Hvordan får 
den unger? Hvor kan den lide at være? 

Mange af de spørgsmål, som børn stiller (sig), er 
de samme spørgsmål, der har været stillet inden-
for naturvidenskaben (og som stadig undersøges), 
og de fleste af ovenstående spørgsmål er vanske-
lige at besvare alene ud fra direkte iagttagelser af 
fx små dyr i skovbunden. Med henvisning til af-
snittet om hverdagsviden/videnskabelig viden og 
afsnittet om indhold (del 4), er videnskabelig me-
tode en helt anderledes måde at forholde sig til 
omgivelserne end alene en intuitiv, konkret ople-
vende tilgang. 
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Hvis en undersøgende, systematisk tilgang på en 
alderssvarende og, for det enkelte barn, menings-
fuld måde tilstræber at understøtte børns viden og 
indsigt i natur og naturfænomener, er det ikke 
sandsynligt, at dette opnås, uden at det indgår i et 
langsigtet projekt understøttet og passende udfor-
dret af det pædagogiske personale. Det betyder 
ikke, at pædagogerne skal iscenesætte eksperi-
menter, som børnehavebørn skal overvære eller 
gennemføre. Det betyder, at pædagogerne skal 
kunne lytte efter, hvor børn forundres og derefter 
støtte dem i at finde rimelige, alderssvarende svar 
på deres spørgsmål; svar, der nærmer sig de svar, 
som naturvidenskaben har fundet. Det betyder 
ikke, at pædagoger skal korrekse eller rette børns 
fortolkninger. De skal kunne forstå dem og guide 
deres forståelser i en perspektivrig retning. De 
skal kunne lytte til børnenes konkrete, intuitive, 
magiske og menneskecentrerede fortolkninger, og 
klogt forstyrre dem i en kulturel (naturfaglig) ret-
ning i en passende forståelse for både ’børnevi-
denskaben’ og naturvidenskaben. 

Børn undersøger omverdenen, fra de er ganske 
små:

”Børns udforskning af deres nære omverden sker  

i deres første år via tinkering, hvor de afprøver små 

variationer af kendte temaer eller tester nye stimuli 

via allerede kendte teknikker ( for eksempel ved at 

putte tingene i munden). Der er noget systematisk og 

agtpågivende over denne udforskning. Denne tidlige 

tendens til naturvidenskabelig nysgerrighed synes 

imidlertid ofte at forsvinde eller tørre ind inden  

mødet med formel undervisning” 

(Krogh 2014 s. 37 i Tougaard & Hybel 2014)

Selv om små børn undersøger fra en meget tidlig 
alder, er det sjældent gennem systematiske under-
søgelser på baggrund af formulerede hypoteser, 
der stringent undersøges, forkastes, genundersø-
ges og verificeres (Dewey 2005). Børn undres og 
stiller spørgsmål, og spørgsmålene er ofte præget 
af børns konkrete, episodiske, kontekstuelle og as-
socierende tankegang. I arbejdet med sciencetil-
gang i Randers og Hillerød har jeg overværet 
mange eksempler på, at børn siger noget om natur 
og naturfænomener, som ikke i situationen kræ-
ver en naturvidenskabelig forklaring, men deri-
mod fx en æstetisk overvejelse. Det kan være om, 
at et sneglehus kan være smukt og næsten formet 
som et musikinstrument, eller at en hveps, der 
svirrer omkring madpakken er irriterende eller 
’dum’ (i stedet for at være en del af et økologisk 
kredsløb). I samtalen med børnehavebørn om na-
tur og fænomener i naturen er konkrete vurderin-
ger, dømmekraft, situationsbestemt fornemmelse 
eller rettidig omhu essentiel for ikke at ændre en 
spørgende og nysgerrig tilgang til en ulyst til at 
høre på alt for lange, ikke konkrete og uforståelige 
forklaringer (som ofte ikke er helt klare for de 
voksne, der forklarer).
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OM EMPIRIKOMPETENCE INDENFOR  
NATURARBEJDE FOR BØRNEHAVEBØRN:
EVNEN TIL AT KUNNE SE FORSKELLE OG 
LIGHEDER 

At klassificere eller ’at se nøje efter’
At klassificere opfattes som evnen til at sammen-
holde og at se forskelle og ligheder (Østergaard 
2004). Børn opdeler og sammenligner ifølge 
Østergaard intuitivt deres omverden. I fx natur-
børnehaven er der mange muligheder for at klassi-
ficere fugle, pattedyr, fisk, insekter, krebsdyr, urter 
eller træer. Det er imidlertid langt fra intuitivt el-
ler indlysende, hvordan de indtil videre bedste 
kulturelle konstruktioner angående klassifikation 
og taksonomi er opstået. Mennesker har altid op-
delt omverdenen i kategorier, men de kategorier, 
der findes indenfor naturvidenskaben, kræver 
ofte en indsigt i et bagvedliggende system, for at 

de giver mening. Carl von Linné startede for mere 
end 300 år siden på at opdele de forskellige riger i 
en systematisk taksonomisk orden, som stadig 
delvist fungerer i dag, selv om nyere teknologi be-
tyder, at nogle visuelle kendetegn erstattes af fx 
genetisk indsigt.

Se ’Eksempel – Kategorisering’ på næste side

Børnehavebørnene opnår empirikompetence ved 
at sortere fx dyr, planter eller andet gennem di-
verse opdelinger eller ved at systematisere vurde-
ringer om genstandes massefylde, form eller kon-
sistens. Opdelinger kan være usystematiske, lo-
kale og etableret ud fra bestemte synsvinkler (stør-
relse, farve, æstetiske vurderinger, personlige 
præferencer). Naturvidenskaben tilstræber, at en 
opdeling sker i generelle og modsigelsesfri katego-
rier, og gennem opdelingerne ses derfor bort fra fx 
personlige præferencer, æstetik og farver. Der fin-
des fx blomster i mange forskellige farver inden 
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I en børnehave ville pædagogerne høre, hvordan 

børnene opdelte dyr, de havde fundet. Børnene fandt 

alle mulige forskellige dyr; myrer, tusindben, græs-

hopper, snegle, biller, sommerfugle, edderkopper mv. 

Det var ikke let for børnene at se ligheder mellem dy-

rene i biologisk forstand. Hvor biologien ser riger, 

klasser, ordner, familier, slægter og arter, ser børne-

havebørn konkrete dyr, som giver dem associationer. 

De ser langbenede dyr, der klatrer som ’spiderman’, 

hvor biologen kan se en korsedderkop eller en hu-

sedderkop. Børns klassifikationer var mere baseret 

på egenskaber, fx dem, der flyver, dem, der kryber, 

dem, der hopper, dem, der kravler ned i huller osv., 

de søde og de dumme eller dem, der stikker og bider 

og dem, der ikke gør det.

Det samme gælder til dels voksne personer, der ikke 

er specielt biologisk skolede:

Ved en række kurser for pædagoger fik kursisterne 

bl.a. den opgave konkret at finde alle de hvirvelløse 

dyr, de kunne, ved det naturcenter, hvor kurset blev 

afholdt. Pædagogerne skulle derefter i små grupper 

på 3-5 personer sortere dyrene efter forskelle og lig-

heder. Opgaven var udvalgt ud fra den synsvinkel, at 

netop hvirvelløse dyr er noget, alle pædagoger taler 

med børn om i forbindelse med ture i naturen eller i 

forbindelse med udendørs leg omkring institutio-

nen29. 

De kategorier, der blev fremhævet, var overvejende 

det, der flyver, overfor det, der kravler, nogle gange 

inspireret af en elementtankegang (i jord, i luft, i 

vand), eller efter størrelse: småt, mellem, stort. 

29  Orm/ledorm, insekter 6 ben, spindlere 8 ben, krebsdyr mere 

end 8 ben, myriapoder mere end 20 benpar, snegle/bløddyr.

EKSEMPEL – KATEGORISERING
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for samme familier og insekter inden for samme 
klasse med meget store forskelle inden for stør-
relse, farve mv.

Der er brugt mange år på at systematisere og kom-
munikere naturen i form af taksonomi, naturlove 
mv. Børn bearbejder deres erfaringer med natur 
og naturfænomener i børnehave, folkeskole, gym-
nasium og på videregående uddannelser ud fra 
forskellige synsvinkler, abstraktionsniveauer og 
teoribasering.

I arbejdet med empirikompetencen må der lige-
som inden for de øvrige kompetenceområder ta-
ges afsæt i børns hverdagstænkning, som kan ud-
fordres på mange forskellige måder i nære, kon-
krete sammenhænge.

Et udsagn som: ”Den bille, du ser der, kan både 
svømme, kravle og flyve” gør det ikke modsigel-
sesfrit at opdele dyrene efter svømmere, flyvere og 
’kravlere’. Hvad mon det så er, der gør billen an-
derledes end bænkebideren eller sneglen? Spørgs-
mål kan forstyrre en form for orden og sætte tan-
ker i gang i retning af andre konstruktioner.

OM MODELLERINGSKOMPETENCE  
INDEN FOR NATURARBEJDE I BØRNE- 
HAVEN. 

At konstruere og generalisere
Endelig fremstilles praktiske færdigheder som væ-
sentlige for at forstå natur og naturfænomener, da 
det at konstruere en model af omgivelserne er væ-
sentligt i mange naturfaglige arbejder (Østergaard 
2004). De tidlige modeller og generaliseringer i 
forbindelse med science i børnehaven kan være 
ret simple:

1. Et billede af nære omgivelser (et kort)
2.  Forståelser af, hvad forskellige stoffer gør.  

At vand fx altid løber nedad, når man skal  
forestille sig en vandbane

3.   At nogle dyr ligner hinanden på forskellige  
måder

4.  At nogle planter ligner hinanden på forskellige 
måder

5.  Om noget flyder eller synker afhængig af,  
hvilket stof der er tale om (ikke farve, størrelse, 
tekstur mv.)

6.  At man kan bygge højt med klodser, grene, brik-
ker mv. , hvis man gør det på bestemte måder
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7.  Luft er noget ligesom andre genstande i omver-
denen. At varm og kold luft opfører sig forskel-
ligt. At man kan puste til luften, så den bevæger 
sig et helt andet sted i et rum

8.  Vand kan både være flydende og fast, og noget 
kan blandes med vand, mens andet ikke kan

Alle ovenstående eksempler er generaliseringer el-
ler begyndende modeller, der sigter mod yderli-
gere og mere detaljeret viden.

Sammenfatning
Med afsnittet fremhæves, at pædagogers arbejde 
med natur/science kan iagttages gennem mere 
generelle kompetencer, som er væsentlige med 
sigte på naturfagene. At undersøge, se nøje efter, 
systematisere gennem tidlige modeller og at 
kommunikere sin viden videre er kompetencer, 
som kan støttes inden for naturfagene fra vugge-
stue til ph.d. Det er væsentligt at se begreberne i 
et individuelt, udviklingsmæssigt og læringsteo-
retisk perspektiv, for at børns lyst til at forholde 
sig til naturen og naturens forskellige fænomener 
ikke ødelægges. 

SPØRGSMÅL TIL BØRN OG 
BØRNS SPØRGSMÅL

PRODUKTIVE SPØRGSMÅL 
Ved den sidste sciencefestival i 2016 udarbejdede 
Hillerød Kommune, ligesom de tidligere år, et 
hæfte til deltagerne. Ved festivalen var det hensig-
ten, at de besøgende pædagoger og børn selv 
skulle indtage tre forskellige læringsrum, hvor de 
uddannede sciencepædagoger havde opstillet 
rammer for det pædagogiske arbejde med science.

Her blev de pædagoger, der deltog, guidet i at 
spørge med produktive, åbne spørgsmål:

Den måde, den voksne formulerer sine støttende 
spørgsmål på, afgør, hvilke typer af svar, børnene 
har mulighed for at give. Kunsten for den voksne er 
derfor at formulere åbne spørgsmål, der lader sig 
undersøge – fx: 

Hvad lægger du mærke til ved det her?  
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Hvordan føles overfladen/hvordan vil du beskrive 
lugten – osv....? Spørgsmål er ikke bare åbne/luk-
kede – nogle kan lægge op til udforskning og til  op-
stilling af hypoteser – fx:  

Hvordan kan vi mon undersøge xx?  

Hvad sker der mon, hvis vi xx?  

Andre spørgsmål kan lægge op til en udforskende 
arbejdsmetode – fx: 

Hvordan er de forskellige?  

Hvad er forskellen på A og B? Igen kan andre 
spørgsmål træne børnenes evne til at dokumen-
tere og evaluere – fx: 

Hvordan vil du forklare dette for xx?  

 Hvordan kan vi bedst fortælle / beskrive det, vi har 
lært om xx til andre? 
(sciencefestival-katalog 2016, s 4)

”Hvad synes du, den ligner”? Dette spørgsmål op-
fordrer børnene til at lave sammenligninger. 

”Hvorfor tror du, at den løber væk”? er ligeledes et 
åbent, produktivt spørgsmål.

Spørgsmål, der kun kan besvares med et rigtigt 
svar, som fx ”hvilket dyr er dette?” ”hvad hedder 
blomsten”, ”hvordan vokser planter”, eller ”hvorfor 
synker en jernkugle” er sværere at få en rigtig dia-
log i gang ud fra. Det vil ofte lukke munden på et 
barn, der ikke har det rigtige svar.

Spørgsmål kan støtte en undersøgende tilgang. 
Hvis pædagogen som i eksemplet i del 3, der om-
handler forbrænding, spørger børnene, hvad de 
tror, der mon sker med vindruer, plasticdyr eller 
rugbrød, hvis det bliver brændt, er det nærlig-
gende at afprøve dette konkret, hvis der er et bål i 
nærheden.

”Tror I, vi kan finde ud af, hvad de spiser”? Det 
spørgsmål inspirerer os til at lave et simpelt forsøg 
med den mus, der er fanget i musefælden. Det op-
muntrer til at forsøge at finde på, at tænke selv-
stændigt og at engagere sig i et problem.

Det er også muligt at stille problemformulerende 
spørgsmål, som er med til at identificere et interes-
sant problem, der kan besvares gennem en under-

Der er mange eksempler i materialet på pædagoger, 

der vægter at stille åbne spørgsmål, der trækker på 

børnenes egne erfaringer. Det kunne fx være pæda-

gogen, der ser på edderkopper sammen med tre 

børn og siger:

”Hvordan ser den ud”? Det er et spørgsmål, der støt-

ter børnene i at se efter detaljer. Det er et spørgsmål, 

alle børn kan svare på, idet de fortæller, hvad de selv 

ser, når de ser på edderkopper. Når barnet svarede: 

”som en edderkop”, fortsatte pædagogen med at 

pege på detaljer: ”Hvordan er dens krop?”, ”har den 

ben?”, ”har den en mund?”.

Mange børn har styr på, at edderkop-begrebet er et 

symbol for edderkopper, men pædagogen ønsker, at  

de skal få øje på særlige detaljer. Det kan være far-

ver, striber, for- og bagkrop eller palper, giftkroge, 

øjne og behåring. Hun kan kun støtte børnene i nys-

gerrighed efter disse detaljerede iagttagelser, fordi 

hun selv kender til detaljerne i kraft af, at hun selv har 

undersøgt eller læst om edderkopper. Hun kan 

spørge til edderkoppespindet, hvis de har fundet dy-

ret i et spind, eller hvorfor den mon løber omkring, 

hvis edderkoppen løber rundt på jagt efter smådyr. 

Børnene kan også fortælle, hvordan det føles at have 

edderkoppen til at kravle på hånden, eller hvordan 

det er at mærke edderkoppespindet. Alle disse 

spørgsmål skærper nysgerrigheden og interessen for 

den konkrete edderkop og det udvider barnets ’ed-

derkop-script’.

EKSEMPEL – ÅBNE SPØRGSMÅL
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søgelse. ”Mon edderkopper slås”? er et spørgsmål, 
der kan undersøges ved at sætte 2-3 forskellige ar-
ter sammen på et mindre område og se, hvad der 
sker. I både Hillerød og Randers var mange pæda-
goger opmærksomme på, at deres spørgsmål og 
kommunikation var af stor vigtighed.

Der er i det empiriske materiale også en del ek-
sempler på, at børn spørger om noget, som ligger 
langt fra det, pædagogen forventer. I stedet for at 
korrigere kunne pædagogerne spørge uddybende 
for at forstå, hvorfra barnet så en given sag. Når et 
barn fx spurgte, om planter eller dyr var kede af 
det, kunne pædagogen spørge dybere ind til det 
’at være kede af det’. ”Hvorfor tror du det? Hvad er 
det, du kan se?” osv. I nogle tilfælde var det pga. 
hverdagstænkning, og nogle gange var det meget 
vanskeligt at følge associationer eller pludselige 
indfald fra børnene.

Pædagogernes kommunikation var præget af, at de 
gerne ville inddrage naturfaglige ord og begreber i 
den almindelige samtale, uden at det blev belæ-
rende eller undervisningspræget. Her var der store 
forskelle alt efter viden og erfaringer med natur-
faglig kommunikation (Se afsnit med vand del 3).

HVORDAN KAN DET  
BEGRUNDES AT BØRN  
PRÆSENTERES FOR  
NATURFAGENE/SCIENCE?

NATURFAGENE SOM DANNELSESFAG
Der er mange begrundelser for, at børn i alle aldre 
på sigt kommer til at interessere sig for det natur-
faglige område. 

Sjøberg (2005, s. 181) opridser fire forskellige be-
grundelser for, at naturfagene har en forholdsvis 
stor plads i uddannelsesstænkning i Europa.
 
1. Økonomiargumentet
2. Nytteargumentet
3. Demokratiargumentet
4. Kulturargumentet

De to første argumenter karakteriseres af Sjøberg 
som instrumentelle, nytteorienterede argumenter, 
der ser naturfag som henholdsvis samfundsmæs-
sigt lønsomme og fag, alle mennesker har stor 
nytte af. Sjøberg argumenterer for, at hverken øko-
nomiargumentet eller nytteargumentet er rele-
vante argumenter i et alment dannelsesperspek-
tiv, når der diskuteres, hvorfor naturfaglig viden er 
relevant for alle børn. Han problematiserer også, 
om disse argumenter nationalt set er relevante i 
en global verden, hvor naturfagene har forskellig 
kulturel værdisætning. Det er ikke let at overbe-
vise danske forældre om, at deres børn skal indfø-
res i naturen, for at de kan blive en effektiv eller 
lønsom arbejdskraft i industrien. Det er også van-
skeligt at argumentere for, at dette er relevant for 
alle. Det er ligeledes umuligt at argumentere for, 
at naturfagene er nyttige på det personlige plan 
for alle børn. Selv om børn fx ikke forstår, hvordan 
ny teknologi virker, kan de sagtens bruge teknolo-
gien. Teknologien bliver stadig sværere at forstå, 
men samtidig bliver børn, der bruger digitale gad-
gets, stadigt yngre. Børn i børnehaverne kan let 
bruge fx iPads på et avanceret niveau uden at 
kende til naturvidenskabelige forklaringer på, 
hvordan teknikken fungerer.

Hvor økonomi- og nytteargumentet er instrumen-
telle argumenter, kan demokrati- og kulturargu-
mentet opfattes som argumenter, der er orienteret 
mod dannelsesaspektet. Det er argumenter, der 
understøtter indsigter og holdninger, der har 
værdi i sig selv, idet stillingtagen, deltagelse og 
forståelse kan bidrage til et meningsfuldt liv. 

Her opfattes kulturargumentet som en vigtig brik i 
uddannelsen til pædagog, idet forståelsen af kul-
turel udvikling historisk set er grundlaget for at 
forstå børns intuitive og konkrete opfattelser af 
naturforhold (hverdagsforestillinger). Det er væ-
sentligt, at det pædagogiske personale, der ønsker 
at indføre børn i naturfagene/science, overordnet 
forstår, hvordan naturfilosofien historisk har ud-
viklet sig. Hvordan fx opfattelser af universet, evo-
lution eller stofopbygning har været forstået for-
skelligt gennem historien. Kulturargumentet ret-
tet mod naturfagene er et væsentligt argument 
med almendannelsen som sigte, men det er ikke 
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relevant for konkret tænkende børnehavebørn. 
Dette afsnit iagttager alene naturfaglig dannelse 
rettet mod små børn gennem fortolkninger af to 
pædagogiske udfordringer, nemlig ”demokratiud-
fordringen” og ”individudfordringen”. 

DEMOKRATIUDFORDRINGEN,  
INDIVIDUDFORDRINGEN OG  
PÆDAGOGISK ARBEJDE I NATUREN
’Demokratiudfordringen’ sigter mod at under-
støtte interessen for, at børn på sigt kan handle 
kritisk og selvstændigt som demokratiske borgere 
på baggrund af indsigt og interesse i almene, sam-
fundsmæssige, naturfaglige problemstillinger.

Demokratiudfordringen tages for eksempel alvor-
ligt, når pædagoger undersøger problemstillinger, 
der optager børnene, og accepterer, at børn også 
har en holdning til en problematik. Udfordringen 
tages alvorligt, når børns antagelser gennem en 
eksperimenterende tilgang undersøges sammen 

med dem, eller når dagtilbuddet eller skolen 
grundlæggende inddrager børnene i de problem-
stillinger, de kan inddrages i. 

Der findes en række vigtige, samfundsmæssige 
beslutninger, der baseres på kendskab til naturvi-
denskabelig tænkning. Det er dette, der langsigtet 
sigtes efter. Det vigtigste er ikke at få børnene til at 
tænke noget bestemt. Det vigtigste er at støtte bør-
nenes tænkning om dette.

En uvidende befolkning er overladt til eksperter, 
medier eller politiske og økonomiske interesser, 
og da eventuelle beslutninger kan have vidtræk-
kende konsekvenser for levevis og økonomi blandt 
den almindelige befolkning, er dette problema-
tisk. Det er svært at forestille sig et velfungerende 
demokrati uden en deltagende befolkning, der 
kan og ønsker at forholde sig til væsentlige proble-
mer i forholdet mellem menneske og natur.
Drivhuseffekten er et af tidens helt store miljøpro-
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blemer, men også problemer som overgødskning, 
erhvervsmæssig udnyttelse af kysten, opvarmning 
af boliger og håndtering af affald kræver, at be-
folkningen har et minimum af naturfaglig indsigt 
for at kunne deltage i demokratiske beslutnings-
processer.

Selv om de nævnte problematikker er alt for kom-
plekse til, at konkrettænkende børnehavebørn kan 
forstå dem, er mange af de aktuelle miljøproble-
mer repræsenteret i forskellige aspekter af den 
hverdag, som børn i børnehaver dagligt færdes i, 
og som de ser og forstår ud fra deres konkrete 
hverdagsviden.

Når personalet tager børn med i skoven, og bør-
nene leger, klatrer i træer eller spiser deres mad-
pakker sammen med personalet, er der forskel på, 
hvordan aktiv brug af naturen italesættes, hvor-
dan affaldsopsamling og oprydning sprogliggøres, 
og hvordan dyr og planter i nærområdet kommu-
nikeres og iagttages.

Der er forskel på, hvordan der tales om bækken, 
når børnehaven er ved bækken for at fange fisk, 
insekter eller krebsdyr. Om bækken bliver opfat-
tet, som den konkret ser ud, eller om de pædago-
ger, der kommunikerer med børn om bækken, liv i 
bækken eller vandets kvalitet, kender noget til dy-
renes levesteder, nedbrydning af organisk stof el-
ler transport af næringssalte.

Der er forskel på, hvordan for eksempel planters 
vækst formidles, om planter iagttages gennem 
menneskeliggørelse (antropomorfisme) eller gen-
nem den kulturelle viden, der findes om planters 
vækst (energiopbygning).

Mindre børn har ingen mulighed for at forstå de 
fysiske og kemiske problemer med rindende vand 
eller fotosyntesen, men der er forskel på, om om-
verdenen af det pædagogiske personale bliver for-
stået og kommunikeret, som den fremtræder, eller 
om de fremtrædelsesformer, som børn umiddel-
bart ser, bliver iagttaget refleksivt og problemati-
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seret passende ud fra børns alder, interesser og 
forudsætninger. 

At understøtte demokratiargumentet i børnehaver 
opfattes i afsnittet som et sigte mod naturfaglig al-
mendannelse rettet mod mindre børn.

INDIVIDUDFORDRINGEN
’Individudfordringen’ sigter mod at understøtte 
børns nysgerrighed og lyst til at opfatte sig selv i 
samspil med naturen ud fra viden, følelser og san-
selige erfaringer.

Pædagogerne er ofte glade for at være i det fri med 
børnene, og i de fleste naturinteresserede børne-
haver er personalet ansat ud fra et personligt til-
valg af institutionsformen. Pædagoger er ud fra 
disse overvejelser de professionelle personer, der 
har størst mulighed for at inspirere børn til at 
være ude. Pædagoger har stor mulighed for at un-
derstøtte, at børn kan glæde sig over uderummets 
muligheder, og for at tilskynde, at børn kan føle 
sig hjemme i naturen. Ifølge de ret få undersøgel-
ser, der omhandler forældres tid med børn i natu-
ren, er de fleste familier ikke ret aktive i naturen 
med deres børn, og en undersøgelse fra Danmarks 
Naturfredningsforening (Paltved-Kaznelson 2009) 
viser for eksempel, at børn tilbringer stadig min-
dre tid i naturen. De samme tendenser gælder in-
ternationalt (Louv 2008). Et aktivt forhold til den 
omgivende natur kan betyde glæde i dagligdagen, 
et aktivt liv og dermed god livskvalitet.

TIDLIGE MATEMATISKE 
SPØRGSMÅL

NATUR OG MATEMATIK 
Pædagoger skal støtte børn i at få personlige, san-
selige, kropslige og meningsfulde erfaringer med 
natur og naturfænomener (science), der optager 
børnene.

De skal støtte børnene i at forstå naturen i nærom-
rådet på et alderssvarende niveau. Det vil sige, at 
pædagoger forstår børns hverdagsopfattelser og 
gradvist tilstræber at bygge bro mellem børns al-
derssvarende, antropomorfe naturforståelse og 
naturvidenskabens generaliserende abstraktioner 
om fx miljøproblemer.

Når pædagoger arbejder med børn med sigte på 
naturfaglig dannelse som almendannelse, er det 
væsentligt at støtte og udvikle de tidlige matema-
tiske begreber, som børnenes fremtidige naturfag-
lige forståelse skal bygge på. Naturvidenskab og 
de empiriske videnskaber er baseret på målinger 
og beregninger, som forudsætter en vis matema-
tisk indsigt.

Der er ikke tradition for, at pædagoger arbejder 
eksplicit med matematik, selv om pædagoger i 
dagligdagen ofte taler med børn og unge om mål, 
vægt, størrelse, former og figurer. Når pædagoger 
bager med børn, laver mad eller konstruerer ting i 
værkstedet, bruges begreber for mål, vægt og stør-
relse. Pædagogers egne matematiske forståelse og 
begreber er derfor væsentlige for at kunne støtte 
børnenes brug og forståelse af matematiske begre-
ber og metaforer i praksis. Matematiske begreber 
er væsentlige for, at børn kan gøre sig forståelige i 
hverdagen og præcist kan udtrykke, hvad de har 
tænkt eller observeret. Det sproglige miljø, der 
omgiver børnene, er væsentligt for, hvordan de 
tænker.

Anbefalinger til pædagoger
Der er lavet metaanalyser (sammenstilling af flere 
analyser) af, hvad der kan være relevant at tale 
med indskolingsbørn om inden for det matemati-
ske område. 

What Works Clearing House (WWC) har i 2013 ud-
arbejdet en practice guide: ‘Teaching Math to 
Young Children’.
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30 https://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/early_math_pg_111313.pdf 

Her præsenteres fem anbefalinger, hvor forskerne 
har identificeret de områder inden for matematik-
ken, der har børns interesse, og som med fordel 
kan understøttes i dagtilbudsalderen (Teaching 
math to young children, s 1-2)30 

De første to anbefalinger fra WWC peger på pri-
mære matematikområder (tal og operationer, geo-
metri, mønstre, måltagning og dataanalyse), der 
bør være en del af læreplaner i dagtilbud og ind-
skoling: at understøtte tal og operationer baseret 
på udviklingsmæssig progression, og at under-
støtte geometri, mønstre, måltagning og dataana-
lyse baseret på udviklingsmæssig progression. 
Begge anbefalinger understreger, at børns alder, 
udvikling og interesse er væsentlige parametre i 
det pædagogiske arbejde. 

Der er desuden yderligere tre anbefalinger, som 
omhandler, hvordan pædagogen ved at være op-
mærksom på det enkelte barns forståelse kan 
støtte barnets interesse. 

Oversat og forsimplet lyder de tre anbefalinger:

1.  Støt det enkelte barn i at forstå tidlige matemati-
ske begreber på baggrund af barnets egen viden

2. Brug dagligt tid på tidlige matematiske begreber
3.  Støt børnene i at beskrive deres omverden med 

tidlige matematiske begreber

Pædagogen kan støtte, at børn bruger matemati-
ske begreber til at anskue omverdenen med, ved 
at begreberne konsekvent og bevidst inddrages i 
hverdagen og i sproget. Det har vist sig, at mange 
børn har svært ved at få grundlæggende før-mate-
matiske begreber på plads uden sproglig støtte 
gennem dialog.

Før-matematiske begreber indgår typisk i hver-
dagssproget i forbindelse med aktiviteter, fx bag-
ning, konstruktion, æstetiske aktiviteter (Øster-
gaard 2007). 

Det kan eksempelvis være følgende ordgrupper:

•  Forholdsord  
– fx over, under, ved siden af, bagved, før, efter 

•  Retningsangivelser  
– fx opad, nedad 

•  Kvantitative begreber  
– fx mange, få, alle, nogle 

•  Beskrivende begreber  
– fx ens, forskellige, yngre, lige 

•  Tidsbegreber  
– fx før, efter, nu, i dag, efter frokost 

• Målangivelser  
– fx kort, lang, let, tung, tyk, tynd

•  Logiske forbindelser  
– fx hvis-så, fordi-derfor, både-og, enten-eller

Forståelsen af disse tidlige matematiske begreber 
er forudsætningen for at forstå og formulere sig 
om fænomener, der er baseret på målinger af tid, 
afstande, vægt, størrelsesforhold mv. Det er svære 
begreber, som mange børn har svært ved at forstå 
og bruge meningsfyldt og rigtigt. Pædagoger i dag-
tilbud og indskoling skal være bevidste om, at 
disse begreber er svære, at de lettest gøres kon-
krete gennem eksempler, og at de er grundlæg-
gende for matematisk og dermed også naturfaglig 
kompetence og dannelse.

Se fx eksempel med spejling i børnehaven i del 3
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Del 3
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OM DEL 3
Del tre er blevet til gennem aktionslæring i 7 for-
skellige dagtilbud, mange besøg i børnehaver, del-
tagelse og observationer ved større arrangemen-
ter. Pædagoger har inviteret mig til at se og følge 
deres praksis, og i forbindelse med dette er der 
produceret film (og oplæg), der har vist det pæda-
gogiske forløb. 

Disse film er blevet brugt både til at iagttage prak-
sis sammen, nogle gange med den enkelte pæda-
gog, og andre gange på fyraftensmøder med 
mange pædagoger.

De udvalgte dagtilbud har været udvalgt af hen-
holdsvis Hillerød Kommune (4 børnehaver) og 
Randers Kommune (de tre børnehaver, der indgår 
i SMOL). 

Pædagogerne i mange børnehaver har efterføl-
gende arbejdet videre med forløbene, og præsen-
teret dem påny på sciencefestivaler eller for kolle-
ger. Pædagogerne (fra de 7 udvalgte børnehaver) 
er også blevet interviewet, og deres refleksioner 
over deres egen praksis har efterfølgende påvirket 
praksis i de respektive kommuner.

Film og diskussioner har været præsenteret i 
større forsamlinger af pædagoger for at italesætte 
og udvikle praksis med nye aspekter.

Indhold, mål og omfang af praksis har været gen-
stand for samtaler og udvikling. Når et forløb (en 
film) har været vist, har det i nogle tilfælde bety-
det store og små ændringer i praksis. Dette kan fx 
ses i ændringer af sciencefestivaler og ændringer i 
konkret praksis i Randers, hvor børns egen pro-
blemløsning blev et markant fokus.
Det har været muligt at følge ændringer gennem 
de tre sciencefestivaler samt gennem besøg og in-
terview i børnehaverne i Randers.

De fremlagte forløb er bearbejdet på baggrund af 
samtaler om, hvad der er vigtigt, når pædagoger 
formidler naturfagene for børnehavebørn, hvad 
pædagoger kan sigte efter, når de arbejder med 
science i dagtilbud, og hvilket indhold, der er per-
spektivrigt i arbejdet med børn i alderen 4-5 år.

Projektet inddrager SOPHOS31-metoden, der er 
formuleret i et forskningsprojekt angående ældre-
pædagogik: 

”Ved at lade film i sig selv stille spørgsmålene,  

giver man deltagerne mulighed for at associere  

relativt frit, og det er derfor relativt uforudsigeligt, 

hvilke temaer, der kommer til at dominere i de  

forskellige grupper.” 

(Hansen 2005) 

DEL 3. KONKRETE EKSEMPLER 
PÅ PÆDAGOGISK ARBEJDE  
MED EN SCIENCETILGANG

31 SOPHOS metoden, Second order fænemonological observation scheme, er beskrevet af ph.d. Helle K. Hansen (2005); Metoden består i, at pæda-

goger kommenterer film, som omhandler dagligdagen i de deltagende institutioner. Efterfølgende analyserer forskeren de optagelser, der laves med 

deltagernes kommentarer.
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De åbne spørgsmål, der blev styret af et udvalgt 
indhold i filmene, har gjort interviewene interes-
sante, fokuserede og nuancerede at lytte til. Pæda-
gogernes overvejelser blev optaget på digital opta-
ger, delvist skrevet ud som en tekst og efterføl-
gende analyseret.

Med brug af filmene får jeg pædagogerne til at dis-
kutere deres kommunikation om naturfaglige for-
hold (science) med afsæt i konkrete hverdagssitu-
ationer. Pædagogernes refleksioner er anden or-
dens-betragtninger (refleksioner over refleksio-
ner), som jeg derpå kan fortolke ud fra projektets 
fokus og herefter formidle tilbage i dialog med 
pædagogerne.

Metodisk trækkes på beslægtet forskning på Care 
Work Europe32, Vejleskov et al. (1997) og et 
ph.d.-projekt om ældreomsorg af Hansen (2005).

I dette projekt er der dog væsentlige forskelle fra 
inspirationskilderne, idet projektets inddragelse 
af anden ordens-refleksioner laves som observa-
tion af egen praksis og observation af nære kolle-

gers praksis. Filmene udarbejdes som et element i 
udvikling af praksis gennem aktioner. Fyraftens-
møder har fungeret som et opsamlende og udvik-
lende forum. Her har pædagoger fx gennem kon-
krete eksempler vist, hvilke forløb, der inddrager 
børn i alderen 4-5 år, og hvilke forløb, der tager af-
sæt i børns problemløsning.

Indholdet i arbejdet med science har været en del 
af fyraftensmøder og lokale områdemøder med 
pædagogerne i Hillerød.

Her fremstilles forskellige temaer, der på bag-
grund af indholdsanalyse (del 4) og målsætning 
(del 4), diskussioner, naturfaglige kompetencer 
(del 2) og pædagogers præferencer er relevante for 
børn i alderen 4-5 år.

Temaerne er tilstræbt at være praksisnære og der-
med være eksempler, der kan indgå i fremtidige 
overvejelser om science i dagtilbud. Det skal gerne 
være eksempler, der kan inspirere og indgå i drøf-
telser i dagtilbudspraksis fremover, når læreplan-
stemaet kommer til at hedde natur, udeliv og 
science. 

32 http://144.82.31.4/carework/uk/index.htm  (1/11 2009) 
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ILD - EN UDELIVSTILGANG,  
EN NATURTILGANG OG EN 
SCIENCETILGANG.
 
Det første eksempel omhandler ild. Her vægtes at 
ethvert eksempel kan ses på baggrund af forskel-
lige grundlæggende antagelser om børn og natur. 
Det nye læreplanstema hedder fremover „Natur, 
Udeliv og Science”33. 

Her formidles vigtigheden af disse forskellige til-
gange gennem forskellige eksempler fra børneha-
ver, der har deltaget i følgeforskningen.

Der er nok af eksempler på børnehaver og vugge-
stuer, der beskæftiger sig med ild på forskellige 
måder. Her fremhæves dette, selv om det ikke er 
et af de temaer, der er fremhævet mest i undersø-
gelse af indhold (del 4). Ild og bål bruges på de fle-
ste udearealer, og der foretages mange hverdags-
samtaler samtaler om ilden i dagtilbud.

Ild har altid været en del af udeliv, og der findes 
mange artikler, praksisberetninger, fortællinger, 
bøger om, hvordan pædagoger dagligt tænder ild 
til samling, hygge, madlavning og fx brænding af 
lerfigurer eller tegnekul. (Andreasen 201234)
 
Ilden kunne ligeså godt være en del af en naturtil-
gang eller en del af en sciencetilgang, det afhæn-
ger af, hvad der foregår, og hvordan dette foregår!

Set gennem en udelivstilgang er der med ilden 
særlige muligheder for samling, ro, samtaler om-
kring bålet og nærvær mellem børn og pædagoger. 
Der kan sagtens være tændt ild, uden andet for-
mål end at ilden er der. Når pædagoger bliver bedt 
om at sætte mål for en båldag med samvær om-
kring et bål med snobrød og fx børn, der får mulig-
hed for at antænde tørre pinde i gløderne, bliver 
målene ofte mål, der omhandler sociale kompe-
tencer, eller mål, der er rettet mod fx æstetiske 

værdier. Børnenes glæde ved at være ude, børne-
nes optagethed af flammer osv. Det er værdier, der 
er væsentlige for et godt liv, men også værdier, der 
er komplekse og mangetydige.

Det er ofte svært at opsætte disse mål i SMTTE 
modeller eller andre didaktiske modeller, idet bål-
dagen grundlæggende omhandler det at være 
sammen omkring et bål. Hvis pædagogerne forsø-
ger at indfange ”at være sammen omkring et bål” i 
modellernes systematik, reduceres en helheds-
mæssig og uforudsigelig dag fyldt med indfald, 
sjov og ballade og samvær til nogle skemaer, som 
”kommunen ønsker, vi skal udfylde”. Skemaerne 
bliver detaljer, der set i sammenhæng med det fro-
dige og glade liv er mindre væsentlige. Pædago-
gerne vil måske sige, at det at være ude omkring et 
bål har værdi i sig selv, det kan ikke begrundes 
særligt tydeligt gennem kompetence-, færdig-
heds- eller videnmål. De vil måske også sige, at 
samværet, og det der sker på dagen er så kom-
plekst, at det altid bliver reduceret, hvis det bliver 
indfanget i målkategorier. Set i en udelivsoptik 
har de fuldstændig ret. Udeliv omhandler glade, 
givende stunder, hvor børn og pædagoger sam-
men oplever glæde og mening, uden at der er et 
specifikt sigte. Det lange dannelsesmæssige sigte 
med udelivstilgangen er,  ”at børn bliver glade for 
at være ude” – det har jeg i denne publikation 
kaldt individudfordringen (del 2). Med afsnittet 
fremhæves, at pædagogers arbejde med natur/
science kan iagttages gennem mere generelle 
kompetencer, som er væsentlige med sigte på na-
turfagene (del 2). At undersøge, se nøje efter, sy-
stematisere gennem tidlige modeller og at kom-
munikere sin viden videre er kompetencer, som 
kan støttes indenfor naturfagene fra vuggestue til 
ph.d. Det er væsentligt at se begreberne i et indivi-
duelt, udviklingsmæssigt, læringsteoretisk per-
spektiv, for at børns lyst til at forholde sig til natu-
ren og naturens forskellige fænomener ikke øde-
lægges. 

33  Det fremgår af en arbejdsgruppens arbejde for Undervisningsministeriet. Det endelige dokument kommer dog først i sommeren 

2017. Se: Andreasen, J, W.(2012): Bål og udeliv. Odense: Forlaget Mellemgaard. 
34 Andreasen, J, W.(2012): Bål og udeliv. Odense: Forlaget Mellemgaard.
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Hvad opfatter det enkelte barn? Hvordan tænker 
små børn? Hvordan lærer små børn?

Der kan være mange andre rimelige iagttagelser af 
båldagen, der kunne indeholde udelivstilgangen 
og noget mere!

Ud fra naturtilgangen ville pædagogerne tænde 
bål på naturlegepladsen for at have et samlings-
punkt, hvor børnene kunne komme, samles og 
udveksle oplevelser, der gennem udvekslingen 
bliver til erfaringer. Her ville pædagogerne fx op-
fordre børnene til at indsamle dyr, planter eller 
naturgenstande, som kunne iagttages ved sam-
lingsstedet. Bålet ville både være samlingspunkt 
og stedet, hvor fund og detaljer blev observeret 
og undersøgt og eventuelt begrebssat. Bålet 
kunne også være stedet, hvor spiselige planter, 
bær eller svampe bliver tilberedt under temaet 

”naturens spisekammer”. Børnene ville være 
støttet til at forholde sig til udvalgte dele af de 
grønne områder. 

Det kan sagtens være, at indsamlingsaktiviteterne 
og samtalerne om dyr og planter ville blive afløst 
af leg og samvær for de fleste børn, mens nogle 
børn ville lede videre efter fx salamandre eller 
frøer, fordi det interesserede dem. I naturtilgan-
gen er den natur, pædagoger tager ud i, væsentlig. 
Pædagogerne ønsker, at børnene får kendskab til 
naturen. Det er lettere at sætte mål for naturtil-
gangen, idet pædagogerne fx kunne skrive: ”målet 
med turen til skovsøen er, at børnene får indblik i 
forskellige dyr i søen” (et sigte fx på evolution, arter 
eller en arts særlige levevis) ”eller målet med turen 
er, at børnene ser, at blomster er forskellige” (be-
gyndende systematik, som også indeholder et evo-
lutionært sigte). Der vil altid ske en forfærdelig 
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masse andre ting ved skovsøen, som minder om 
den korte beskrivelse af udeliv ovenfor.

Naturtilgangen kan spidsformuleres som ”pæda-
gogers ønske om at præsentere børnene for dyr og 
planter i omverdenen”. 

Båldagen kunne være startet med, at pædago-
gerne ville have børnene til at overveje, hvordan 
man tænder bål. Det kan være ud fra begrundelser 
som, at børn ofte ikke får lov til at håndtere ild, at 
det er spændende at tænde ild, og at børnene 
kunne lære noget nyt, hvis de fik muligheden. Her 
kunne pædagogerne starte på mange forskellige 
måder. 

1.  De kunne vise børn, hvordan man tænder et bål, 
og så efterfølgende lade dem, der ville, forsøge 
at tænde op med den metode, pædagogerne 
havde demonstreret. Hvis børnene kunne huske 
procedurerne, ville de kunne tænde et bål med 
samme materialer, som pædagogerne havde 
brugt.

2.  De kunne overlade tændstikker, avispapir og 
træstumper til børnene og se, hvad der skete. 
Børnene ville måske få ilden til at fænge efter 
nogle minutter, men ofte ville processen ende 
med, at avispapiret eller birkebarken blev 
brændt af, uden at bålet blev tændt.

3.  De kunne spørge børnene, hvordan man tænder 
bål, og så lade de børn, der ønskede at forsøge, 
se, om deres ideer var god nok. Efterfølgende 
kunne de sammen med børnene reflektere over, 
hvad der gik godt, og hvad der ikke lykkes. Så 
kunne de ”justere” – prøve igen, og se, hvad der 
så skete. De børn, der blev virkeligt optaget af 
optændingen, ville så gennem vejledning, anta-
gelser (konkrete hypoteser), justeringer og nye 
antagelser (simple hypoteser) blive i stand til at 
tænde bålet.

Instruktionerne ”prøv” og ”forsøg selv” og et nys-
gerrighedsskabende tidligt ”videnskabeligt” for-
søg er tre forskellige tilgange til samme proces – at 
tænde et bål. Gennem sciencetilgangen vil man 
argumentere for, at forsøget er mere udviklende 

end instruktionen. Børnene får mere ud af at re-
flektere sammen med pædagogen (eller mere kyn-
dige børn) over, hvordan et bål kan tændes, af-
prøve deres ide og derpå prøve igen, end de gør af 
at forsøge enten selv eller på baggrund af en in-
struktion.

Båltænding er et eksempel på et forsøg, der er 
konkret, med en tydelig og forståelig tematik. Der 
er en tydelig retning/kontinuitet i det lærte i for-
hold til efterfølgende erkendelser. Alle børn kom-
mer til at beskæftige sig med afledte problemstil-
linger af bålet ud fra en mere abstrakt synsvinkel, 
når de efterfølgende kommer i folkeskole, i gym-
nasiet og evt. på videreuddannelse. Alle børn 
kommer til at forholde sig til forbrændingsproces-
ser, og kendskab til forbrændingsprocesser er en 
forudsætning for at forstå væsentlige samfunds-
mæssige problemstillinger som drivhuseffekt, 
overgødskning mv. I projektet kan der også være 
tydelige mål for børn (og pædagoger), idet målet 
er at forstå, hvordan man tænder et bål. Endelig er 
båltændingen tilpasset børns alder og interesser - 
utallige beretninger viser, at børn interesserer sig 
for ild. Argumenter af denne karakter vil jeg i 
denne publikation med et dannelsesmæssigt per-
spektiv kalde for demokratiargumentet (se del 2). 
Børn skal lære noget, som på lang sigt betyder, at 
de er interesserede i at deltage i den samfunds-
mæssige diskussion om menneske og natur.

Der er ingen garanti for, at børn forstår noget om 
forbrænding, fordi de har tændt 5 eller 10 bål. Når 
børn tænder bål, får de færdigheder i optænding, 
de lærer, at små findelte pinde er lettere at tænde 
op med end store stykker brænde, og de lærer må-
ske også, at forudsætningen for, at pindene tæn-
des, er, at de er tørre, har stor overflade og opvar-
mes kraftigt. Men selve forbrændingen er en an-
den sag!

Se ’Faktaboks –Forbrændingsprocessen i et bål’ 

Hvis sigtet på båldagen var forbrænding, skulle 
pædagogen tænke anderledes igen, idet der her 
skulle iagttages, hvad der sker med brændet eller 
andre genstande i et bål, når de brænder. For-
brænding er en svær proces at forstå, idet den vi-
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Forbrændingsprocessen i et bål

En grundlæggende forklaring på, hvad der rent tek-

nisk set foregår i et ildsted i brug:

Den forbrænding, som foregår i et ildsted, er en bio-

masse-forbrænding. En sådan kan foregå i fire trin, 

men alle trin kan finde sted på samme tid. For eksem-

pel brænder et stykke brænde ikke i et trin. På 

samme måde vil et blus, som tilsættes nyt brænde 

under fx madlavning, gennemgå forskellige forbræn-

dingsfaser samtidigt.

Trin 1: Ved antændelse af ilden – og derved tilføring 

af startvarmen, vil brændslets vandindhold fordampe

Når et bål tændes, skal træet være mest muligt tørt, 

så optændingsmediet (papir, bark eller andet) ikke 

går til spilde til at tørre træet. Hvis det ryger med 

vanddamp og syder ved optændingen, er træet for 

vådt. Hvis træets overflade er stor, dvs. træet er op-

delt i meget små stykker, vil det hurtigere blive opvar-

met til mere end 100 grader, hvor træets flygtige gas-

ser begynder at blive frigivet. 

Trin 2: Når brændselstemperaturen når op mellem 

omkring 200° og 350°C, vil de flygtige gasser

(bestående af carbon (kulstof), hydrogen (brint) og 

oxygen (fri atmosfærisk ilt) blive frigivet.

Gasserne brænder med klare flammer. 

Trin 3: De flygtige gasser blandes med fri atmosfæ-

risk ilt, antændes ved temperaturer over 450° C og 

brænder med en gullig flamme, der udstråler varme. 

Noget af denne varme bliver genabsorberet af 

brændslet og udløser flere flygtige gasser. Denne 

proces skulle kunne holde sig selv i gang, indtil alle 

de flygtige gasser er blevet frigivet. De flygtige gas-

ser behøver tilstrækkelig varme, oxygen, rum og tid 

til at antændes. Hvis noget af dette mangler, kan de 

flygtige gasser forlade forbrændingsrummet uden at 

blive antændt. I så tilfælde vil forbrændingen være 

ufuldført og ineffektiv, og ilden vil udsende røg og dø 

ud. De flygtige gasser og oxygen vil blandes bedre, 

hvis luftstrømningen gennem forbrændingskammeret 

er let turbulent. Når alle de flygtige gasser er frigivet, 

vil der være trækul (som mest består af fastholdt car-

bon) tilbage.

Når der viftes med grydelåg eller blæses på ilden 

med blæsebælg eller ”pusterør”, vil luftstrømmen for-

øges, og gasserne vil brænde. 

Trin 4: Trækullet brænder (oxyderer) ved temperatu-

rer omkring 800° C, forudsat at der er oxygen nok i 

ildstedet. Den producerede kulilte reagerer med oxy-

gen lige over forbrændingsstedet (hvis der altså er 

oxygen til stede) og danner carbondioxid (kultveilte). 

Trækullet vil som regel fortsætte med at brænde, 

længe efter at de flygtige gasser er brugt op. En 

trækulsild behøver oxygen, både ved forbrændings-

stedet (primær ilt) og lige over kullene (sekundær ilt). 

Hvis der er utilstrækkelig sekundær ilt, vil ilden afgive 

kulilte, som kan være højst farlig for brugeren, særligt 

i lukkede rum. (Stewart 1987). (Odegaard 2001 s.6)

Når smeden tilfører luft på essen med en blæsebælg, 

vil han kunne opnå maximale temperaturer til op-

varmning af emnet. Det samme vil pædagogen 

kunne ved hjælp af mere simple midler som et gry-

delåg eller en pustepind.

FAKTABOKS – FORBRÆNDINGSPROCESSEN I ET BÅL
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denskabelige forklaring ikke er forståelig for børn. 
At faste genstande består af gasser, der frigives og 
brænder, vil mange voksne ikke tænke over. Ilden 
brænder, og det ser ud til, at ilden fortærer træet. 
Det ser ud til, at flammerne brænder træet, og der 
bliver aske tilbage. Hvad der ellers bliver af træet, 
er uklart i denne logik, som er præget af hverdags-
opfattelser. For at forbrænding kan blive et sigte, 
skal pædagogen forstå, hvordan børnene tænker 
om det, der sker i bålet.
 
Se ’Eksempel – Hvor er min bålpind?’

Her er skitseret tre forskellige og legitime veje til 
at iagttage en dag ved et bål. I forbindelse med 
iagttagelser af praksis er denne nuancering ikke 
fyldestgørende, idet praksis er kompleks og fyldt 
med kaos og nye forslag, mens en analyse skal 
klargøre og strukturere praksis, så professionen 
kan iagttage helhederne med kategorier. Udelivs-, 
natur- og sciencetilgang er kategorier, der kan 
skabe klarhed.

Med eksemplet vises, at det ikke er hensigtsmæs-
sigt, at pædagoger abonnerer på en tilgang, som 
bliver ideologisk legitimering af praksis.
Der skal være plads til at glædes over naturen, lege 
i naturen, tale om skønheden og løbe rundt på må 
og få. Naturen har en værdi i sig selv.

Der skal også være plads til at fokusere det pæda-
gogiske arbejde, så børn bliver præsenteret for 
særligt interessante dyr og planter i de naturomgi-
velser, de færdes i, hvad enten det er legepladsen 
eller mindre kulturprægede grønne områder.
Endeligt skal pædagoger også kunne gribe særlige 
fænomener og komme lidt tættere på, hvad det er, 
der sker, hvorfor træet brænder, vandet fryser, 
pinden flyder, dragen flyver, magneter sidder fast, 
planter spirer, varmluftballonen flyver og ballo-
nen flyver ”ad pommern” til, når luften slippes ud. 
Alle disse problemstillinger er svære at forstå, og 
de bygger ofte på årtusinders erfaringer med un-
dersøgelser, diskussioner og nyfortolkninger i vi-
denskabelige samfund.
 
Se ’Eksempel – Videnskabelige paradigmer’

Optagetheden af naturens planter, dyr og vejrfæ-
nomener eller forsøg med ild, vand og luft skal 
ikke forhindre pædagoger i at nyde at være i natu-
ren, at lege i naturen, at glæde sig over dyreunger 
eller spirer eller at sidde omkring et bål og spise ri-
stet snobrød.

Denne publikation fremhæver en række eksem-
pler på pædagogers arbejde med natur-/sciencetil-
gangen. Det er væsentligt at fremhæve, at pæda-
gogisk arbejde indeholder kompleksitet, kaos og 
meningsfulde stunder, og at naturen kan have en 

Mange af de videnskabelige paradigmer, vi tager for 

givet, er udviklet over tusinder af år. I hovedparten af 

menneskelighedens historie har mennesket tænkt 

helt anderledes, uden at det har været et stort pro-

blem.

Det er ikke mere end 150 år siden, at den gængse 

forklaring om arternes oprindelse var, at de var skabt 

af en guddommelig skaber for ca. 6-7000 år siden. I 

dag taler vi om evolution, udvikling, tilfældig mutation 

og arternes oprindelse.

Newtons love om kræfter og mekanik er formuleret 

sidst i det 16. århundrede, så menneskeheden har 

fortolket fx tyngdekraft og kræfters samspil helt an-

derledes før dette gennembrud.

Ligeledes er universet blevet iagttaget gennem skif-

tende forklaringer. Engang var det helt klart, at den 

vestlige verden (eller andre dele hvor tanken opstod) 

var centrum i universet, og himlene og stjernerne 

hang på en hvælving over os. 

Fortsættes på næste side...

EKSEMPEL – VIDENSKABELIGE PARADIGMER
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I den integrerede institution xxx i Hillerød sad pæda-

goger og børn omkring bålet, mens de ventede på, at 

suppen skulle koge. Nogle børn legede i randen af 

bålpladsen, og 3-4 sad med pinde inde i bålet. De var 

optaget af, at pindene nogle gange flammede op, når 

grenene havde været stukket ind i gløderne. Når pin-

dene flammede op, holdt børnene dem udenfor glø-

derne, og nød flammerne, indtil de ikke brændte 

mere. Så blev pindene igen stukket ind til efterføl-

gende opvarmning. Helene sad ved siden af bør-

nene, hun støttede deres leg med bålpinde, samtidigt 

med at hun sikrede, at pindene ikke blev farlige for 

børnene. Efter nogen tid blev suppen færdig, og alle 

børn hentede en kop for at få en smagsprøve. Da 

suppen var spist, sagde Asger pludselig: ”Hvor er min 

bålpind?” Han ledte efter den pind, han havde snittet 

en lille ring på, men pinden var væk, selv om han vid-

ste præcis, hvor den var efterladt i bålet.

Pædagogen Helene sagde til Asger, at pinden var 

væk, den var brændt op, og derfor var den blevet 

væk eller blevet til aske.

Det kunne være stoppet der, men Helene kunne se, 

at pindens forsvindingsnummer interesserede Asger. 

Hun foreslog derfor, at de prøvede at se, hvad der 

skete med pinde i bål. På et større stykke bræn-

dende træ lagde de derpå en del af en pind og iagt-

tog, hvordan der kom hvid røg, hvordan pinden 

brændte med klare flammer, og hvordan der ind imel-

lem kom mørk røg. Til sidst hvordan det ikke var mu-

ligt at se pinden mere. 

Der var kommet flere børn til, og de foreslog at 

brænde forskellige ting af. Der blev hentet vindruer, 

en plasticfigur, der var gået i stykker, lidt brød og 

nogle stykker æble. De fire til fem børn var meget op-

taget af at kikke på, hvad der skete, når vindruen 

blev våd, sort og mindre og mindre. Plasticfiguren 

smeltede og brændte med en mørk flamme, og brø-

det brød i flammer efter et stykke tid.

Helene skulle forsøge at tale om forbrændingen på 

en måde, som både var interessant for børnenes intu-

itive oplevelser af deres eksperiment og samtidig sig-

tede i retning af den videnskabelige viden, der er om 

forbrænding. Fx sagde hun, at den hvide røg var van-

det i pinden, der kogte. Det er ret konkret, og mange 

børn har set vand koge. Børnene kunne ikke forstå, 

at der var vand i pinden, men hvis Helene pustede 

kraftigt i enden af en frisk pind, kunne børnene for-

nemme vand. Selv kunne hun også iagttage klare 

flammer, men at tale om, at gasserne i organisk mate-

riale går i brand, er måske en for stor abstraktion. Her 

måtte Helene vurdere, hvad der var passende at tale 

om i forhold til det enkelte barn.

Efter lidt tid gik nogle fra, men Asger forblev optaget 

af forbrændingen i længere tid. Mens hans venner le-

gede med ildpinde og efterfølgende satte snobrød 

på pinde, fordi de var lækkersultne, prøvede Asger 

flere materialer af med nogenlunde ensartede resul-

tater. Asger undersøgte forbrænding af forskellige 

genstande, og langsomt dannede han en ide om, 

hvad der skete.

EKSEMPEL – HVOR ER MIN BÅLPIND?

På et tidspunkt så den vestlige verden kun sig selv, 

og kinesere troede, at deres del af verden var hele 

verden. Verden var flad, og hvis man nærmede sig 

randen, kunne det være farligt.

Det er ikke mange år siden, at alt blev set som bestå-

ende af ild, jord, luft og vand, selv om vi i dag taler 

om stoffer, der indeholder grundstoffer, der kan sæt-

tes i system i det periodiske system.

Der er mange opfattelser, der har eksisteret i mange 

tusinde år, selv om vi i dag ved, at de er forkerte. 

Mennesker ser ikke den rette sammenhæng af sig 

selv, men de møder videnskabelig viden i deres 

hjem, i skolen og gennem uddannelse. Det er ofte 

forklaringer, der er meget sejlivede og svære at 

bryde med.

Se afsnit om hverdagsforestillinger (del 2)
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værdi i sig selv, ligesom venskaber, kærlighed og 
leg. Udelivstilgangen funger fint sammen med na-
tur- eller sciencetilgangen. Uden dejlige stunder i 
naturen med leg, latter, undersøgelse og menings-
fulde stunder for børnene, vil formidling af natur/
formidling af naturvidenskab have svære vilkår.

Yderligere eksempler med ild som til  
inspiration

FORSØG MED KÆDEREAKTION

En børnehave fra Randers undersøgte, hvordan ild 
fra tændstikker kan sprede sig, når den ene tænd-
stik tænder den næste. Det endte med, at pædago-
ger og børn opfandt en kæmpe kædereaktion, ba-
seret på simple fysiske principper.

OPTÆNDING – HVAD GJORDE DE I GAMLE DAGE?

De tidlige kulturers brug af ild til optænding af ild 
kan være overskuelig teknologisk og nysgerrig-
hedsskabende i en tid, hvor teknologien ofte er en 
sort boks, som hverken børn eller voksne kan for-
stå.

Eks.: En lille piges begejstring over at bruge en 
hjulpisker i stedet for en blender eller en elpisker 
skyldes nok, at teknologien i en hjulpisker næsten 
kan forstås og efterlignes, når man kun er 5 år.

FLINT – SVOVLKIS - STÅL

Den første mere håndterbare lighter bestod af 
svovlkis og flint. Hvis man slår flint hårdt mod en 
blok svovlkis, opstår der en gnist, som det er mu-
ligt at fange i brændbart materiale. Det er muligt 
at finde svovlkis i det danske landskab, men det er 
ikke en udbredt teknik.

En ret let og almindelig metode består i at slå kul-
stofholdigt stål mod en kant i en flinteblok. Denne 
metode kræver, ligesom de øvrige ovenfor, at gni-
sten kan opfanges i et letantændeligt medie (se 
”fnøske” i faktaboks om optænding)

Stål og flint er en udbredt metode blandt frilufts-
folk. En søgning på youtube giver mange eksem-
pler til inspiration. 

Metoden er ikke noget, mindre børn kan håndtere, 
men det er til at forstå, at der kan udvikles ild ud 
fra en gnist, der antænder noget, der brænder let 
og derpå udvikles til et bål.

Ved en anden udbredt metode, der ses i mange 
kulturer, gnider man træ mod hinanden. Det kan 
fx være med en blød træsort, der roteres med en 
hård træsort. Det er svært - men det er let at se, at 
træstykkerne bliver varme eller evt. ryger. 
(youtube- søgning på ’ildbor’)

Den første lighter har været ildboret, hvor man 
ved hjælp af gnidningsvarme kunne oparbejde en 
glød, der kunne antænde noget meget letantæn-
deligt, brændbart materiale. 

Det er nok de færreste, der i dag tænder op med et 
ildbor, men mange videoer på youtube viser, at 
teknikken, der udnytter friktion, stadig fascinerer 
i dag. I forbindelse med historiske perspektiver el-
ler undervisning (om varme og energi), er teknik-
ken stadig relevant.

MODERNE VERSIONER AF HISTORISKE KILDER

I dag findes der en del forskellige ildstål, som kan 
frembringe mange gnister, ved at en kniv stryges 
hen over dem. Her kan varmen fra gnisterne være 
så kraftig, at den let kan antænde fint birkebark, 
helt tørt græs, flosset køkkenrulle eller blår 
(youtube søgning på ’ildstål’).

ALTERNATIVER TIL OPTÆNDING

Med moderne livsførelse følger en række nye mu-
ligheder for optænding.

De fleste børn har prøvet at få noget til at ryge gen-
nem brug af brændeglas. I 1960’ernes barndomsliv 
brugte børnene celluloid fra cykelstyr som materi-
ale til at få ild, men materialerne nævnt i fak-
taboks 3 er også brugbare ved optænding med 
brændglas.

Det er muligt at skabe varme ved brug af hulspejle 
(youtube-søgning)

Se ’Faktaboks – Optænding af bål’ på næste side
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Forskellige materialers brændbarhed. De fleste 
mennesker kender kategorien ”småt brændbart”, 
som dækker papir, pap, plastic, organisk materiale 
mv. Men hvordan brænder metal, jord, sand, fri-
ske materialer (gran, blade) osv.? I en science- 
sammenhæng kan eksperimenterende arbejde på 
baggrund af antagelser om forskellige tings 
brændbarhed være spændende at undersøge, som 
i eksemplet med ildpinden. Undersøgelserne kan 
gennemføres med et mindre børnebål, der kan af-
grænses med molersten. Der kan indgå undersø-
gelse af forbrændingsformer gennem for eksem-
pel tilføring af luft (ilt) ved forbrænding ved hjælp 
af blæsebælg/pusterør/ viftning. På den måde kan 
der oparbejdes en høj temperatur til for eksempel 
smedning.

Optænding og forbrænding – båltænding med 
en enkelt tændstik uden brug af tændvæsker (op-
tændingsblokke) kræver mange forberedelser, 
som bygger på viden om forbrænding. Det kræver 
en form for teori, for at det kan lykkes. Det er en 
ret kompleks teori, idet den skal indeholde noget 
om optændingsmateriale, brændets beskaffenhed, 
opbygning af bål mv.

Eksperimenter med faktorer, der skal til for 
at tænde ild
Hvad skal der til, for at et bål kan brænde?
Følgende faktorer skal alle være til stede, for at et 
bål kan brænde:

•  brændbart materiale (pinde, træ, græs, bark)
•  tilpas høj temperatur gennem optændingsmate-

rialer
• ilt 

Eksperimenter med at fjerne en af faktorerne fører 
til slukning af ild.

Støbning. 
Støbeforme lavet af friskt ler. Der støbes med tin 
som smelter ved 232 grader.

Se ’Eksempel – Støbning’ på næste side 

Støbning med tin er et eksempel på, hvordan et 
materiale kan ændre tilstandsform fra fast til fly-
dende tilstand. Vand kender de fleste mennesker 
for tre forskellige tilstandsformer: fast (is), fly-
dende og i dampform.

Fint organisk materiale som tørt græs eller ”frøfnug” 

fra gederams eller dunhammer kan fungere som det 

første optændingsmateriale, der kan få en glød til at 

flamme op.

Blår, som er et affaldsprodukt ved forarbejdning af 

hamp og hør, er olieholdigt og meget let at antænde 

med for eksempel et ildstål.

Fnulret papir dvs. papir, hvor der er oparbejdet en 

stor overflade gennem deling eller rivning, er også le-

tantændeligt.

Birkebark indeholder letantændelige olier, som bræn-

der med stor varmeudvikling

Enebark og tørre enegrene indeholder ligeledes 

olier, som er letantændelige.

Døde tørre grangrene, som findes på de fleste gran-

træer, er lette at antænde pga. deres meget store 

overflade og store indhold af harpiks.

Fnøske er en lidt mere besværlig optændingsme-

tode. Fnøske bruges i forbindelse med antænding 

med stål og flint. (se video). Fnøsken er tynde skiver 

fyrresvamp, der er kogt i askelud. Askelud består af 

et par dl fin aske, der koges op sammen med lidt 

vand. Fyrresvampen koges en times tid i luden. Der-

efter tørres den helt og bankes eventuelt, så den 

fremstår flosset med stor overflade. 

Sprittabletter/optændingsblokke kan købes i de fle-

ste varehuse.

Stearinbomber er avispapir, hvor der er dryppet stea-

rin på. De brænder langsomt, og er derfor lette at 

tænde op med.

FAKTABOKS – OPTÆNDING AF BÅL
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En aktivitet som støbning kræver ikke specielle fa-
ciliteter, men hvis små børn involveres, vil af-
grænsning af bålstedet med molersten være en 
god løsning. På den 

Stearinlys
Der findes stearinlys i mange dagtilbud. Der fin-
des mange små eksperimenter med stearinlys.

Hvad sker der med et stearinlys, der holdes på  
siden, hvad gør flammen?
Hvad sker der, hvis man holder hånden højt  
over flammen?
Hvad sker der, hvis man sætter en ske elle en  
anden metalgenstand ind i flammen?
Hvad sker der, hvis man sætter et stearinlys  
ned i et glas med vand og lader det brænde  
ned til vandoverfladen?
Hvad sker der med et stearinlys, der står i træk, 
ved fx et utæt vindue?
Hvad sker der, hvis man sætter en kop ned over  
et stearinlys, der står i et vandbad?

De fleste af eksperimenterne er konkrete, og de gi-
ver hurtig feedback, som store børn fra dagtilbud 
både vil kunne forstå i et vist omfang og også iv-
rigt komme med løsninger til. Det er alle eksem-
pler, der kan gennemføres ude og inde uden no-
gen forberedelse, når situationen er passende.

Eksempel – Støbning 
Støbning med tin er ganske simpelt. Tinnet smeltes i en støbeske på bålet.
Formen laves ved at presse et emne ned i leret og evt. sætte en lille pind ned i det flydende tin, 
hvis der skal være et hul. Tin kan omstøbes så meget, man vil.

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER MED  

FORBRÆNDING?

At børn får erfaringer med at iagttage ild og for-

brænding

At børn får kendskab til temperaturens betydning 

for forbrænding (fx ved at pædagoger peger på 

de næsten hvide flammer, der kan være mere end 

700 grader)

At børnene får sat de første begreber på forbræn-

dingsprocessen
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DYR I ARBEJDET MED 
SCIENCE
Eksempel med indsamling af dyr
Ved en undersøgelse af indholdet i det pædagogi-
ske arbejde med science i forbindelse med følge-
forskning i Hillerød og Randers viste det sig, at ar-
bejde med natur og dyreliv fylder en stor del. Man 
kan så spørge, om det ikke er det samme, som det 
altid har været. Pædagoger er interesseret i, at 
børn kommer ud i naturen, og det har de været i 
mange år. De mange danske naturbørnehaver er 
gode eksempler på dette.

Når pædagogerne kalder det pædagogiske arbejde 
i naturen for science, og ikke fx naturformidling, 
begrundes det mere i arbejdsformen end i indhol-
det.

Sigtet med naturformidling er at formidle vigtige 
dele af naturen til børn. Sigtet med at undersøge 
fx hvirvelløse dyr via en sciencetilgang er, at børn 
får mulighed for at nysgerrigt at undersøge, stille 
spørgsmål og selv forsøge at besvare nogle af disse 
spørgsmål. At børn får et første indtryk af, hvor-
dan naturvidenskab fungerer.

Det er derfor vigtigt, at pædagogerne har det for 
øje i nogle situationer, og at de i andre situationer 
kan slippe perspektivet til fordel for samvær, ro og 
hygge.

Mange eksempler, der gentages i forskellige varia-
tioner i forbindelse med følgeforskningen, inde-
holder indsamling af små dyr. Det er et tema, der 
har børns og pædagogers store interesse.

Kirsten Paludan (2000) fremhæver, at børn er in-
teresserede i små dyr, der bevæger sig, fordi små 
dyr, der bevæger sig, kan betyde fx mad eller fare 
for det lille menneske. Vi er evolutionært udviklet 
med en stor interesse for alt det, der bevæger sig 
omkring os.

Forløbene med dyr er ofte lange, idet børnene 
først udvikler fælder sammen med deres pædago-
ger og derefter tømmer fælderne og undersøger 
dyrene.

Se ’Eksempel – Indsamling af dyr’ side 78

Se ’Eksempel –  Diverse forsøg med hvirvelløse dyr’ 
side 79

Efterfølgende tog de billeder af dyrene, og efterføl-
gende forstørrede de billederne på iPads. Børnene 
forsøgte at tegne dyrene, og efterhånden som ana-
tomi og detaljer blev sprogliggjort, blev børnenes 
tegninger stadigt mere detaljerede. Når Lise teg-
nede en natsværmers buskede følehorn, og de fik 
talt om lugtesans og følehorn, så spredte denne 
ide sig i børnegruppen. Børnene fik iagttaget, at fx 
insekter og edderkopper havde forskellig kropsop-
bygning, og at bænkebideren var helt anderledes 
end fx et insekt. Den udforskende og nysgerrige 
tilgang blev tegnet ind i logbøger, som børnene 
havde fremme en gang imellem.

Se ’Faktaboks – Det særlige ved hvirvelløse dyr’ 
side 80

På tur efter hvirvelløse dyr og hvirveldyr
Susanne havde lige fået en el-ladcykel til børneha-
ven i Hillerød. Det betød, at hun let kunne tage en 
mindre gruppe ud på ture i nærområdet. Der er en 
varieret natur omkring børnehaven i Nødebo, men 
bakkerne er stejle, og uden ekstra trækkraft ville 
det ikke være så let at køre ned til søen og hjem 
igen mellem morgensamling og frokost.

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER  

MED UNDERSØGELSE AF 

HVIRVELLØSE DYR?

At dyr er forskellige – en tidlig forståelse for ud-

vikling af helt forskellige dyregrupper.

Hvordan man kan konstruere en fælde

Hvordan man kan undersøge noget systematisk
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Jette ville gerne skærpe børnenes opmærksomhed 

overfor den problematik, at smådyr er forskellige, og 

at man kan finde forskelle, hvis man ”ser nøje efter”. 

Hun kunne tage af sted med en lille gruppe børn fra 

storbørnsgruppen, og de havde tradition for, at ture 

godt kunne vare 3-4 timer, idet de kunne medbringe 

madpakker, vand, ekstra tøj og siddeunderlag.

Hun fortalte børnegruppen, at man kunne fange dy-

rene i fælder ude i den nærliggende skov. De fleste 

af børnene havde en forståelse af, hvad fælder er. 

Det mest almindelige symbol på en fælde er et hul i 

jorden med lidt grene over, som dyret falder i, eller en 

klapfælde til fx mus og rotter. Jette havde en muse-

fælde med, både en klapfælde og en fælde til at 

fange levende mus med. Fælden til at fange dyrene 

levende i består af en lokkemad til at lokke musene 

ind i et lille rum, som de ikke kan komme ud af. 

Børnene ville gerne prøve at fange mus, og Jette lo-

vede, at de også kunne sætte en musefælde op. Hun 

forklarede også, at der ikke var store chancer for at 

fange mus lige nu, idet der var masser af musemad i 

skoven på denne årstid. ”Det kan være, de slet ikke 

lægger mærke til, at der er lidt mad i fælden, når der 

er masser af planter og frø, de kunne æde, i skoven 

lige nu,” fortalte hun.

”Hvordan kan vi fange de små dyr?” spurgte hun der-

efter.

Der kom mange forslag, og det blev til to typer af fæl-

der. Fælder, man kan lokke dyr ind i, og fælder, hvor 

dyr kan falde ned i noget, de ikke kan komme op af.

Jette spurgte dernæst: ”Hvad spiser de små dyr?”

Børnene foreslog æbleskrog, gammelt træ, slik, brød, 

planter, kød, korn mv.

De designede en fælde, hvor der kunne ligge de for-

skellige former for lokkemad i. Fælden bestod af en 

beholder med huller i, som kunne ligge over lokke-

maden. Dyrene kunne så frit gå ind eller ud, hvis de 

var tiltrukket af maden. De udtænkte også en fald-

fælde, som de kunne grave ned i skovbunden. 

For at fange mange foreslog en dreng, at de gravede 

en tagrende ned - den ville kunne fange alle dyr, der 

gik forbi.

De brugte også små glas og spande.

Med en trækvogn fyldt med lokkemad, plastbehol-

dere med huller i randen, tagrender og diverse glas 

tog børnene ud i skoven. Hvert barn bar selv sin 

egen rygsæk.

”Hvor lever der mange dyr?”

Børnene undersøgte forskellige områder for dyreliv, 

og de fandt et område, de mente, var det bedste. 

Jette afgjorde placeringen ved at bede børnene om 

at kikke efter dyr i forskellige områder. I tre minutter 

styrtede børnene rundt, og efterfølgende talte de om, 

hvad de havde set.

Fælderne blev sat op i en overgang mellem skov og 

et vandhul. Her havde børnene set mange dyr, som 

kravlede og fløj, og der var også dyr ude i vandet.

Fælderne blev sat op som en række beholdere med 

hver sit indhold. For at de ikke skulle forsvinde, satte 

de en sten ovenpå, og de holdt beholderen på plads 

med en pløk i hver side. De satte beholderne med af-

stand til stien, så forbipasserende ikke skulle få øje 

på dem.

Faldfælderne blev gravet ned, således at tagrenden 

og glassene flugtede præcist med jordoverfladen. 

Børnene forestillede sig, at de kom gående en mørk 

nat i græsset. Ville de falde over kanten, eller ville de 

falde ned i fælden? De satte også tag over glasfæl-

derne, så dyrene ikke druknede ved regnvejr.

Det tog børnene flere timer at gøre området klar, idet 

der var god tid til at lytte til forslag, tale om ideer og 

også tid til at undersøge alt muligt andet, der gav an-

ledning til samtaler. Det var vigtigt, at børnenes ideer 

var bærende for projektet, så ideer, som ikke havde 

naturfagligt belæg, blev også afprøvet. 

Fortsættes næste side...

EKSEMPEL – INDSAMLING AF DYR
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Der var fx en fælde, der indeholdt blandet slik fra den 

lokale brugs.

Fælderne skulle ikke røgtes dagen efter. Dyrene skal 

først finde ud af, at der er noget godt i spandene, 

mente børnene. Det ville sikkert tage lang tid?

De blev enige om at se efter en uge senere. 

En uge efter gik de ud til området med fælder. Først 

fandt de en del smådyr i deres glas. Efter dette åb-

nede de lokkefælderne en for en. Der var dyr i alle 

fælderne, også den med slik i. Men der var mange 

dyr i en del fælder, og få eller ganske få i andre. De 

overvejede sammen, hvorfor det var sådan.

Det kan være, de bedst kan lide æbleskrog og kød 

og næstbedst lide planter, men det var mærkeligt, at 

de ikke så godt kan lide slik?

Kan det være, at noget er gået galt?

De samlede alle dyrene i en hvid balje og sorterede 

dem i snegle, biller, forskellige insekter (biller, myrer, 

små fluer), bænkebidere, tusindben, orm, skolopen-

dreipad mv. Til at sortere havde Jette medbragt 

nogle bestikbakker med rum til opdeling.

De forskellige dyr gav anledning til mange forskellige 

samtaler, fx samtaler om hvordan de fandt mad, hvor-

dan dyrene fik unger og hvilke dyr, der spiste hinan-

den. 

Jette havde planlagt, at børnene selv skulle under-

søge nogle af disse spørgsmål ved at lave en zoolo-

gisk have med forskellige smådyr. Dyrene var lette at 

transportere hjem i børnehaven, og Jette havde sam-

let nogle beholdere, æsker og akvarier til børneha-

vens zoologiske have. Beholderne blev indrettet efter 

bedste evne, men projektet var vanskeligt, idet dy-

rene oftest var umulige at iagttage. Det var ikke let at 

se, hvad de små dyr spiste, og forplantningen var 

også meget svær at observere.

Hvordan trækker de vejret?

Hvad kan de bedst lide?

Hvem spiser hinanden?

Tisser de?

Mange af spørgsmålene måtte Jette vælge at finde i 

bøger, på nettet eller i små youtube-film.

Hun fandt også en række forsøg, som de mest inte-

resserede kunne udføre.

Hvad foretrækker hvirvelløse dyr? 

Kulde/varme

Dyrene tilbydes at vælge sted i en kasse der er kold i 

den en ende og varm i den anden. Det kan opbygges 

med is og varmt vand under den langstrakte kasse.

Tørt miljø/fugtigt miljø

Hvor går smådyr hen hvis de tilbydes en tør og en 

fugtig del af en kasse?

Lys/mørke

Hvor går smådyr hen hvis de tilbydes en belyst og en 

mørk ende af en kasse

Det er alle klassiske forsøg, som vil vise, at de fleste 

små dyr har præferencer. Forsøgene vil også vise at 

der er en grad af tilfældighed.

EKSEMPEL –  DIVERSE FORSØG MED HVIRVELLØSE DYR
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Nok er hvirveldyrene de største dyr og derfor dem, vi 

lettest kan få øje på, når de er der, men sammenlig-

net med de hvirvelløse dyr udgør de forsvindende 

lidt målt i antal arter. Ifølge Allearter35 lyder et forsig-

tigt bud på et samlet artstal for Danmark på 35.000-

40.000 arter af dyr, planter og svampe. De danske 

planter bidrager med over 3.200 arter, hvirveldyrene 

764 arter, mens der findes mindst 7.100 arter af 

svampe. Det betyder, at de resterende tusindvis af ar-

ter er hvirvelløse dyr. Heraf udgør alene insekterne 

indtil videre mindst 20.000 forskellige arter. På ver-

densplan er der beskrevet over en million arter af in-

sekter, og man forventer, at der måske findes op til 

fem-seks gange så mange. 

Det er tankevækkende både økologisk og evoluti-

onsmæssigt set, og så store tal kunne være et argu-

ment for at give de hvirvelløse dyr særlig opmærk-

somhed. De er både betydningsfulde og interes-

sante. 

De hvirvelløse dyr adskiller sig fra hvirveldyrene på 

flere måder. Først og fremmest kaldes de hvirvelløse, 

fordi de i modsætning til hvirveldyrene, det vil sige 

fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle, ikke har no-

gen rygsøjle. Når det er sagt, er det i øvrigt en meget 

variabel gruppe af dyr. (Ejbye-Ernst & Stokholm 2015 

s 112)

35  http://allearter.dk/. Projekt Allearter er et projekt i regi af Dan-

BIF - Danish Biodiversity Information Facility.

FAKTABOKS – DET SÆRLIGE VED HVIRVELLØSE DYR
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På vej ud på tur spurgte en af drengene, om der var 
krokodiller ved skovsøen. ”Er der krokodiller ved 
skovsøen?” gentog Susanne, og drengen afkræf-
tede sit eget spørgsmål - det skulle bare lige stilles! 

Da gruppen under stor jubel kom frem til første 
stop, fik børnene diverse redskaber til at under-
søge en træstub. Det var fx en hammer, en spade 
og nogle glas. Børnene fandt mange små dyr, som 
de puttede i deres glas til senere undersøgelse. De 
klatrede også på en træstamme, der var væltet, og 
fik sagt hej til et ældre par, der også var på tur i 
skoven. 

Derefter kørte de ned til en dejlig åben plads ved 
Esrom Sø. Her spiste de lidt formiddagsmad, inden 
de gik i gang med at se på, hvad de havde fundet. 

To børn sad sammen med Susanne, mens to andre 
udforskede området i nærheden af bænkesættet.

”Hvad er det for nogle dyr, tror I”? Børnene kendte 
til bænkebidere og orm, men skolopenderen, 
skovsneglen og løbebillen skulle begrebssættes, 
for at de kunne tale om dem. Børnene havde en 
køkkenkniv og en ske til undersøgelserne, og en 
dreng kom til at skære en orm i to dele. Susanne 
sagde, at orm ikke kunne leve, når de blev skåret i 
to stykker, men også, om drengen kunne mærke, 
om den havde et skelet. Det medførte en længere 
skelet-samtale, hvor der blev mærket på kroppen. 
Efterhånden var gruppen samlet omkring bordet, 
idet det virkede interessant, det der foregik.

Susanne havde taget et skrog fra en kylling med 
fra middagen aftenen før. Hun viste børnene et 
skelet, med ben der kunne bøjes og knække, hvis 
man brugte mange kræfter. Hun havde også en 
krabbe med, som børnene også undersøgte. Har 
den et skelet?
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Både dyr og planter er opdelt efter ”det naturlige sy-

stem”, der er baseret på graden af dyrs evolutionære 

slægtskab. De hvirvelløse dyr og hvirveldyr er be-

slægtet langt tilbage i den evolutionære historie, 

mens fx forskellige dyr indenfor en klasse er tættere 

beslægtede. Klassen af fx pattedyr er opdelt i arter, i 

slægter, i familier og højere enheder/ordener. Fx er 

en ulv en del af hundefamilien, der består af forskel-

lige slægter (ulv, ræv, sjakal … ) I slægterne findes der 

igen arter. Overordnet tilhører hundefamilien ordenen 

rovdyr, og rovdyr tilhører klassen pattedyr.

Dyr kan helt simpelt deles op i de to forskellige ”ræk-

ker”: hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Der findes hvirvel-

dyr på landjorden (pattedyr, fugle, padder og kryb-

dyr), hvirveldyr i søer (fisk, padder) og hvirveldyr i ha-

vet (fisk, pattedyr).

Der findes også hvirvelløse dyr i disse miljøer. På land-

jorden findes snegle, orm, insekter (6 ben), spindlere 

(8 ben), krebsdyr (14 ben), myriapoder (fx tusindben/ 

mange ben). Tilsvarende findes der snegle, orm, in-

sekter, spindlere og krebsdyr i danske søer og i havet.

At få øje på forskelle og ligheder, som ikke lige er til 

at se, kan være en væsentlig del af at arbejdet med 

science i dagtilbud. At en reje, en hummer, en flod-

krebs og en bænkebider er ret tæt beslægtet, er un-

derligt og interessant. Det samme kan siges om en 

mariehøne, en kæmpe løvgræshoppe og en løbe-

bille.

De første systemer er lette at forstå, hvis dyrelivet bli-

ver iagttaget med begreber, der rummer ligheder og 

forskelle.

FAKTABOKS –OM DYR

Børnene rodede med krabben og åbnede rygskjol-
det. Den havde ikke et skelet, men der var en 
masse snask inden i krabben. Susanne fandt en 
lille fugleunge, der var død ved at falde ud af re-
den på det første sted. Har den skelet?

Der blev undersøgt, skåret med køkkenknive og 
rynket på næsen af krabbens lugt.

De vendte tilbage til de små dyr, som også blev un-
dersøgt. Ormen og sneglen havde ikke et skelet – 
hvad med løbebillen og skolopenderen?

Der gik enkelte dyr til i undersøgelserne, men bør-
nene blev klar over, at nogle dyr har skeletter, og 
andre har det ikke. 

De fik også talt om, hvad de forskellige dyr spiste, 
nogle dyr fik kravlet på børnenes hænder, og flere 
dyr løb væk i kampens hede.

Efter en tur på tre til fire timer vendte de tilbage til 
børnehaven.

Der kan skrives lignende eksempler på pædago-
ger, der går med børnehavebørn til havet og ind-
samler og undersøger fisk, bløddyr og smådyr fra 
havet.

Se ’Faktaboks –Om dyr’ herunder

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE 

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER  

I EKSEMPLET?

At børn får de første erfaringer med forskelle in-

denfor dyreriget

At børnene gennem konkrete undersøgelser 

kommer tættere på at forstå, hvordan arterne har 

udviklet sig (gennem evolution)
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PÆDAGOGISK ARBEJDE 
MED TIDLIGE MATEMATISKE 
BEGREBER

Det fremgår af indholdsanalyse af arbejdet med 
science i dagtilbud, at arbejde med tidlige mate-
matiske begreber fylder meget (59 eksempler).

I Randers har fokus i SMOL (Science and Math in 
Outdoor Learning) betydet, at der er tilført mange 
eksempler fra bloggen, der omhandler SMOL.

I 2014 samarbejdede de tre SMOL-dagtilbud om 
et stort projekt, der omhandlede spejling, sym-
metri mv.

De tre børnehaver mødtes med hinanden og skif-
tedes til at lave oplæg til mange børn. Pædago-
gerne i børnehaverne var desuden opmærk-
somme på at holde øje med gode situationer i 
dagligdagen, hvor man kunne fremhæve spejling 
og symmetri.

Det betød fx samlinger, hvor alle spejlede sig i en 
pædagog, der bevægede sig på mange forskellige 
måder. Alle børnene løftede en spejlvendt hånd, 
når hun løftede sin, og alle børnene var opmærk-
somme på pædagogens mimik og bevægelse i for-
løbet.

Der blev afprøvet mange andre ting:

•  Alle spejlede sig i bækken
•  Der blev taget billeder af træer, der spejlede  

sig i en sø
•  Der blev fundet symmetri i blade, sommerfugle, 

insekter, fugle mv.
•  Der blev bygget et skelet, da et barn fandt  

et kranie fra et rådyr, og ben og ribben blev  
omhyggeligt placeret symmetrisk

•  Der blev lavet symmetriske billeder

Børnene kunne uden problemer finde en masse 
symmetriske genstande i naturområdet, og de 
kunne intuitivt finde spejlingsakser i diverse gen-
stande mv.
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I den periode var symmetri et meget brugt begreb. 
”Hov se, man kan spejle det blad, der er to ens halv-
dele”.

Se ’Eksempel – Kalibreringssand’

Der er mange andre eksempler, hvor tidlige mate-
matiske begreber indgår i pædagogiske aktiviteter. 

• Når de målte, om det var frostvejr
•  Når de undersøgte, om de kunne springe længere 

end en mus, hare, ræv, løve osv. 
•  Når de målte, hvor mange børn et hus var langt
• Når de undersøgte, hvor hurtigt de kunne løbe
• Når de talte, hvor mange kiks de skulle have med 
• Osv.

Ved sciencefestival i 2016 var et fokus i et af at læ-
ringsområderne tidlige matematiske begreber. 

“På vores læringsplads kan I møde:

Vi har 8 forskellige baser, der hver arbejder med et 

tidligt matematisk begreb, fx

højder, længder, vægtfylde, hastighed, mængder og 

former.

Det vil være muligt at undersøge ”Hvor meget kan jeg 

laste på min tømmerflåde?”, ”Hvor mange sten vejer 

jeg?”, ”Hvor hurtigt falder denne sten mod jorden?” 

eller ”Hvordan føles en trekant?”

Vi glæder os til at se jer på vores læringsplads –“ 

(fra festivalkatalog)

Her undersøgte børnene bl.a.:

•  Hvad der falder hurtigt ned fra en hængebro ca. 8 
m over jorden

• Om tunge bolde triller hurtigere end lette bolde
•  Om man kan danne en trekant, firkant, femkant 

mv. med gruppens kroppe
•  Hvor langt man kan hoppe, springe, løbe osv.
•  Om en hjemmelavet tømmerflåde flyder, når der 

kommer sten, kogler, grene, eller andet på
•  Om de kunne gætte, hvor højt et træ, et barn, en 

pædagog var, når de kendte til en meter
•  Om de kunne lave fladbrød ud fra en opskrift be-

stående af billeder og måleenheden et deciliter-
bæger

Som det fremgår, er der mange muligheder for at 
inddrage tidlige matematiske begreber i dagligda-
gen. Det væsentligste er, at begreberne bruges i 
dagligdagen i forbindelse med de mange konkrete 
gøremål, der er i en børnehave.

Se oversigt over ’Sammenligningsord’ næste side
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I Fussingø Skovbørnehave har de en tradition, der 

består i, at børnehaven flytter ud på et lille 

skovstykke. Her opbygger pædagogerne en lejr, og 

alle aktiviteter foregår udenfor børnehaven i en peri-

ode på 5-6 uger.

I 2015 var de optaget af at veje. Her havde alle børn 

lavet sig en vægt, bestående af to spande, der hang i 

hver sin ende af en pind. Midt på pinden var der sat 

en snor med en sløjfe på, så ”vægten” kunne hæn-

ges op i et træ. Det var ikke muligt at lave denne 

vægt så præcis, at den ikke hældede til den ene 

side. Derfor gravede børn og pædagoger et hul et 

sted, hvor der var meget fint sand – ’kalibrerings-

sand’. Når de skulle veje noget, startede de med at 

kalibrere vægten, ved forsigtigt at hælde sand i den 

spand, der hang højest oppe, indtil der var ligevægt. 

De vejede oftest efter princippet ’hvad vejer mest’. 

Det kunne fx være 

•  Vejer tre grankogler fra rødgran mere end tre søm 

(4 tommers søm)

•  Vejer din madpakke mere/mindre end min

• Hvor mange søm vejer en tudse

De vejede også hinanden ved at bruge en hjemmela-

vet vippe, som man kunne sætte sig på. Her blev de 

opmærksomme på, at placeringen på vippen var af-

gørende, når man skulle lave sammenligninger. 

En dag vejede de madpakker, fordi de havde fanget 

en spidsmus, som spiser næsten halvdelen af sin 

kropsvægt hver dag. Hvor mange madpakker skulle 

man spise, hvis man var en spidsmus?

De havde samlet en masse mælkekartoner, som de 

brugte som kilolodder. Når en karton var fyldt med 

vand, vejer den et kilo. Hvor mange skal der til, for at 

det vejer ligeså meget som en pige på fire? fem? en 

dreng? en pædagog?

EKSEMPEL – KALIBRERINGSSAND
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nu dengang før altid

aldrig ofte I dag I morgen

i går i forgårs længe siden sjældent

af og til siden straks snart

for nylig efter straks snart

i på over under

først sidst før efter

oppe nede ovenpå øverst

nederst i midten i begyndelsen i slutningen

foran bagest ved siden af mellem

højst opee længst nede nær ved udenfor

indenfor ovenover nedenunder overfor

opad nedad frem tilbage

bagud fremad venstre højre

Størrelse stor større størst

lille mindre mindst

Antal mange flere flest

få færre færrest

Kvantitet meget mere mest

lidt mindre mindst

Masse tung tungere tungest

let lettere lettest

Længde lang længere længst

kort kortere kortest

Højde høj højere højest

lav lavere lavest

Bredde bred bredere bredest

smal smallere smallest

Alder gammel ældre ældst

ung yngre yngst

alle ingen nogen lige

ulige halvdelen dobbelt knap

godt cirka fuld tom

resten modsat

Flere ord

Tak til Gudrun Malmer, Bra matematik för alla

Tidsord

Anbringelsesord

Sammenligningsord
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VAND SOM EKSEMPEL
Der findes vand overalt i havet, bækken, søen, 
som vandpytter og som drikkevand, der kommer 
ud af hanen. 

Et hav eller en sø kan være spejlblankt eller oprørt 
med bølger dannet af kraft fra vinden. Der kan 
være en regnbue, der er opstået, når solen rammer 
små vanddråber i luften fra faldende regn, og so-
len kan skinne, mens det regner. Regnen kan 
dryppe stille fra himlen eller sjaske ned som ”sko-
magerdrenge” over fliserne.

Rent vand er et gode, som vi har mange steder i 
Danmark. Når man rejser i Sydeuropa, skal man 
købe vand i plasticflasker, fordi vandet i vandha-
nen behandles for bakterier med klor. I store dele 
af verden er vand en knap ressource, som menne-
sker må bruge lang til på at skaffe hver dag. Vand 
kan være en begrænsende faktor for produktion af 
mad, idet der skal vand til at opbygge planter.

Mange børn leger gerne med vand, når de fx sky-
der med vandpistoler, hopper i vandpytter eller 
kaster vandballoner efter hinanden en sommer-
dag. Mange af de hverdagsaktiviteter, som børn 
udfører med vandet, kan iagttages som forunder-
ligt med et undersøgende blik.

Der er mange eksempler på, at pædagoger inddra-
ger vand i forbindelse med science-aktiviteter. 
Ved mange af eksemplerne har det pædagogiske 

arbejde med vand en konkret forståelig tematik, 
som små børn kan forstå. Det er let at se, at noget 
synker og noget flyder, og dette vil børnene efter-
følgende møde mange gange i deres liv, både i 
hverdagslivet og gennem de abstraktioner og den 
klarhed, som fysikken bidrager med.

Mange af perspektiverne på at eksperimentere 
med vand er vigtige for efterfølgende erkendelser 
af fx forurening, vandrensning mv. Alle børn kom-
mer til at beskæftige sig med afledte problemstil-
linger af vandforsøgene ud fra en mere abstrakt 
synsvinkel, når de efterfølgende kommer i folke-
skole, i gymnasiet og evt. på videreuddannelse og 
støder på faget kemi eller fysik.

Det er fx perspektivrigt for børn at opdage, at vand 
godt kan se rent ud uden at være rent. Man kan 
opløse nogle stoffer i vand, uden at det kan ses 
med det menneskelige øje. Vand kan fx være sødt 
eller salt, uden at det kan ses. Vand kan også inde-
holde bakterier, næringssalte eller pesticider, 
uden at det kan ses. Man kan ikke stole på san-
serne, når man ser på vand. Selv om noget vand 
ser helt klart ud, kan der være opløst stoffer i det. 
Pædagogerne behøver ikke at forsøge sig med ke-
miske forklaringer på opløselighed - alene det at 
børnene erkender, at alting ikke er, som det ser ud 
til, er et væsentligt perspektiv. 

Se ’Eksempel – Fra en naturbørnehave’

Pædagogerne gik med 8 små piger ned til den lokale 

bæk med madpakker, fiskenet, håndbøger, spande 

og glas. De skulle på skovtur, og på den tur skulle de 

ned at mærke på vandet i bækken med bare tæer, se 

på dyreliv, og hvad der ellers kunne opleves på en 

dejlig forårsdag. Da pædagoger og børn nåede frem 

til bækken, tog de strømper og sko af og mærkede 

det kølige vand under broen. Så begyndte indfang-

ningen af dyr. Fangstmetoden var simpel, idet pæda-

gogerne tog spande med vand og kikkede på, om

der var dyr i. Det var der sjældent, men hver gang en 

spand vand blev taget op, kikkede pædagogen, der 

stod ved bækken, ned i den og sagde: ”Det er utro-

ligt, så rent vandet er i bækken.” Efterhånden blev 

det en fælles forståelse, at det er en utrolig ren bæk, 

men der er ikke smådyr i den. Selv om pædagogerne 

formodentlig godt ved, at det ikke er muligt at se på 

vand, om det er rent, og selv om en ren bæk skulle 

være et godt levested, fungerede de modsætnings-

fyldte konkrete forståelser fint i konteksten.

EKSEMPEL – FRA EN NATURBØRNEHAVE
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Der findes også stoffer, der ikke kan blandes med 
vand, hvor man tydeligt kan se, at vandet bliver 
grumset, når det opblandes med jord eller sand. 
Madolie blandet med vand fremstår som adskilte 
lag. Det er muligt at filtrere nogle stoffer væk fra 
vandet, så det igen bliver rent (hvis det er rent). Det 
kan man fx gøre med et gammeldags kaffefilter.

Alle eksemplerne er ret konkrete med tydelige 
pointer, selv om mange af de kemiske forklaringer 
er uforståelige for børnene, der eksperimenterer 
med vandet. 

På tur med 8 børn ved søen
Hanne kom ned til søen i Nordsjælland sammen 
med Lene, en anden pædagog, og 8 børn i alderen 
4-5 år.

Børnene havde længe været interesseret i at un-
dersøge, om forskellige genstande kunne flyde, el-
ler om de sank. De fleste børn mente, at tunge ting 
synker, mens lette ting flyder. De mente også, at 
store ting synker, men små ting flyder, og nogle 
mente også, at hårde ting synker, mens bløde ting 
flyder.

Hanne havde medbragt en del forskellige behol-
dere i plastic og glas - beholdere, der kunne indgå i 
børnenes undersøgelser. 

Da gruppen kom frem til søen, pakkede de det 
medbragte ud, og mens nogle var ivrige efter at 
komme i gang med at undersøge, løb andre hen til 
det store væltede træ, som lå ud i søen. De klat-
rede op på roden, der var mere end to meter høj, 
og derfra spejdede de ud over søen.

Den lille gruppe, der ville undersøge, fandt hurtigt 
nogle ting, de ville undersøge.

Selv små sten faldt til bunden, mens en stor gren 
flød på vandet. ”Hvorfor gør den det? spurgte 
Hanne. Kira svarede, at det var fordi, grenen både 
var let og stor, men hun undrede sig lidt, for hun 
havde haft stort besvær med at slæbe grenen ned 
til søen.

Rina fandt nogle kokosskaller frem, og børnene 

prøvede at lægge sten i skallerne: ”De synker ikke! 
– De synker ikke! Hov, nu sank den?”

Hanne og Lene havde besluttet at eksperimentere 
med, om genstande, der normalt synker, kan 
komme til at flyde, hvis de fx bliver sat på kokos-
skaller, ligger i glas eller i plasticbeholdere.

De sigtede efter at få børnene til at undersøge selv, 
og de tilskyndede undersøgelser gennem åbne 
spørgsmål som:

Hvorfor mon det sker?

Før sank den, men nu flyder den, hvad var det?
Synes du, at den er tung eller let?

De arbejdede bevidst med åbne produktive 
spørgsmål, og på den måde kunne de nogle gange 
få børn fra børnegruppen til at tænke videre eller 
forsøge sig med alternative opstillinger.

Se ’Eksempel – konkretisering massefylde’

Pædagogernes fokus var at undersøge, og selv om 
nogle af spørgsmålene ikke var korrekte set ud fra 
en fysikers forståelse af Archimedes’ lov, er under-
søgelserne relevante for børnenes efterfølgende 
forståelse af fysiske fænomener.

En genstand, der har en stor overflade, idet den fx 
er hul (en flaske) fortrænger mere vand, end den 
vejer. Opdriften er større end tyngdekraften. 
En hul skål eller en flaske fortrænger mere vand, 
end den vejer, derfor flyder den. Det er det samme 
med et enormt skib med et skrog af stål. Hvis der 
kommer mere vægt på, vil skålen/skibet fortrænge 
mindre vand, end den/det vejer, og derfor synke.

Se ’Faktaboks – Archimedes lov’

Børnene undersøgte, tabte glasflasker, der gik i 
stykker, fik våde sokker, og en enkelt faldt i søen, 
så han skulle skifte tøj. ”Sådan er det altid,” sagde 
Hanne, ”der sker utroligt meget, og de opfatter 
det, der sker, på meget forskellige måder. Nogle af 
børnene vil stadig tænke, at de små lette ting vil 
flyde, mens de store tunge vil synke.” 
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Pædagogerne havde udarbejdet flg. notat som støtte 

i deres samarbejde:

Opdrift i vand: Synker eller flyder pinde, sten, svampe 

mv. Hvad gør beholderes form for opdriften af di-

verse genstande, der ellers vil synke?

Alle børn og voksne deltager, men for at sikre bedst 

muligt, at alle børn bliver hørt og set og støttet i deres 

undersøgelse, deler vi børnene i 2 grupper. Der skal 

være plads til, at børnene går fra i perioder, da deres 

koncentration er forskellig, og børnene skal også 

have mulighed for at søge over, hvor de føler sig mest 

tiltrukket/udfordret, så må vi bytte børn eller slå grup-

per sammen. Der skal være så få nej’er som muligt. 

Husk så vidt muligt ikke at give svar, men at under-

søge sammen med børnene, så I sammen finder svar 

på mulige hypoteser eller ideer. Det er ikke vigtigt, om 

det er rigtigt eller forkert. Vi vil gennem hele forløbet 

bruge begrebet opdrift, så børnene får mulighed får at 

tilegne sig et nyt begreb, Måske også tyngdekraft.

Vi vil sammen med børnene finde ud af, hvordan be-

holdere kan få ting (som normalt vil synke) til at flyde 

på/i vand:

-  Vi vil finde sten i forskellige størrelser sammen med 

børnene.

-  Kaste sten i vandet for at se hvad der sker - kan 

vandets bæreevne få stenen til at flyde.

-  Lægge sten forsigtigt på vandet for at se, om de så 

kan flyde.

-  Putte sten i flasker (flasker og sten er i forskellige 

størrelser, antal og vægt.)

-  Putte sten og vand i flasker, er der forskel på opdrif-

ten, når der er luft i flasken.

-  Putte sten i balloner, hvad sker der mon med van-

dets opdrift uden luft.

-  Putte sten i balloner sammen med luft, hvad sker 

der så.

-  Hvad er forskellen på luft og vands opdrift, kan en 

sten bæres i luft.

-  Hvordan er det at holde en flaske med vand nede 

under vandet.

-  Hvordan er det at holde en flaske med luft og prop 

nede under vandet.

Spørgsmål, den voksne undersøger sammen med 

børnene:

-  Kan luften bære en sten, en pind, en... ?

- Kan vandet bære en sten, en pind, en... ?

- Hvad er tungest, vand eller luft?

-  Hvis vi bruger beholdere, kan vandet så bære 

mere? 

Spørgsmål, vi kan stille:

- Hvad tror du, der sker, når du…?

- Prøv at se, hvad sker der nu?

-  Skal vi ikke se, hvor mange sten, der kan være i fla-

sken, uden at den synker?

-  Hvordan syntes du, det var at holde flasken nede 

under vandet?

-  Hvad skete der, da vi tog proppen af flasken nede 

under vandet? 

- Prøv at se, hvad der sker, når?

-  Der er mange andre spørgsmål, men prøv at stille 

spørgsmålene, så børnene får lyst og kan svare på 

dem, så de åbner for videre undersøgelser. 

Archimedes’ lov siger, at når et legeme helt eller del-

vis nedsænkes i en væske, taber det lige så meget i 

vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. Man 

kan da sige, at legemet foruden tyngden (tyngdekraf-

ten) er påvirket af en opadrettet kraft (opdrift). 

Archimedes’ lov er også gyldig for luftarter, og når fx en 

ballon fyldt med den meget lette luftart helium kan lette, 

er det, fordi opdriften på ballonen fra den tungere atmo-

sfæriske luft er større end det, heliumballonen vejer.36

36 http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/

Fluid_dynamik/Archimedes_lov

EKSEMPEL – KONKRETISERING AF MASSEFYLDE

FAKTABOKS – ARCHIMEDES LOV
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Forløbet blev efterfølgende afprøvet på mange an-
dre måder i dagligdagen i børnehaven. Turen til 
søen kunne blive et referencepunkt, som børnene 
kunne huske. Børnene havde ofte lettere ved at 
huske ture end dagligdagen i børnehaven.

Nogle dage efter havde Hanne fundet et stort bas-
sin frem på børnehavens udeareal og samlet de in-
teresserede børn. De fik lov til at finde lige, hvad 
de havde lyst til at undersøge, og så gik de i gang.

For at undersøge med en systematisk tilgang ind-
ledte Hanne med at få børnene til at gætte, hvad 
der ville ske. Hanne havde lavet et skema, der 
alene sorterede efter det, der synker, og det, der 
flyder.

Børnene havde fundet æbler, klodser, plasticdyr, 
gulerødder, grene, græs, sten osv.

Hver genstand blev tegnet, og børnene gættede, 
hvad der ville ske.

Derefter plumpede de tingene i vandet en ad gan-
gen, hvorpå de så resultatet helt konkret. 

Pædagogerne brugte begrebet bæreevne som 
synonym for opdrift. 

Det pædagogiske forløb havde karakter af en gæt-
teleg, hvor børnene først mærkede på den gen-
stand, de ville undersøge. Efterfølgende satte de et 
kryds i deres undersøgelsesskema synker/flyder. 
Der var nogle genstande, som børnene mente 
skulle være midt imellem. Da alle børnene havde 
vurderet, afprøvede de, om deres gæt/antagelse 
var rigtig.

Hvorfor er det sådan?

Begreber som vægtfylde var ikke relevante, men 
Hanne prøvede med forslag som: ”Tror du, den er 
tungere end vand?” ”Lettere end vand?” ”Vejer 
den det samme som vand?”

Det er svære spørgsmål, idet børnene skal sam-
menholde en række faktorer, men det skærpede 
interessen, og spørgsmålene satte gang i overvejel-
serne.
Børnene byggede også skibe, og en dag havde 
Hanne taget en lille trykflaske med helium med, 
samt forskellige balloner. Da ballonerne steg til 
vejrs, var Hannes fokus, om ballonerne var tun-
gere end luften?

Børnene var optaget af, at deres balloner kunne 
flyve, og Hanne talte om, at ballonerne kunne 
flyde på luften. Hun omtalte bevidst heliumballo-
nerne på den måde, og hun brugte også børnenes 
eksperimenter med vand og genstande, der syn-
ker/flyder, som analogier til ballondagen. 

Se ’Andre interessante undersøgelser med samme 
sigte (Archimedes’ lov):’

•  Stiger vandet i en balje, når man kommer noget 

ned i det?

•  Hvornår synker træstumpen, kartoflen eller an-

det, når der lægges fx søm på dem - kan det 

undersøges systematisk?

•  Hvorfor kan en kop flyde, mens en ituskåren 

kop ikke kan?

•  Klumpen af modellervoks, der flyder, mens kug-

len synker?

• Kan noget hverken synke eller flyde?

• Kan en flaske flyde, hvis den er fyldt med vand?

•  Kan flyde begrebet gradueres? Flyder let, flyder 

lidt, flyder ganske lidt, synker næsten, synker?

•  Kan man skubbe en ballon helt ned i vandet, et 

stort stykke flamingo, en træklods en …….. 

•  Er der forskel på, hvordan ting flyder eller syn-

ker i saltvand?

•  Hvordan kan en u-båd komme ned i vandet?

• Bliver ting lettere i vand?

•  Hvorfor kan en træstamme, der ligger længe i 

vand, synke?

ANDRE INTERESSANTE UNDERSØGELSER MED 
SAMME SIGTE (ARCHIMEDES’ LOV):
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PROBLEMER!
I en børnehave havde de anskaffet rør, nedløbsrør 
og beholdere fra forældrene og en blikkenslager, 
der boede tæt ved børnehaven. Børnehavens store 
soppebassin, som børnene elskede at lege med på 
sommerdage, stod udenfor, og ”ventede på” at 
blive fyldt op. På en lille skrænt stod børnehavens 
skur til diverse materialer, og ved skuret var der en 
vandhane, som pædagogerne normalt satte en 
slange på, når der skulle vand i soppebassinet. I 
stedet for at fylde bassinet op lagde pædagogerne 
alle materialerne frem til børnene, og de foreslog, 
at børnene selv skulle fylde bassinet op. 

Børnene forsøgte sig i små grupper med at bygge 
vandbaner. Grupperne arbejdede ved siden af hin-
anden med forskellige løsninger, og når en vand-
bane lykkes med at fange vandet et stykke vej, 
blev design og ide overtaget af andre. Pædago-
gerne stillede spørgsmål, der støttede børnenes 
ideer. Når fx vandbanen var kommet til et punkt, 
hvor det ville være hensigtsmæssigt at vandet løb 
op, men vandet bare fossede ud til siderne, 
spurgte pædagogerne de involverede børn, hvad 
der skete: ”Hvad kan der være gået galt her?”

Børnene var ivrige, og hver gang deres planer ikke 
fungerede, sagde børnene ”problemer”, og proble-
merne samlede ofte nysgerrige kammerater. Efter-
hånden overtog to piger og en dreng ledelsen af 

byggeriet. De havde fundet ud af nogle af princip-
perne ved vandbanebygning, uden at tyngdekraf-
ten blev nævnt. Efter en times arbejde blev soppe-
bassinet fyldt med vand fra vandbanen, der var 
næsten 10 m lang.

Eksemplet viser et konkret scienceforløb, som 
børnene selv kan overskue, ligesom de fx kan 
overskue at konstruere specifikke genstande med 
lego eller at lave konstruktioner med klodser, pre-
senninger, grene og andet.

Vand løber ned 
I en vuggestue undersøgte børnene vand ved at 
have isklumper i en balje på terrassen i solen. Når 
børnene holdt isklumperne i hånden, dryppede 
det kolde vand ned ad deres arme og videre ned i 
balje, på bord eller lår. Der blev smilet meget, og 
pædagogen talte om, at vandet dryppede ned, 
smeltede, og at noget blev vådt. Gennem sproget 
kunne pædagogen rette opmærksomheden mod 
diverse fænomener, mens de toårige smeltede is-
klumper, spiste vanddråber og nød sommerdagen.

Blandbare væsker
I en børnehave eksperimenterede de med at 
blande vand med andre væsker. De brugte kendte 
væsker som mælk, saft, sodavand, madolie, smel-
tet smør, frugtfarve mv.

Nogle af væskerne blev blandet helt, og det var 
muligt at smage på blandinger i forskellige kon-
centrationer. Mælkevand kunne blive endnu tyn-
dere end skummetmælk. Saft kunne være meget 
stærkt, og der kunne være så lidt smag i en fortyn-
ding, at man ikke kunne smage saften. Når frugt-

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

At vand løber ned

At man sammen kan løse problemer ved  

at prøve sig frem

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE 

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

At ting, der bliver lagt i vand, påvirkes af en  

opadgående kraft (opdrift)

En begyndende forståelse af, at volumen af  

den del, der er nede i vandet, har betydning  

for opdriften

En begyndende forståelse af volumen, kraft  

og tyngde (Wedøe 2005)
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farven blev blandet i vandet, kunne vandet have 
forskellige farvenuancer, alt efter mængden af 
vand og frugtfarve.

Pædagogerne organiserede blandingen, så bør-
nene kun blandede en ting ad gangen i vandet.

Børnene fandt ud af, at nogle væsker kunne blan-
des, og andre kunne ikke. Olie, smør, benzin, pa-
raffin og fx petroleum kan ikke blandes med vand, 
mens de andre væsker let kunne blandes. Pædago-
gerne brugte kun forskellige spiselige ting, idet 
det ville være sundhedsskadeligt og måske farligt 
at bruge fx benzin og petroleum. 

Efterhånden som de kom godt i gang, foreslog 
børnene at blande flere ting sammen. Selv om det 
ikke gjorde pointerne klarere, blev det også afprø-
vet af de nysgerrige børn.

Pædagogerne forsøgte ikke at forklare, hvorfor 
olien ikke kan blandes, mens frugtfarven kan. Det 
er forklaringer, der er svære at forstå, selv for 
voksne. Når børnene engang støder på kemi på 
molekyleniveau, vil de konkrete eksempler kunne 
skærpe interessen for molekylære bindinger mv.

Det vil også være væsentligt, at børnegruppen har 
haft det sjovt, og at deres forslag er blevet hørt og 
undersøgt gennem konkrete eksperimenter.

Hvor meget vand er der?
I en børnehave havde de samlet en masse forskel-
lige beholdere sammen. Børnene fik lov til at 
hælde vand fra beholder til beholder. 

Hvad tror I, der sker?
Tror I, der er mere vand nu?

Blev der mere vand, hvis vandstanden stod højere 
i en beholder end i en anden? Børnene under-
søgte, hvad der skete, og flere af de små var over-
bevist om, at der var mere vand i den smalle vase 
på 30 cm end i den store runde beholder med en 
større diameter. Allerede Piaget (Schweizisk psy-
kolog, 1896-1980) demonstrerede midt i sidste år-
hundrede, at det er svært for små børn at opfatte, 
at mængden er konstant, når vandet hældes op i 
forskellige beholdere. 

Frys dit legetøj
Når de første kolde dage kommer, kommer der is 
på vandpytterne, og børn samler is, knuser is, 
mærker på is og får kolde hænder og fødder. Når 
isen bliver taget med ind i børnehaven, smelter 
isen og bliver til en våd plet, der skal tørres op.

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

At vand bliver fortyndet, når det blandes  

med nogle væsker

At nogle stoffer opløses i vand, mens andre  

stoffer ikke gør det (afhænger også af temperatur)

 

At nogle stoffer lægger sig i afgrænsede lag,  

når de kommer i vand

At vand ikke er rent, selv om det ser rent ud

At nogle stoffer ikke kan blandes med vand, 

nogle synker til bunds

At nogle stoffer kan filtreres fra vand, mens andre 

ikke kan (fx sukker og salt) (Wedøe 2005)

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

At mængden af vand ikke ændres, når  

beholderne skifter form

I alle de fremhævede eksempler vil  

pædagogerne støtte, at børn:

Har udviklet en nysgerrig undersøgende holdning 

til dagligdags situationer – hvad sker der, hvis?

Har fået konkrete sanselige erfaringer med at  

undersøge vand på forskellige måder
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Med is kommer der også nogle gange sne, der lig-
ger som et hvidt tæppe over landskabet. Sneen vi-
ser aftryk af, hvem der har gået på den, og hvis 
man kan opsamle enkelte snefnug, kan man se 
mange forskellige former for krystaller.

Ved et dagtilbud i Hillerød interesserede børnene 
sig for is. De havde fundet rigtig meget is i nærom-
rådet ved at knække flager af vandpytter og små-
søer og ved at undersøge hulrum og beholdere på 
legepladsen. Hvad er det, der sker med is?

Pædagogerne bad hvert barn om at finde et lille 
stykke legetøj, som de gerne ville fryse. Legetøjet 
blev puttet ned i en pose, og efterfølgende kom 
poserne udenfor en nat, hvor der var lovet frost-
grader ned til minus 10.

Næste dag hentede børnene deres indfrosne dyr 
ind i børnehaven, og de fik mulighed for at tø dem 
op med vand af forskellig temperatur. Koldt vand, 
lunkent vand og vand, der var så varmt, at man 
lige kunne holde ud at bruge det. Efterhånden fik 
alle børnene frigjort deres legetøj fra isens kappe. 
Det fremkaldte mange spørgsmål og ideer.

I den efterfølgende periode blev der frosset vand i 
diverse beholdere. Nogle beholdere gik i stykker, 
når vandet frøs, mens andre blev bulede og mær-
kelige at se på. En dag kom de vand i balloner, som 
de satte til at fryse. Næste dag var de blevet til is-
kugler, som havde vand i midten. Med lidt behæn-
dighed kunne man få vandet ud, så var der en is-
lygte eller en lille beholder. Det gav mod på at for-
søge at støbe isfigurer på forskellige måder. Nogle 
børn prøvede også at lave aftryk i isen med fx 
varme mønter og metalgenstande.

I hele perioden var der børn, der var i gang med 
små forsøg med at fryse vand og der blev taget 
mange billeder, der viste ideerne. Der blev talt me-
get om frossent vand, flydende vand samt kulde 
og varme.

Eksempler på mere vand
Der falder jævnligt regn i Danmark, og der er 

mange ting, der kan undersøges, når regnen falder:

Hvor meget regn falder der i november. I novem-
ber sjasker regnen ned, det drypper, plasker, løber 
og siler ned i en måned med den højeste gennem-
snitlige mængde nedbør.

En børnehave satte hver dag en spand ud om mor-
genen og hentede den dagen efter. De hældte van-
det i en ny flaske hver eneste dag, så da måneden 
var slut, havde de 16 døgnflasker og fire weekend-
flasker. Weekendflaskerne var større end de andre, 
idet de blev brugt til alt det vand, der kom fra fre-
dag morgen til mandag morgen. Da måneden var 
afsluttet, stod alle flaskerne på rad og række og re-
præsenterede en simpel statistisk figur for nedbør 
i november. Børnene satte streger på flaskerne, og 
nogle af børnene fra børnegruppen var meget 
mere interesserede end andre. 

Flaskesamlingen stod fremme, så alle, der kom i 
børnehaven, kunne se, hvad der foregik. Det betød, 
at forældre også blev interesseret i, hvor meget det 
regnede. Selv om man tror, det regner hele dagen, 
kan det godt være dejligt at lege udenfor, og nogle 
dage er det helt utåleligt at være ude i regn og 
blæst, selv om der findes udmærket regntøj.
I perioden byggede pædagoger og børn også huler, 

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE 

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

 

Barnet kan opsamle erfaringer med vands  

forskellige tilstandsformer

 

At is er koldt, og at det smelter, når  

temperaturen stiger

 

At is fylder mere end vand

 

At is kan blive til vand, og vand kan blive til is. 

 

Vand kan dryppe og løbe, mens is er sprødt,  

hårdt og temmelig stærkt (Wedøe 2005)
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der kunne modstå regn, ved at lægge presennin-
ger over grene, der var sat op, så regnen kunne 
løbe væk uden at blive samlet.

Der blev leget meget med vandpytter, og når bør-
nene hoppede højt, kunne de se, at vandet sja-
skede mere, end hvis de gik stille.

Overfladespænding i vand
Der findes en række forsøg med overfladespæn-
ding, som er svære at forstå. Forsøg, hvor fx sulfo 
ændrer bindingerne i vandmolekyler, så der frem-
kommer bevægelser i væsken, eller forsøg, hvor der 
langsomt opbygges en buet overflade på et glas.

Det er svært at se overfladespændingen, og det er 
forsøg, som kun kan gennemføres af pædagoger, 
idet de ofte kræver akkuratesse. Det er ikke let for 
børn (eller voksne uden kemisk grundviden) at 
gennemskue, hvad der sker, så det er ikke forsøg/
aktiviteter, der lægger op til, at børn deltager, ud-
vikler, eksperimenterer og finder på noget nyt. Og 
så kan der være undtagelser, der gør forsøgene re-
levante for nogle børn, der fascineres af detaljer og 
færdigheder og finmotorik.

LUFT SOM EKSEMPEL
Luft og mange luftarter er noget mærkeligt noget. 
Mange luftarter er usynlige, og da synssansen er 
vigtig for ”virkelighedsopfattelsen”, er luft noget, 
som mange børn ikke opfatter som et stof, der ek-
sisterer på linje med vand, mineraler, træ mv. 
Det er svært at opfatte mange processer, fx energi-

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

Børnene har fået en masse erfaringer med  

vand i deres dagligdag

 

De har afprøvet at måle regn systematisk og at  

se på resultatet af et empirisk projekt.

 

De har talt om: mere end, mindre end, større,  

mindre, over - under mv. - alt sammen begreber, 

der er forudsætninger for matematisk forståelse 

(tidlige matematiske begreber)
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opbygning, energinedbrydning, hvis luft ikke op-
fattes som noget. I skolen vil der tales om CO2, ilt 
og kvælstof og de forbindelser, der udvikles, når 
stoffer i luften går i forbindelse med fx vand, med 
energitilførsel fra solen. 

I børnehaven kan pædagoger sigte efter, at børn 
erkender, at luft er noget konkret, som man kan 
lege med, sætte i bevægelse, indfange mv.

Pædagoger inddrager nogle gange faldskærme i 
det pædagogiske arbejde med små børn. Når man 
bevæger faldskærmen, flytter man store mængder 
luft, så meget at børnene kan føle det som tungt.

Når man puster en ballon op, kan pædagoger tale 
om, at den er fyldt med luft, eller blæst op, og når 
børn puster i slanger eller pusterør, kan der tales 
om, at børnene puster luft gennem slangerne.

Luft i børnehaven
En gruppe på ca. 20 børn fra et dagtilbuds stor-
børnsgruppe var samlet i en lille hytte udenfor 
Birkerød. Her mødtes de hver dag i ca. ½ år, til de 
skulle starte i 0. klasse, som afslutning på deres tre 
år i børnehaven.

Denne dag skulle de starte på et forløb med 
science, som betød, at de skulle undersøge eller 
eksperimentere. Børnene samledes omkring et 
stort bord. 

Hanne talte med børnene om luft. Hvad er luft? Er 
luft noget, der kan flytte ting? 

Er luft noget, man kan mærke eller føle på? ”Kan 
luft flytte et stykke papir?” sagde Hanne og pu-
stede til et papirark.

Børnene foreslog ivrigt, at luft kunne flytte papir. 
”Kan det også flytte tungere ting?” Børnene var i 
tvivl. De mente ikke, at luften var ”så stærk”. Hanne 
delte blyanter ud til alle børnene og spurgte, om de 
kunne få dem til at flytte sig. Der blev pustet og tril-
let et godt stykke tid. Det var ikke et problem at få 
en blyant, en legetøjsbil eller andet til at blive flyt-
tet af luft pustet ud af ivrige barnemunde.
Så fik børnene sugerør til at puste med. Det tog et 

stykke tid, før de havde fået valgt de rigtige farver, 
og så gik det løs igen med at flytte blyanter eller 
puste hinanden i nakken.

Efter noget tid blev blyanterne udskiftet med pa-
pir og papirkugler af køkkenrulle, og også dette 
flyttede sig let, når børnene pustede.

Der blev arrangeret forskellige små væddeløb, 
hvor to eller flere børn pustede en papirkugle fra 
start til mål. Der var god gang i aktiviteterne med 
at få luft til at flytte noget.

Derefter samlede alle sig omkring Hanne, der 
spurgte, om luft kunne gå omkring noget? Bør-
nene var ret sikre på, at det kunne luft ikke. Hun 
stillede en flaske foran et lys, og børnene prøvede 
at puste lyset ud. De prøvede også at puste med 
deres sugerør, tæt på eller langt fra; de øvede sig i 
at sigte med pusterøret.

Kan man puste om hjørner? Hanne stillede lyset i 
en vindueskarm, og børnene kunne puste lyset ud 
ved at puste skråt ind mod vinduet, helt uden at 
sigte på lyset.

Hanne tog en ballon og spurgte børnene, om en 
ballon var stærk. Det vidste børnene godt, at den 
ikke var, for den springer jo. Alle børnene fik ballo-
ner, og efterhånden blev de pustet op. Efter det le-
gede børnene med deres balloner, som de lod flyve 
op i luften, og derefter puffede de til dem på for-
skellige måder. Der var en tumlen rundt, og alle 
havde det sjovt. Undervejs gik der selvfølgelig 2-3 
balloner i stykker, og nye blev pustede op. Der var 
balloner, der fes af sted, når de blev sluppet, uden 
at der var bundet en knude på dem.

”Nu skal I lægge alle jeres balloner i plastsække, så-
dan 5-6 i hver sæk.” Efter lidt protester blev det 
klaret.

Sækkene blev lagt på gulvet, og så blev der lagt et 
omvendt bord på alle sække, der næsten fyldte 
hele pladsen under bordet.

”Kan luft bære noget?”
”Nej,” sagde børnene.
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Hanne fik et af børnene til at gå op på det om-
vendte bord, og selv om mange holdt sig for 
ørerne, skete der ikke noget. Der kom en mere op, 
en mere og til sidst var der 15 børn på bordet; alle 
var helt koncentrerede og spændte.

Efter dette sagde Hanne ”Skal vi se, om det også 
kan holde til en voksen?”

Karl, der var en pædagog på 1,90 m på 90-100 kg. 
gik op, og alle børnene holdt sig for ørerne. Der 
skete ingenting. Alle de fire voksne gik op på bor-
det, og stadig holdt luften deres vægt. Selv om der 
også kom en del børn op på pladen, gik den ikke i 
stykker.

Til sidst hoppede 4-5 dristige børn på pladen, sta-
dig uden at ballonerne gik i stykker.

Efter det tegnede børnene, hvad de havde lavet. 
”Det flyvende tæppe” på balloner blev tegnet af 
alle børnene. Det var afgjort også det, der var helt 
forrest i ”fortælle- hukommelsen”, da børnene for-
talte om dagen i børnehaven. 

Når man spurgte børnene om luftens egenskaber 
dagen efter, nuancerede de deres forståelse, af 
hvad luft kan, og de kunne fortælle ivrigt om 
dette.

En efterfølgende dag havde Hanne en lille trykfla-
ske med, der indeholdt helium. Hun havde hentet 
den hos en ”partyforretning”. Først pustede 
Hanne nogle balloner op, som fløj op til loftet, hvis 
de blev sluppet. Hanne sagde, at den luft, de kom i 
ballonerne, vejede mindre end luften i rummet. 
Det var der mange, der ikke forstod. Efterfølgende 

blev der leget med ballonerne, børnene prøvede 
bl.a. at undersøge, hvor meget, deres balloner 
kunne bære. De bandt tændstikker i snoren og fik 
ballonen til at hænge midt mellem gulv og loft. Til 
sidst sendte de et par balloner op i luften, de fløj 
og fløj, til de var små prikker langt ude i det fjerne.

Der blev også eksperimenteret med varm luft i 
børnehaven. Mens børnene sad omkring bålet, 
holdt Hanne en plasticsæk hen over bålet, den 
blev ret hurtigt fyldt op, så den hævede sig lidt, in-
den den tippede rundt og faldt ned. Hanne havde 
lavet en varmluftballon efter model fra eksperi-
mentariet37, der kunne sendes op med både luft fra 
en hårtørrer og afbrænding af vat vædet med lam-
peolie. Børnene kunne tydeligt se, at ballonen fol-
dede sig ud, blev fyldt op med luft, og derpå kunne 
den flyve. Mange børn tegnede og fortalte deres 
forældre om balloner, der var stærke, og som 
kunne flyve måske hele jorden rundt.

37  https://www.experimentarium.dk/forsiden/viden/experimenter/arti-

kel/lav-din-egen-varmluftballon/ 

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  
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PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

Pædagogen kan tale om, at luft er noget, at luft 

fylder og at luft kan påvirke genstande.

At noget luft er lettere end andet luft, fx er helium 

og varm luft lettere end den luft, vi befinder os i.
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EN ØDE Ø 

OM PROBLEMLØSNING OG HYPOTESER 
GENNEM ET KONKRET EKSEMPEL
I en børnehave ved Randers har pædagogerne i 
lang tid arbejdet med SMOL (science and math in 
outdoor learning, se SMOL del 1). På et tidspunkt 
blev de bedt om at udarbejde en video, hvor de vi-
ste, hvad de lavede, og hvordan de arbejdede. De 
udarbejdede en meget flot video, men efterføl-
gende tænkte de over, om de i tilstrækkelig grad 
sigtede efter, at børnene selv løste problemer, når 
de arbejdede med science i naturen. Der var 
mange billeder af børn, der gennemførte spekta-

kulære forsøg med beskyttelsesbriller på. Men 
gennemførte de forløb alene på baggrund af pæ-
dagogernes instruktioner, eller løste de problemer 
vejledt af pædagogerne?
 
Samme diskussion kan ses i naturfagsdidaktikken 
angående fysikundervisningen i Danmark, hvor 
tidligere tiders fysikrapporter, der blev gennem-
ført på baggrund af udførlige forsøgsmanualer, be-
tød, at fx gymnasieelever eller folkeskoleelever 
næppe lærte at forholde sig kritisk eller undersø-
gende til fysikfaget. De lærte at reproducere fysi-
kopstillinger korrekt.
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På baggrund af denne kritik af egen praksis be-
gyndte pædagogerne at arbejde med udvikling af 
deres egen praksis. Her dukkede ideen til ”den øde 
ø” op.

Se ’Eksempel – Rammefortælling om den øde ø’

Når børnehaven legede ”den øde ø”, dukkede der 
altid en kiste op, som indeholdt et problem, der 
havde relation til fortællingen om ”den øde ø”. I 
kisten lå en kort meddelelse og nogle genstande, 
børnene kunne bruge. Pædagogerne rammesatte 
problemløsningen.

Børnene blev delt op i mindre grupper, som i dette 
eksempel skulle overveje, hvordan man tænder et 
bål med træpinde, en kniv, en økse, noget birke-
bark og tændstikker/ strygestål/ brændeglas mv. 
Bålet var livsvigtigt for at holde de vilde dyr på af-
stand og for at koge eller stege maden.

Pædagogerne deltog mindst muligt, men indimel-
lem kunne de fx sige: ”Det lyder som en god ide, 
kan du vise det” eller ”Tror I, det er klogest at 
tænde et bål for neden eller for oven”. Pædagogerne 
påtog sig bevidst en tilbagetrukket rolle, hvor de 
lyttede omhyggeligt til, hvad børnene tænkte. 

Hvis deres løsning af problemet gik i stå, stillede 
de produktive spørgsmål (del 2), med henblik på at 
støtte børnene til at komme videre. 

Selv om børnene havde set Mette og Kristoffer 
tænde mange bål, var det en stor opgave at struk-
turere deres viden om optænding og udtænke en 
løsning af problemet.

Pædagogerne fungerede som vejledere, der gen-
nem ”stilladsering” støttede processen uden at 
overtage den. Vejledning kan opfattes som ”at lede 
børnene på vej” uden at have et præcist mål i sigte. 
Man kan tænde bål på mange måder. En god vejle-
der skal helst have mange forskellig erfaringer med 
sig, så de ikke alene peger på en rigtig løsning. Ar-
bejdsmetoden stiller også krav til de problemer, 
der præsenteres - det skal helst være problemer 
med mange forskellige løsninger og problemer, 
som børnene fandt relevante og interessante.

Se afsnit om ild ovenfor 

Ideen med den øde ø levede en del uger med sta-
dig nye problemstillinger i kisten, som børnene 
fandt.

Engang var pædagogerne Kristoffer, Mette og alle 

børnene fra storbørnsgruppen ude at sejle på de syv 

verdenshave. De havde sejlet i lang tid, og hvert ene-

ste af børnene havde bestemte jobs på skuden. Per 

og Ida var skibskokke, de lavede mad til alle på ski-

bet i mange dage. Cornelius var kaptajn, han under-

søgte, hvilken vej skibet skulle sejle, og han be-

stemte over hele skibet sammen med styrmanden 

Eva, der kunne se på stjernerne, hvor de var. Alle bør-

nene og pædagogerne fik en funktion på det imagi-

nære skib. På et tidspunkt forliste skibet, og alle 

måtte skynde sig ned i redningsbådene. Det gik så 

hurtigt, at begge pædagoger slog hovedet, og ved 

det glemte de alt det, de kunne. De vidste slet ikke 

noget, så børnene måtte ordne alle ting selv.

Med redningsbåden kom de ind på en kyst, de aldrig 

havde set før. De havde ingenting med, og alt skulle 

bygges op på ny.

Da de kom ind, kunne de høre, at der var vilde dyr på 

øen, der var vildsvin, der gryntede, og et større dyr, 

der brølede forfærdeligt højt.

Heldigvis fandt børnene en kiste, som de fik åbnet. I 

kisten lå der materialer, man kan bruge til at tænde et 

bål, men hvordan gør man det?

EKSEMPEL – RAMMEFORTÆLLING OM DEN ØDE Ø
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Efter kort tid blev de alle tørstige og manglede 
vand rigtig meget. Hvordan kan man få vand, når 
man er på en øde ø? 

Kufferten kunne indeholde

•   skovle, så børnene kunne grave efter vand. Der 
var en brønd i nærheden af børnehaven, og ter-
rænet lå tæt på grundvandslinjen

•  En presenning, der kan spændes ud, så regnvand 
eller dug kan samles op 

•  Grej til at destillere, en beholder med prop og en 
lang slange, hvor dampen kunne køles af.

•  En plasticpose, man kan sætte omkring en gren, 
der gennem fotosyntesen producerer vand, når 
solen skinner

•  Kan man gøre rent vand med filtre – filtrering af 
vand fra fx søen

Da det blev aften, skulle alle børnene bo et sted.
Hvordan kan man lave et sted at bo?

•  Kufferten kunne indeholde fx presenninger og 
snore, knive til at skære, små økser, snor osv.

De havde slet ikke noget at spise, hvad kunne de 
bruge?

•  Kufferten kunne indeholde diverse køkkengrej, 
og børnene kunne diskutere, hvad der var af spi-
selige ting i det danske efterår.

Børnene kom til en kløft, som de skulle over. De 
skulle bygge en bro, som kunne bære dem. 

•  I kufferten lå der spaghetti, tape og fem små le-
gomænd, som broen skulle kunne bære. Børnene 
lavede forskellige modeller af broer, som de viste 
til hinanden. 

De blev fanget af en fjendtlig stamme, som ikke 
ville dem det godt. Hvordan kunne de lave et 
nummer, så stammen troede, de var store trold-
mænd?

•  I kufferten lå fx magneter eller andet, som bør-
nene havde lavet mærkelige forsøg med. Børnene 
fandt (sammen med de tanketomme pædagoger) 
på noget at gøre.

De skulle igennem en farlig mose med dybe vand-
huller. For at komme igennem skulle de lave et 
kort, som alle kunne følge. 

•  Kufferten lå ved et område med en del mosehul-
ler, og børnene tegnede et kort, som de så områ-
det.

De skulle undersøge, hvilke dyr, der fandtes i om-
rådet, ved at lave fælder for dyrene. Det kunne 
både være fælder for små dyr, der kravler på jor-
den, og store dyr, som de kunne høre brøle inde på 
øen.

Alle problemerne kunne være fundet i Robinson 
Crusoe. Han løste en række konkrete problemer i 
naturen gennem sund fornuft og kendskab til na-
tur og konkrete naturlove. Han konstruerede vå-
ben, fandt vand, byggede en bolig, opfandt fx en 
hængekøje, fandt mad, lavede fælder og snarer 
mv. Langt de fleste af de problemer, han løste, har 
mennesker løst i de mere end 100.000 år, de har 
levet som samlere og jægere på jorden.

Alle ”problemerne” blev løst i grupper på 4-7 børn 
med en voksen observatør/vejleder. Hver gang var 
sigtet, at børnenes løsninger var de interessante, 
men at pædagoger/medhjælpere/studerende 
skulle guide børnene, så deres løsninger også 
kunne fungere konkret. 

Er det muligt at gøre forurenet vand rent eller at 

fjerne saltindholdet i havvand?

Eksperimenterende arbejde med at fjerne uren-

heder fra vand med brug af kolbe/kedel, slanger 

og for eksempel en kop. De fleste børn kender 

til, at vand kan blive til damp. At fx salt, sukker el-

ler andet ikke fordamper ved 100 grader, er en 

aha-oplevelse. Det er samtidigt interessant, at 

man ikke kan se, om vand er rent. En salt/suk-

ker-opløsning kan ikke ses, men smages!

DESTILLERING AF SALTVAND/SNAVSET VAND. 
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Mange gange var børnenes løsninger præget af, at 
det er svært at løse problemer. Mange børn er ikke 
vant til at løse et problem systematisk. Små børn 
forsøger ofte, og hvis det ikke virker, forsøger de 
igen. De udtænker sjældent hypoteser (en tentativ 
teori) som systematisk efterprøves, som fx natur-
videnskaben tilsigter.

Se ’Faktaboks – Om hypoteser’ næste side

Ideer fremsættes på baggrund gentagne erfarin-
ger, som har gjort indtryk på børnene. I sciencear-
bejdet i børnehaver fisker pædagoger ofte efter hy-
poteser, som børnene ikke har mulighed for at 
danne. Når der fx kommer en reaktion, når bage-
pulver, eddike og sulfo blandes sammen i en vulk-
anlignende opbygning, eller en papirclips kan 
ligge på overfladen af et glas vand, og pædago-
gerne spørger: ”Hvad tror du, der sker?” svarer 
børnene på noget, som de ofte slet ikke har tænkt 
over eller har en chance for at forstå. De svarer så 

det, der falder dem ind - det er ikke en hypotese, 
men et tilfældigt svar på et spørgsmål, der er alt 
for svært. Kemiske reaktioner eller molekylære 
bindinger er komplicerede spørgsmål, som mange 
voksne mennesker mangler svar på, trods under-
visning i kemi og fysik i folkeskole og på gymna-
sium.

Årsagshypoteser: Årsagen til, at noget flyder,  

er, at det er let. Årsagen til, at noget flyder, er,  

at der er luft inden i genstanden

Universel hypotese: Alle dyr har skeletter,  

alt vand fryser (ved 0 grader)

Statistisk hypotese: De fleste løvtræer taber  

deres blade om vinteren

FORSKELLIGE FORMER FOR HYPOTESER:
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En hypotese kan opfattes på mange forskellige må-

der. Det kan være ”Antagelse om bestemte kendsger-

ninger eller lovmæssigheder hvis gyldighed først må 

bevises” (Den Danske Ordbog) eller fx - inspireret af 

Wikipedia – en usikker teori om sammenhænge, som 

det er muligt at teste gennem empirisk arbejde. Over-

sat til børnehaven er en hypotese noget, børnene tror, 

der vil ske, som de efterfølgende kan forsøge at un-

dersøge rigtigheden af. Der findes mange problema-

tikker, som børn ikke kan undersøge rigtigheden af.

Hvordan undersøger man en hypotese?

•  Man kan prøve sig frem. Børnehavebørnene, der er 

på den øde ø, forsøger sig frem med at tænde bå-

let, lave fælder eller finde vand. Hvis bålet brænder, 

de fanger dyr eller finder vand, er deres teori/ide 

god. Hvis fx bålet ikke brænder, må de justere på 

ideen og prøve igen. 

•  Man kan undersøge det gennem observationer. I 

nogle tilfælde kan man holde øje med, hvad der 

sker, og efterfølgende finde svar på spørgsmål. De 

kan fx også observere, hvordan ilden ser ud i for-

brændingens forskellige faser. Hvordan der kommer 

hvid røg, sort røg, klare flammer osv. På baggrund 

af det kan man udarbejde en teori om forbrænding. 

Man kan se, om der går dyr i fælden, eller om gra-

veprojektet afsluttes med, at der pibler vand frem.

•  Man kan undersøge det i bøger/internet mv. Mange 

problemer kan løses med hjælp fra andre menne-

skers erfaringer, beskrevet gennem diverse medier. 

Der ligger fx forbavsende mange film på nettet, der 

beskriver, hvordan man kan løse problemer.

•  Man kan undersøge det gennem et eksperiment. 

Det er svært at afprøve hypoteser systematisk, når 

man er 5-6 år. Hvis fx båltænding skulle undersøges 

systematisk, skulle børnene kun variere en faktor ad 

gangen ved deres båleksperiment, indtil deres løs-

ning var optimal. Hvis man undersøger båltænding 

gennem et eksperiment, må man fx afprøve forskel-

ligt materiale, der kan antændes af energikilden 

(tændstik, lighter, brændeglas, strygestål). Efterhån-

den som de forskellige optændingsmaterialer er af-

prøvet, kan man konkludere, at noget er mest vel-

egnet.

Børn på 4-6 år afprøver oftest gennem forsøg, som 

enten lykkes eller mislykkes. Det er sjældent, at de 

opstiller hypoteser, der ligner videnskabelige hypote-

ser. De får ideer, som de vil prøve af. Ideerne frem-

kommer på baggrund af noget, børnene har oplevet 

før, og det er svært at bruge viden fra en sammen-

hæng i en anden. Mange iagttagelser af børn på 4-5 

år viser, at ideer eller hypoteser kan være præget af 

pludselige indfald, eventyrlig fabulering, en pludselig 

ide osv., så man skal ikke forvente en stringent pro-

blemløsning fra en børnegruppe, der undersøger no-

get. Til gengæld kan der fremsættes fantastiske for-

slag, der er langt fra videnskabelige ideer:

•  En snegl sidder på en gren, fordi den er på vej til 

lægen

•  En fugl sidder på jorden, fordi den er træt, den ba-

der, fordi den er beskidt

• Ilden brænder, fordi den er varm

• Isen smelter, fordi den ikke gider være kold mere

• Bolden triller ned ad bakken, fordi den vil hen til mig

Alle eksemplerne er hørt, og det er eksempler, der 

peger på at børns forklaringer meget ofte tager afsæt 

i barnets egen tænkning og følelser (del to om hver-

dagsforestillinger).

Eksempel start
En lille pige kom ind i køkkenet med en sommerfugl 

på fingeren. En sommerfugl, hun havde fanget på en 

busk udenfor. Pædagogen spurgte interesseret til 

sommerfuglen. På et tidspunkt sagde hun: ”hvem tror 

du, der spiser sommerfugle?” Pigen var helt blank, 

indtil pædagogen sagde: ”Mon det er en fugl, en 

hund eller en bæver?” Da fuglen bliver nævnt, er den 

lille pige slet ikke i tvivl. Men pædagogens direkte 

faktuelle spørgsmål kunne pigen ikke svare på. Ofte 

er små børn i tvivl, indtil de bliver guidet ind på et mu-

ligt spor.

FAKTABOKS – OM HYPOTESER
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Efter at de i børnehaven havde leget ”den øde ø” i 
en periode, omformede pædagogerne deres årlige 
5 ugers udflytning af børnehaven til den ”øde ø”. 
Her afprøvede de flere af problematikkerne igen i 
en større skala, samtidig med at de legede i natu-
ren omkring Fussingø Slot, nød hinandens selskab 
i naturen og kikkede ind i bålets flammer, når fro-
kosten blev lavet over bål (udelivstilgang).

Den øde ø bliver udbygget hvert år, og tanken bag 
øen er at finde konkrete, overskuelige, håndgribe-
lige ideer, som børn har mulighed for at gennem-
skue. Bl.a. dette opfatter de som science i Fussingø 
skovbørnehave.

EN UNDERSØGENDE TILGANG
Der er flere af børnehaverne, der arbejder med 
science, der har øvet sig i at arbejde undersøgende 
sammen med børnene. Ved det pædagogiske ar-
bejde med en undersøgende tilgang er det væsent-
ligt, at de, der undersøger, selv er bevidste om, at 
de undersøger, at det problem, der undersøges, er 
konkret, forståeligt for målgruppen og muligt for 
målgruppen at undersøge systematisk (med 
hjælp).

Se ’Eksempel – En undersøgende tilgang’

Storbørnsgruppen i skoven på jagt efter forårstegn

Hele børnehavens gruppe af børn i alderen 5-6 år 

skulle i skoven. Henrik, deres pædagog, foreslog 

dem, at de skulle ”forske” (undersøge skoven), og at 

de skulle se, om de kunne finde tegn på (beviser), at 

det var på vej til at blive forår.

Kan vi være sikre på, at det bliver forår i år? Hvordan 

ved vi, at der kommer dyr og anemoner frem i år?

Det var slutningen af marts og afslutning på en virke-

lig lang vinter, hvor der havde været meget frost og 

sne. Temperaturen var 3-5 plusgrader, og der var 

endnu ikke tegn på forårsbebudere som bingelurt, 

anemone eller vorterod i blomst. Henrik viste bør-

nene nogle redskaber, der kunne bruges, når de 

skulle finde tegn på foråret. De medbragte glas, spa-

der, save og selvfølgelig deres 2 iPads, som børn og 

pædagoger brugte til diverse former for undersø-

gelse, dokumentation, opslag og småfilm.

Fortsætter på næste side... 

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN  

PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

 

At man kan undersøge noget og se,  

om forestillingerne er rigtige.

 

At man kan få ideer, der konkret 

kan gennemføres. 

 

At man kan samarbejde om løsningen  

af et problem

HVILKE TIDLIGE NATURFAGLIGE  

ERKENDELSER/POINTER KAN 

 PÆDAGOGEN SIGTE EFTER?

At børn forstår, at de selv kan undersøge  

et fænomen som foråret 

At børn gennem samarbejde med en kyndig  

pædagog kan undersøge simple fænomener.

EKSEMPEL – EN UNDERSØGENDE TILGANG
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”Vi skal hente materialer ude i skoven, der kan be-

vise, at det engang bliver forår, og vi vil tage det hele 

hjem i børnehaven, for at se om der sker det, vi tror,” 

sagde Henrik. 

Børn og pædagoger (Henrik og Lise) gik af sted, og 

undervejs blev der gravet en del, når børnene fandt 

små spirer af planter, der trods de kolde måneder var 

på vej op. Der blev bl.a. fundet løg fra gulstjerne, rød-

der og spirer fra vorterod og rodstængler fra anemo-

ner.

Da de kom frem til dagens turmål, stillede de 

trækvognen ved bunden af bakken og gik op på den 

sydvendte skråning, hvor solen havde varmet åbne 

pletter op.

Børnene gik i gang med at ”finde foråret” sammen 

med pædagogerne. Der var nogle grupper, der gik i 

gang på egen hånd, og to andre grupper, der fulgtes 

med Henrik og Lise.

Henrik lå på knæ sammen med 4 børn for at finde dyr 

i skovbunden under en rod. Der var ikke mange dyr, 

men så pludselig kom en edderkop løbende, som 

straks havnede i glasset, godt hjulpet af hurtige bør-

nehænder. Lidt senere fandt de også skolopendre, 

tusindben, bænkebidere og to biller. Der var også en 

rovbille, en aflang, mærkeligt udseende bille.

Mens Henrik gik rundt med fire børn, var der samlet 

5-6 piger omkring Lise. De havde fundet nogle små 

geleagtige kugler under bladene, og Lise mente, det 

var æg fra snegle.

”Se her – se,” råbte en ophidset pige på fem år, ”den 

har foldet sig ud, det er en lille snegl!” Alle børnene 

samlede sig i en klynge og stak nysgerrigt hovederne 

frem for at iagttage den lille slimede klump i pigens 

hånd.

Der gik ikke lang tid, så råbte en anden pige, at hun 

havde fundet flere æg, og igen stimlede børnene 

sammen for at se det nye fund. De ville have æggene 

med hjem, for så blev de nok til snegle. Pigerne så 

gennem de andres iagttagelser detaljer, som de el-

lers ikke ville have set, og Lise var en del af den un-

drende flok.

En gruppe af drenge gik for sig selv med spader. De 

prøvede også at grave i jorden, men ret hurtigt blev 

de optaget af noget med overnaturlige kræfter, og en 

blev lidt ked af det. Gruppen blev opløst i to grupper, 

og nogle søgte hen til Henrik, der inddrog dem i den 

gruppe, der sammen med ham var i gang med at un-

dersøge skovbunden.

To drenge, som nu var sammen med Lise, havde fan-

get en edderkop, og hun spurgte dem hvor mange 

ben, den havde. De så på den og sagde, at den 

havde seks ben. Lise spurgte, om alle edderkopper 

mon havde 6 ben? ”Det må vi undersøge, når vi kom-

mer hjem, ja, vi kunne også se det på iPad’en” sagde 

Lise. Drengene løb ned ad skråningen og hentede 

deres iPads i trækvognene, hvorefter Lise hjalp dem 

med søgningen på edderkopper og hvor mange ben, 

de har.

Inden frokost samledes børnene og fortalte hinanden 

om de forskellige dyr, de havde fundet.

Senere skulle der graves nogle tørv op af skovbun-

den og klippes nogle grene af nogle træer. Tørven 

skulle sættes i et opvarmet akvarium hjemme i børne-

haven, og grenene skulle sættes i vand i børneha-

vens grupperum, så børnene kunne holde øje med, 

om foråret var på vej.
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Det empiriske arbejde bygger på:

I perioden 2014 – 2016 har pædagoger fra Hillerød 
kommune og pædagoger fra Randers Kommunes 
arbejde med science i dagtilbud været undersøgt. 
Der er foregået meget mere arbejde med temaet, 
end det har været muligt at følge tæt på, idet mere 
end 30 børnehaver har arbejdet med temaet i peri-
oden.

I Hillerød kommune er pædagogernes arbejde ble-
vet tydeliggjort og konkretiseret hvert år i en 
sciencefestival rettet mod alle kommunens dagtil-
bud. Sciencefestivalen har været muligheden for 
at formidle arbejde med science bredt i kommu-
nen. I kommunens målsætning skrives at det er et 
mål at

”At projektpædagogerne, der deltager i projektet, 

fortsat formidler deres viden om science i børneha-

ven til kolleger”

Ved de tilbagevendende sciencefestivaler (2014, 
2015, 2016) har fem børn fra alle ”storbørnsgrup-
per” i kommunen været inviteret, og ved festiva-
len i 2016 blev børnehaveklasser fra skolerne i 
kommunen desuden inviteret med. Sciencefesti-
valerne har været en præsentation, hvor pædago-
gerne i kommunen har vist, hvor langt de er nået i 
deres arbejde med science. En form for status ret-
tet mod kolleger, forældre og lokalpresse samt 
hele den kommunale forvaltning.

I forbindelse med sciencefestivaler har der været 
afholdt 4 fyraftensmøder for pædagoger fra alle 
dagtilbud, hvor erfaringer fra festivalerne har 
været diskuteret åbent og kritisk. Fyraftensmø-
derne har været muligheden for kommunikativ 

diskussion og validering af resultater opnået i 
processen. 

Der har desuden været afholdt møder som optakt 
til sciencefestivalerne, hvor de deltagende pæda-
goger har fremlagt ideer til workshops/læringsom-
råder for hinanden.

Ved festivalerne har pædagogerne beskrevet deres 
workshops ud fra kommunens ”tegn på læ-
ring-skema”, og alle forløb er samlet i hæfter, som 
blev publiceret til alle kommunens pædagoger. 
Disse beskrivelser af mål og indhold indgår i af-
snittet om målsætning af arbejdet med science 
(del 4)

Fyraftensmøderne har haft forskellig karakter. 
Ved to møder har forsker Niels Ejbye-Ernst for-
midlet midtvejsresultater og overordnet givet kri-
tisk feedback på indholdet i festivalerne. Ved et 
møde i 2015 har en del af pædagogerne gennem 
oplæg fremhævet ”et rigtig godt scienceprojekt” 
(god praksis) gennem billeder, videoer og Power-
Point oplæg.

Det sidste fyraftensmøde blev afholdt for at give 
erfaringer fra projektet videre til børnehaveklasse-
ledere i kommunen. Her deltog ca. 60 børnehave-
klasseledere og pædagogiske ledere fra kommu-
nens skoler.

I Randers kommune blev der i 2015 afholdt et fy-
raftensmøde for 50-60 pædagoger på Randers Na-
turskole, hvor SMOL- (Science and Math in Out-
door Learning) pædagogerne gennem eksempler 
fremlagde og diskuterede deres arbejdsmetoder. 
Her indgik desuden et overordnet oplæg om arbej-
det i projektet.

DEL 4. EMPIRISK 
MATERIALE 
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Der blev desuden afholdt et møde for ledere i bør-
nehaver og indskoling i foråret 2016, hvor arbejdet 
med naturfaglige vinkler indenfor børnehaveom-
rådet blev perspektiveret.

Aktionslæringsdesign gennem  
sciencefestivaler
Sciencefestivalerne har været en del af Hillerød 
Kommunes aktionslæringsdesign, hvor pædago-
ger har beskrevet og gennemført aktioner, som ef-
terfølgende er blevet genstand for refleksion og 
derpå har ført til nye aktioner. Ved den første festi-
val foregik arbejdet ledet af rådhuset, hvorefter ar-
bejdet blev uddelegeret til områdeledelse i samar-
bejde med sciencepædagoger.

Den første sciencefestival i 2014 bestod alene af 
festivalen på Skovskolen, Københavns Universi-
tets arealer, hvor en pædagog fra alle børnehaver i 
kommunen var inviteret til at komme sammen 
med hver 5 børn i alderen 4-5 år. Her skulle kom-
munens nyuddannede sciencepædagoger konkret 
vise, hvordan man kunne arbejde med science i 
dagtilbud.

I 2015 var der som optakt til festivalen en periode 
på 14 dage, hvor de tre områder i Hillerød kom-
mune38 satte fokus på arbejdet med science. Her 
kunne nabobørnehaver besøge hinanden, og gen-
nem besøgene blive inspireret af diverse tiltag. I 
2015 var festivalen afslutningen af en periode på 
14 dage, hvor det blev tilstræbt at skabe lokal de-
bat og udveksling gennem besøg og lokale arran-
gementer. Selve festivalen på Skovskolen i Nødebo 
mindede i form om festivalen fra 2014 med 14 læ-
ringsområder, der fungerede, som de var tilrette-
lagt i 2014. 

I 2015 og 2016 indførte Område Midtby desuden 
en lokal festival i midtbyen, hvor alle områdets 
dagtilbud var inviteret. Ved festivalen blev der af-
prøvet ideer, der efterfølgende blev brugt på den 
kommunale festival i justeret form.

I 2016 stod hvert af kommunens tre områder for et 
læringsområde ved sciencefestivalen. Her var af-
delingsledere og pædagoger enige om at samar-
bejde om et fælles tema i de tre læringsområder.
I 2016 blev formidlingsformen ændret, idet læ-
ringsområderne var områder, hvor pædagoger fra 
dagtilbud og indskoling kunne undersøge en 
række forhold selv. Her var sciencepædagogerne 
rammesættere, inspiratorer og vejledere i stedet 
for instruktører eller oplægsholdere. De besø-
gende pædagoger kunne ud fra en lang række for-
slag undersøge og eksperimentere sammen med 
de fem børn, de havde med. De kunne selv vælge, 
hvad de fandt interessant, og på læringsområ-
derne blev børn også inspireret af børn fra andre 
dagtilbud. 

I 2016 formidlede de uddannede sciencepædago-
ger fra Hillerød, hvordan børn og pædagoger 
kunne være sammen om aktiv læring gennem 
åbne spørgsmål, aktiv udforskning og arbejde med 
børns hypoteser og spørgsmål.

Det empiriske materiale fra de tre festivaler består 
af læringsmål, beskrivelser af workshops, film og 
foto mv. (Katalog 1,2,3 udarbejdet efter festiva-
lerne)

Videoobservationer
I følgeforskningen har det desuden været muligt 
at følge 8 konkrete forløb i Hillerød og 7 forløb i 
Randers. Her har pædagogerne inviteret til at 
følge et bestemt forløb, som de har fundet veleg-
net til at præsentere ved fx følgeforskning.

I Hillerød var det :

1. Forløb om at lave ost
2. Forløb med diverse forskelligartede små forsøg
3. Forløb med hvirvelløse dyr og hvirveldyr
4.  Forløb med undersøgelse af diverse genstandes 

vægtfylde
5.  Forløb med indsamling og undersøgelse af hvir-

velløse dyr
6.  Eksempel med at lave en vulkan
7.  Indsamling og undersøgelse af hvirvelløse dyr
8.  Konstruktion med diverse genstande (træklod-

ser, sten og ler)
38 Hillerød Kommunes dagtilbud er opdelt i tre områder
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I Randers var det:

1. Vandbaner
2. Fangst af hvirvelløse dyr
3. Tilberedelse af fuglefoder
4. Den øde ø
5. Måle- og vejeaktiviteter 
6. Forskere i naturen med vægt på hvirvelløse dyr
7. Dyr i det tidlige forår (med små børn)

Ved alle besøg er dagen filmet, og efterfølgende er 
filmene diskuteret med pædagoger, ved møder, fy-
raftensmøder eller lignende. Besøgene danner 
grundlag for del 3, som er skrevet på baggrund af 
besøg i udvalgte børnehaver, diskussioner med 
pædagoger, fremlæggelser på fyraftensmøder og 
samtaler med ledelser.

8 kvalitative interviews
I forbindelse med besøg er 8 pædagoger intervie-
wet gennem kvalitative semistrukturerede inter-
views, hvor sigtet har været at afdække holdninger 
hos pædagoger angående ”det gode arbejde med 
science” i dagtilbud, samt at præcisere hvad en 
sciencetilgang til pædagogisk arbejde med børn 
kunne være. Disse interviews har ligeledes været 
en del af skrivningen af del 3 - en operationalise-
ring af ideer om god praksis.

Praksisberetninger og tegn på  
læringsskemaer
I perioden har områdeledere sendt ca. 60 beskri-
velser af, hvad pædagogerne i Hillerød har opfat-
tet som science i dagtilbud.

Fra Randers har bloggen SMOL, hvor der ligger be-
skrivelser fra 2012 – 2016, været gennemlæst og 
systematiseret i kategorier gennem farvekodning.
Praksisberetningerne og ”tegn på læring-skema-
erne” har været brugt i diskussionen af pædago-
gers målsætning af science.

Bloggen og praksisberetningerne har været brugt 
til empirisk at dokumentere hvilke temaer, pæda-
gogerne har arbejdet med.

Dette materiale er brugt til at undersøge, hvad pæ-

dagogerne arbejder med, når de arbejder med 
science i dagtilbud.

Omfangsundersøgelse
I projektet har 31 pædagoger desuden besvaret et 
ugespørgeskema i to perioder. Her har pædago-
gerne registreret, hvor lang tid, der har været 
brugt på planlagte aktiviteter med science, hvor 
lang tid der har været brugt på ”spontane aktivite-
ter” med science og hvilke temaer, der har været 
berørt.

Temaerne indgår sammen med praksisberetnin-
ger, rapporter fra sciencefestivaler og Ran-
ders-bloggen til empirisk at undersøge, hvad pæ-
dagoger arbejder med, når de arbejder med 
science i dagtilbud.

Omfangsundersøgelsen danner grundlag for at 
vurdere omfang af indsatserne.

Spørgsmål til arbejdet med science  
i dagtilbud
Gennem det empiriske arbejde kan jeg på bag-
grund af de to stærke cases39 svare på:

1.  Hvor ofte arbejder pædagoger fra Hillerød og 
Randers med science i dagtilbud?

2.  Indhold - Hvilke temaer indgår i deres arbejde? 
(del 4)

3.  Hvordan arbejder pædagoger helt konkret, når 
de arbejder med science? (del 3)

4.  Hvordan opfattes god praksis gennem erfa-
ringsbaserede og teoretiske perspektiver på ar-
bejdet med science i dagtilbud? (del 2)

5.  Hvordan opfattes science begrebet i Randers? 
Hillerød? (del 1)

6.  Hvilke områder skal udvikles i arbejdet med 
science? (del 4)

39 De to cases Hillerød og Randers er stærke cases (Flyvbjerg 2014)

som jeg finder det rimeligt at generalisere ud fra, idet det er de to 

kommuner i landet der har arbejdet mest systematisk og formidlende 

med science i dagtilbud. Randers kommune har gennem SMOL Ran-

ders bloggen givet pædagoger muligheder for at formilde deres ar-

bejde over mere end tre år, og Hillerød har gennem deltagelse i flere 

forskningsprojekter arbejdet med og åbent formidlet deres arbejds-

metoder og fremvist deres praksis offentligt.
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DET EMPIRISKE MATERIALE  
I OVERSIGT

Sciencefestivaler i Hillerød (september 2014, 2015, 
2016)

Science festival september 2014 – evaluering efter 
festivalen - oplæg for alle deltagere

• Fyraftensmøde foråret 2015
• Science festival september 2015
• Fyraftensmøde november 2015
• Fyraftensmøde foråret 2016
• Science festival september 2016
• Fyraftensmøde november 2016

Konkret indhold
Følgeforskning - 8 forløb ved besøg i fire udvalgte 
børnehaver

Midtbyfestival - 1 dag (afholdt i 2015 og 2016)

Optakt til festival i 2015 - 1 dag (besøg i børnehave)

To fyraftensmøder i Randers forår 2015 og efterår 
2016

7 forløb fordelt på tre institutioner i Randers

8 Interviews med pædagoger

Målsætning og beskrevet indhold
Indsamling af 71 forløb - tegn på læring og praksis-
beretninger

Systematisering af SMOL Randers-blog

Omfangsundersøgelser gennem spørgeskema over 

25 og 12 uger hos 31 pædagoger.

Skriftligt materiale fra forvaltninger

INDHOLD I ARBEJDET MED 
SCIENCE I DAGTILBUD

Hvilke temaer arbejder pædagogerne med, når det 
pædagogiske arbejde beskrives som science?

Det er ikke et spørgsmål, der er let at besvare. Her 
vil jeg vise, hvilke temaer der dominerer i arbejdet 
med science i dagtilbud.

Materiale, der er undersøgt
Indholdsdimensionen er undersøgt gennem kate-
gorisering af følgende materiale:

1.  71 praksisberetninger og ”tegn på lærings ske-
maer”indsendt af pædagoger fra Hillerød til de-
res områdeledere.

2.  Kategorisering af blog fra SMOL Randers - 215 
blogindlæg fra tre daginstitutioner i perioden 
2012–2016. 

3.  Tre sciencefestivaler fra Hillerød Kommune, 
hvor pædagogerne har udvalgt temaer, de har 
præsenteret for deres kolleger. Temaerne er ind-
sendt til pædagogiske konsulenter fra kommu-
nen, som har samlet temaerne i tre hæfter (små 
publikationer), som pædagoger i kommunen 
har fået. 

4.  Omfangsundersøgelse gennem spørgeskema. 
Alle pædagoger, der har arbejdet med science 
eller SMOL, har fået tilsendt et kort spørge-
skema over to perioder, hvor de har registret 
tidsforbrug og indhold i deres arbejde.

Materialet har forskellig karakter, idet punkt 1-3 er 
materiale, som pædagogerne har offentliggjort, 
ofte i samarbejde med pædagogiske ledere, mens 
omfangsundersøgelsen er anonym og er en kort-
fattet beskrivelse.

Der er derfor grund til at antage, at temaerne i 
punkt 1-3 repræsenterer mere velovervejede te-
maer, som har været genstand for kollegial spar-
ring og ledelsesmæssige kommentarer. 

71 praksisberetninger
Praksisberetningerne er blevet sendt til mig af om-
rådeledere fra Hillerød kommune. Materialet har 
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lidt forskellig karakter, idet der er indsendt mate-
riale på to forskellige former. Der er dels sendt 
”tegn på læring-skemaer” og dels sendt                
”læringsfortællinger”

I forhold til indholdsdimensionen er begge former 
for skemaer talt med her.

De 71 praksisberetninger er farvekodet under flg. 
temaer:

•  15 eksempler på vand som tema. Det er oftest 
formidlet gennem forsøg (fx med at lede vand), 
leg med vand og vands tilstandsformer (vand/is) 
5 eksempler på undersøgelse af massefylde 
gennem temaer som ”hvad kan flyde/synke” 
(vand som tema) 

•  12 eksempler med beskrivelser af enkeltstå-
ende events/forsøg. Det er dels kemiske forsøg 
med fx eddike, bagepulver og sulfo, forsøg med 
planters fordampning af farvet vand, forsøg med 
fx at folde papir (styrke i en konstruktion). 

•  11 eksempler med undersøgelse og indsamling 
af dyr på land og i vand 

•  6 eksempler på leg, forsøg og aktiviteter med 
magneter 

• 5 eksempler på aktiviteter med vind 

•  3 eksempler på undersøgelse og aktiviteter med 
sæbebobler. Bliver sæbebobler runde, hvis de 
blæses gennem en firkantet figur. Hvordan kan 
man gribe sæbebobler. Frysning af sæbebobler. 

•  3 eksempler på undersøgelse og aktiviteter 
med kroppen. Her er det specielt hjertet som 
muskel, der har fokus. 

•  2 eksempler på aktiviteter med luft. Kan man 
flytte ting med luft (udånding gennem fx sugerør) 

•  Der er desuden enkeltstående eksempler med 
spiring, spiselige ting i naturen, kategorisering af 
træer og buske, konstruktion med klodser, sten 
og ler og statisk elektricitet.

SMOL bloggen
Den anden kilde til at undersøge indhold kommer 
fra Randers Kommune.

Bloggen http://smolranders.blogspot.dk er en 
spændende inspirationskilde til at undersøge, 
hvad pædagoger med interesse for feltet har arbej-
det med gennem en årrække (2012-2016).

En præcis optælling af de forskellige temaer er 
vanskelig, idet der er mange temaer, der beskrives 
flere gange. Tematiseringen er svær at gennem-
føre stringent, idet de deltagende pædagoger har 
haft mulighed for at oprette kategorier uden at af-
tale og diskutere dette med kolleger. Der ligger 
mange overlappende tekster indenfor de mere end 
200 elementer, der er registreret på bloggen.

Jeg har først kopieret alle aktiviteter. Efterføl-
gende er disse kategoriseret gennem tematisk far-
vekodning.

Ved kategorisering af de ca. 100 forskellige blog-
indlæg er flg. kategorier de fyldigste:
farvekodning til 8 overskrifter:

1.  Former, farver og rum – 29 eksempler
Undersøgelse af former og farver i naturen

Stikord fra bloggen:

Former på æg med naturfarver, hekseæg, insekt-
hotel, bladenes former, maleri på fliser, malerier 
på trekanter/firkanter/ cirkler, julepynt, træskiver 
i forskellige geometriske former, former formet af 
børnekroppe, undersøgelse af hvepsebos former, 
børns former, forskellige størrelser af æg, på udkik 
efter former i naturen, aftryk i sand.

Finde huller i lokalområdet 

Hus af mælkekartoner, det, der rager op, lamper?

Farver i naturen, nuancer (gul/blå/ grøn/gul/ 
brun),

Farver i svampe, (maleri med linjer, høns, huller, 
lerskåle).
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2. Dyr – 15 eksempler
Undersøgelse og indsamling af diverse dyr

Stikord fra bloggen:

Fælder (krebs, gedde, smådyr), guldsmede på da-
mager, hvepsebo, muldvarp/ konservering/skind, 
fuglemad, skovbundens dyr, strandens dyreliv, 
krabber, dissektion af fisk/fasaner/ænder, vand-
hulsakvarium,

Forskellen mellem hvirveldyr og hvirvelløse dyr, 
fugle og pattedyr, insekter og...

Insekter i efteråret (overvintring)

Nysgerrighed overfor levevis, levesteder, arter – 
diverse indgange til hvirvelløse dyr 

3. Forsøg – 14 eksempler
Beskrivelse af konkrete enkeltstående forsøg af 
forskellig karakter

Stikord fra bloggen:

Forsøg – at bøje en knogle, forsøg med ild, bang, in-
dendørs fysik, huller i flaske, flyvende tepose, ed-
dike og bagepulver, kompas, vandraket, hvad sker 
der med vandfarve i regnen, vulkaner, forsøg i reg-
nen (vand/olie/farve), saltsydning, udvinding af 
sukker, glas med vand og stearinlys, forsøg med 
temperatur (kuldeblanding mv.), statisk elektricitet

4. Matematik – 11 eksempler
Undersøgelse gennem tidlige matematiske akti-
viteter

Stikord fra bloggen:

Måle – vægt – kalibreringssand, højde, største smil 
osv., på legepladsen osv. tegne kort til børn i bør-
nehaven

Spejling – Randers 
Matematik – tal i legetøj/naturen mv. Tælle til 100, 
tidlige matematiske begreber 

5. Den øde ø 10 eksempler

Stikord fra bloggen:

Problemløsning i grupper med konkrete (ofte 
åbne) åbne problemstillinger

konkret problemløsning, hvor børn og pædago-
ger forestiller sig, at de er havnet på en øde ø, hvor 
der opstår en række vanskelige problemer.

6. Vand – 10 eksempler
Undersøgelse og forsøg med vand, vands til-
standsformer mv.

Stikord fra bloggen:

Vand, flyde/synke, hævert, undersøgelse af is, far-
ver i sneen, smat og slim, isbjerge, sne figurer/ for-
mer /snefnug, bobler i mælk/sæbevand/farvet 
vand, frysning af vand i frostvejr, frysning af lege-
tøj i vand, isfigurer, vandbaner, opløsning i vand, 
vandets bevægelse i vandbaner

7. Ild – 7 eksempler
Forsøg, undersøgelse og aktiviteter med forbræn-
ding

Stikord fra bloggen:

Antænding i serie, lerlamper, tegnekul, hvad tæn-
der ild, hvad sker der 

8. Skeletter- 3 eksempler
Undersøgelse af skeletter fra børn og dyr

Stikord fra bloggen:

De tre eksempler omhandler både skelettet fra et 
rådyr og menneskeskelettet.

Se ’Indhold Sciencefestival 2014’,  
’Indhold Sciencefestival 2015’ og ’Indhold  
Sciencefestival 2016’ på de næste sider
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Indhold Sciencefestival 2014

Tema Antal workshops

Kemi enkeltstående events/forsøg demonstreret 

af pædagoger

3 eksempler: 

Mælk med forskellig fedtindholds blandbarhed 

med frugtfarve

Balloners holdbarhed

Tre små forsøg med papirblomst, sæbebobler og 

ændring af massefylde med saltvandsopløsning

Børns eksperimenter - vægt på børns aktivitet

Forsøg/undersøgelse

1 eksempel: 

Forskellige materialers evne til at indeholde vand. 

I workshoppen prøvede børn at flytte vand fra et 

glas til et andet med sugerør, klude og svampe

Vind – demonstration og forklaring 1 eksempel: 

Forklaring på vinds opståen samt udformning af 

en papirvindmølle

Dyr – indsamling og undersøgelse 2 eksempler:

En workshop, hvor børn fandt hvirvelløse dyr, og 

en anden, hvor de fandt dyr og efter aflivning un-

dersøgte dyrene.

Indsamling og undersøgelse

Massefylde - 

Undersøgelse af massefylde med forskellige gen-

stande

2 eksempler:

 I den ene workshop gættede børn først på, om en 

række genstande kunne flyde, ville synke eller 

”ved ikke”

I den anden workshop foregik der det samme 

uden særlig systematik

Ild - 

Forsøg med optænding og slukning af ild

2 eksempler 

Slå ild med diverse redskaber (forsøg)

Hvordan tænde og slukke ild (forsøg)
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Indhold i Sciencefestival 2015

Tema Antal workshops og indhold

Enkeltstående events/forsøg 2 eksempler

Vulkaner - eddike og bagepulver

Bobler - eddike, bagepulver sæbe, mv

Undersøgelse af massefylde, konstans og form og 

styrke

4 eksempler

En systematisk tilgang med skema

En mere åben tilgang

Konstansundersøgelse – vandstand i beholdere af 

forskellig form

Forsøg med form og styrke papirfoldning

Konstruktion åben undersøgelse Bygge med træklodser, sten og ler

Krop undersøgelse/formidling Undersøge hjertet konkret og gennem fysisk akti-

vitet

Træer og buske indsamling og undersøgelse Indsamling og bestemmelse

Dyr indsamling og undersøgelse Undersøge, indsamle, tegne og forme edderkop-

per

Spiselige planter formidling og demonstration Bage pandekager med indhold fra naturen

Vind - formidling og demonstration Forklare vind og derpå lave vimpler mv.

Der var desuden en bod fra sygeplejeskolen, hvor 4 studerende lærte børn om hygiejne.
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Indhold Sciencefestival 2016
I 2016 havde de tre områder i Hillerød fået til opgave at have tydelige mål med deres tiltag.
Tre områder planlagde 3 læringsområder, der havde et tema. 

Tre temaer:
• Levesteder • Tidlig matematik • Skovbundssafari

Tema Workshop Indhold

Levesteder – formidling og un-
dersøgelse

Myrer Undersøgelse af myrer og de-
res levesteder

Dyr i vandhullet undersøgelse

Dyr der lever i mørke undersøgelse

Dyr på engen undersøgelse

Skovbundssafari formidling og 
undersøgelse

kogler Undersøgelse af forskellige 
kogler

myrer Mange forskellige tilgange på 
undersøgelse

edderkopper Mange forskellige tilgange på 
undersøgelse

Tidlig matematik
Undersøgelse 

Mål og vægt Bagning på bål

Sortering og klassificere Naturmaterialer

Geometriske former Former lagt ud og former fun-
det i naturen

Fald fra 5-6 m - forsøg Hvad kommer først?

Længdemål med kroppen Måle, løbe og springe som dyr - 
undersøgelse

Kropsmål til beregning Målepind -undersøgelse

Massefylde Hvad kan en flåde bære af for-
skellige materialer - undersø-
gelse

Vægt og acceleration - forsøg Børnene gættede, hvad der 
kom først ned ad en bakke af 
forskellige bolde mv.
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Ved de tre festivaler over tre år var der nogle store 
forskelle. Festivalerne i 2014 og 2015 var indholds-
mæssigt meget lidt strukturerede i samarbejdet 
mellem de deltagende pædagoger. Pædagogerne 
mødtes inden festivalerne og fortalte hinanden, 
hvad de havde planlagt. Der var meget få justerin-
ger som følge af mødet, og der kunne således godt 
være to workshops/læringsområder (forskellig 
sprogbrug 2014 og 2015), der mindede om hinan-
den (se ovenfor).

I 2016 blev festivalen planlagt efter et fyraftens-
møde. Pædagogerne skulle vælge et område og 
derpå et tema for området. Da det var svært at se 
på de foregående års festivaler, hvad målet med 
aktiviteterne (se målsætning af arbejde) var, blev 
pædagogerne opfordret til at overveje et tema og 
indordne deres workshops dette temas indhold og 
mål.

De to festivaler i 2014 og -15 var næsten ens i form 
og indhold. Her var der en række ”boder”, hvor en 
pædagog kunne komme med 5 børn og afprøve 
indholdet i et tidsrum, der typisk var 15-20 minut-
ter. Herefter gik pædagogen videre sammen med 
børnene, til de fandt en ny bod med ledige plad-
ser. Midt på pladsen styrede kommunale konsu-
lenter og ledere fordelingen af plads, og alt forløb 
planmæssigt.

Efter de to år blev det opsummeret:
•  At mange boder ikke gav mulighed for langvarig 

fordybelse og undersøgelse på børns præmisser.
•  At indholdet/aktiviteter i boderne ikke kunne ses 

tydeligt i pædagogernes mål
•  At det kunne være svært at se hvilke naturfaglige 

temaer, pædagogerne tænkte, at indholdet i bo-
derne rettede sig mod. 

•  At en del af boderne formidlede samme indhold 
som året før

Dette førte til ændringer i festivalen 2016: 

Områderne i Hillerød planlagde sammen tre læ-
ringsområder.

Indholdet i læringsområderne blev sammensat af 
de besøgende pædagoger og børnene, så de havde 
mulighed for at gøre temaerne til deres egne
Sciencepædagogerne påtog sig en mere vejle-
dende faciliterende rolle.

Hillerøds fortolkning af sciencedidaktik (se afsnit 
1) blev eksplicit formidlet, så de besøgende pæda-
goger kunne afprøve formidlingsformen.

Omfangsundersøgelse 
Her fremlægges de temaer, pædagogerne registre-
rede i foråret 2015.
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 I 2014/15 besvarede alle pædagoger (Randers og 
Hillerød) et kort spørgeskema angående omfang 
af arbejdet med science og indhold.

Her ses, at de fleste eksempler omhandler pæda-
gogisk arbejde med dyr og natur (dyr, forår, plan-
ter 143)

1. Dyr 89 eksempler
2. Vand som tema 37 eksempler
3. Planter/spiring mv. 34 eksempler
4. Enkeltstående events/forsøg 26 eksempler
5. Forår 20 eksempler
6. Tal og former 11 eksempler

Events/forsøg er undersøgt særligt, her var  

stikordene hentet fra spørgeskemaet:

Forsøg med vand og kartoffelmel

Tekstur i vand+kartoffelmel - fast/flydende

Forsøg med hvedemel og vand kontra kartoffelmel 

og vand. Man kunne sagtens lave boller af det første, 

men kartoffelmel og vand reagerede helt anderledes.

Væskers blandbarhed

”Lavalampe“. Olie, salt, vand, kanel, sirup. At under-

søge, hvordan forskellige materialer og konsistensen 

blander sig, fordeler sig, bevæger sig og forandrer 

sig.

Fordampning af farvet vand

Vi har arbejdet med natur og planters sugeevne. Vi 

har sat vintergækker, tulipaner, pilegrene og kirse-

bærgrene i frugtfarve

Forbrænding

Hvordan kan man slukke ild 

Forsøg med rosiners vægtfylde der påvirkes af CO2

Hvorfor „danser“ rosinerne?

Forsøg med balloner, luft og bæreevne.

Puste poser op og få dem til at springe. Høje lyde, 

lave lyde mm

Forsøg med bagepulver, eddike, farve og sulfo.

Lavet vulkaner

Lavet lava set på festivalen.

Overfladespænding

Over-/undertryk

tyngdekraft og over/undertryk 

bygning af „aktiv vulkan“

FAKTABOKS – UDDYBER KATEGORIEN EVENTS/FORSØG
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FORTOLKNING AF MATERIALET
Der findes forskellige tilgange til materialet, som 
her danner baggrund for diskussion af indhold.

Det er et stort materiale, noget er velbeskrevet, en 
del er observeret, og noget er alene baseret på stik-
ord. I arbejdet er indgået 15-20 besøg, hvor dagen 
er blevet videofilmet og efterfølgende diskuteret af 
pædagoger. Der indgår desuden tre sciencefestiva-
ler med forskerdeltagelse hele dagen. 

Kategorierne nedenfor er ikke en optælling, idet 
dette ikke kan gøres præcist. Det er en overordnet 
kategorisering baseret på optælling, iagttagelser, 
tilstedeværelse på sciencefestivaler, interview og 
deltagerobservation.

De forskellige temaer kan være opstået som følge 
af spørgsmål og forundring fra børnene i børneha-
verne, eller som følge af en ide fra pædagoger, der 
ønsker at indføre børn i et område. Mange af ek-
semplerne er af den sidste kategori, selv om idea-
let indenfor professionen er en børnecentreret til-
gang, hvor børnenes forundring og spørgsmål er 
motor for projektet.

Temaernes opståen kan opstilles som følger:

1.  Et kort event/forsøg, som pædagogerne præsen-
terer børnene for

2.  Et tema, som pædagogerne har indført og gen-
nemført 

3.  Et tema, pædagogerne har indført, som er blevet 
udviklet af børnenes interesse

4.  Problemløsning, hvor problemløsning overla-
des til børnene (problemet opfindes af pædago-
gerne)

5.  Et tema, som opstår på baggrund af børnenes 
interesse og derefter udvikles af pædagoger i 
samspil med børnene

6.  Temaer, der opstår spontant i situationen på 
baggrund af børnenes ideer og udvikles derfra 

AD 1. 

En del beskrivelser er korte events baseret på et 
enkelt forsøg. Hvad sker der, når:

Man kommer eddike på bagepulver, evt. iblandet 
sulfo? (Raketter, vulkaner, skummende bobler). 

Overfladespænding ændres med sulfo?

En tepose antændes på en tallerken

Man blander vand og kartoffelmel

Olie og vand blandes, og det hele rystes? 

Rosiner kommes i kulsyreholdigt vand? 

Sæbebobler fryses eller gribes med særlige hand-
sker?

Det er alle ”events/forsøg”, der er svære at forstå 
for både pædagoger og børn, og ”eventet” udføres 
med pædagogen som forsøgsleder/”tryllekunst-
ner”.

Alle disse events er korte, og oftest envejskommu-
nikerende, selv om pædagogerne spørger børnene, 
hvad de tror, der sker. Det er i de fleste tilfælde til-
fældigt, hvad der tales om. Børnene svarer oftest 
meget forskelligartet, fordi de forstår ”eventet” på 
baggrund af personlige erfaringer, magisk tænk-
ning og umiddelbare intuitive fortolkninger (se af-
snit om hverdagsviden del 2). Kommunikationen 
om ”eventet” er oftest tilfældig eller afsluttet med 
en uforståelig forklaring fra pædagogerne, eller en 
række forskellige gæt og fortolkninger. 

Det kan ikke kaldes undersøgelser eller eksperi-
menter ud fra en naturfaglig synsvinkel, idet det 
meget sjældent er præget af hypoteser (hypotetisk 
deduktiv arbejdsform), systematisk afprøvning el-
ler hypotesedannelse på baggrund af forskellige 
forsøg. 

Men – børnene er i nogle tilfælde rigtigt interesse-
rede og optagede af at se på ”trylleri”.
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AD 1 OG 2. 

De fleste situationer fra sciencefestivaler (2014 og 
2015) er indeholdt i punkterne 1 og 2. Sciencefesti-
valerne har været præsentationer af noget, der er 
foregået i dagtilbud, og præsentationerne bygger 
ofte på længerevarende forløb, der er skitseret i 
punkt 2 og 3. Sciencefestivalerne (2014, 2015) blev 
ved fyraftensmøder kritiseret for at fremhæve 
kortvarige events som eksempler, og for at der i 
formen kan være problemer med at inddrage 
børns interesser. Ved den efterfølgende festival 
blev formen ændret til længere forløb, hvor scien-
cepædagogerne i Hillerød rammesatte og støttede 
de besøgende pædagoger og børn i forløb, hvor 
børns ideer og refleksioner kunne indgå. 

Ved den afsluttende festival (2016) var alle tiltag 
mere præget af problemløsning, hvor børnene selv 
eller i samarbejde med deres pædagoger bearbej-
dede problemer som:

Hvad falder hurtigst ned? 

Hvorfor triller en tung bold anderledes end en let? 

Hvorfor synker en tømmerflåde, der lastes med 
grankogler, ikke? 

Hvor langt springer en mus, hvor langt springer 
du?

Ved flere interview med pædagoger fra Randers 
viste det sig, også at de var gået fra eventagtige 
forsøg med ”sikkerhedsbriller” og ”forskerat-
titude” til mere børnecentrerede problemløsende 
eller undersøgende situationer.

AD 3,4 OG 5. 

Der er også en del eksempler, hvor pædagogerne 
bygger videre på børns interesse, eller børn gribes 
af en ide, pædagogerne præsenterer indenfor et 
tema. I projekter, der opstår på denne måde, un-
dersøges denne interesse grundigt gennem samta-
ler, besøg i nærområdet, besøg på biblioteker eller 
gennem formidling via billeder og videofilm til fx 
forældrene eller andre grupper i børnehaven.

Det er fx:
•  Et forløb over mere end en måned, hvor børn og 

pædagoger undersøgte, hvor der var hjortevildt 
(rådyr og dådyr), hvad de spiste, hvordan deres 
spor var og hvordan de føltes og smagte (med 
hjælp fra en jæger)

•  Forløb, hvor dyrelivet i havet blev undersøgt gen-
nem ture, indsamling, besøg på akvarium og 
strandformidlingsstation. Efter hver tur var det 
vigtigt for pædagogerne at undersøge, hvad bør-
nene fandt interessant, og så efterfølgende at 
inddrage dette i det videre arbejde 

•  Forløb med undersøgelse af hvirvelløse dyr på 
forskellig måde (se del 3)

•  Forløb, som støttede problemløsning (se den øde 
ø)

De fleste eksempler er dog kortere forløb på måske 
en til to episoder.

AD 4.

I Randers kommune blev pædagogerne optaget af 
at finde eksempler hvor børnene selv kunne løse 
problemer

Det resulterede i ideen om den øde ø (del 3) og fx 
eksempler, hvor børn prøver at få vand fra en 
vandhane til et legebassin ved hjælp af diverse 
render, rør mv.

Der var også eksempler i det samlede materiale, 
hvor børnene flyttede vand fra en beholder til en 
anden ved hjælp af klude, sugerør mv.

Hvor børn konstruerede fx broer eller vandbaner

Hvor børn dæmmede op for vand og fik et vandløb 
til at skifte retning

Hvor børn byggede huler mv.

Det var alle konkrete forløb med mere end en løs-
ning, hvor pædagogerne var optaget af, hvordan 
børn i 4-5 års alderen løste problemer sammen i 
mindre grupper. Pædagogerne påtog sig ofte en 
vejledende ”stilladserende” rolle, hvor de støttede 
børnene, hvis de gik i stå.
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Det kunne være, hvis børnene fx skulle tænde et 
bål på baggrund af mange erfaringer sammen med 
pædagoger. ”Kan I huske, hvordan jeg plejer at 
starte med bålet?” ”Jeg snitter altid en masse små 
pinde eller henter tørre grankviste, og så har jeg 
samtidig noget småt brænde, der fyldes på efter-
hånden”. Så snart børnene var i gang, indtog pæ-
dagogerne en mere tilbagetrukket rolle, hvor bør-
nene også fik mulighed for at begå fejl, afprøve og 
justere deres kunnen.

AD 6.

Temaer, der opstår spontant i situationen på bag-
grund af børnenes ideer og udvikles derfra. Det er 
svært at gribe nye problemstillinger, der eventuelt 
kunne opstå i hverdagen. Dette skyldes bl.a., at 
pædagogerne har meget åbne arbejdsområder, in-
gen forberedelse og ingen uddannelse indenfor fx 
fysik, kemi, geografi og begrænset uddannelse in-
denfor biologi mv. Arbejdet med science har be-
stemt betydet, at pædagogerne er opmærksomme, 
når børnene taler om naturfaglige problemstillin-
ger. Jeg vurderer, at arbejdet over de 2-3 år har be-
tydet en stigning i kommunikation om hverdags-
agtige naturfaglige problemstillinger. De to spør-
geskemaer fra efteråret 2014 og foråret 2015 viser 
samme tendens. I foråret registrerede pædago-
gerne i gennemsnit 1,4 spontane eksempler pr 
uge, mens dette steg til 2,5 i efteråret.

I meget af litteraturen (Broström & Frøkjær 
2015,2016) fremstår dette som den ideelle situa-
tion. Ifølge et spørgeskema udsendt til alle pæda-
goger i to perioder, forekommer det ikke så tit. Et 
ideal er at gribe nuet, udvikle i situationen og ud-
vikle den perspektivrigt sammen med børnene, 
men ifølge tilbagemeldinger forekommer det ikke 
så ofte som mere tilrettelagte og styrede forløb.

Jeg har udelukkende set tilrettelagte forløb i for-
bindelse med besøg, hvilket kan tilskrives forsker-
besøgets karakter. Der er ikke blevet improviseret 
ret meget, ofte har en del af besøget været tilrette-
lagt grundigt, samtidig med at det spontane ind-
fald hele tiden er blevet fremhævet som et ideal.

Undersøgelsesmetoder i science  
i børnehaven

OBSERVATIONER OG UNDERSØGELSER

I litteraturen (afsnit 2) fremhæves begreber som 
en undersøgende tilgang, forsøg, en eksperimen-
terende tilgang mv. Det er begreber, som bruges 
forskelligt i hverdagssituationer og indenfor na-
turfagene. Børn i alderen 4-6 år udfører meget 
sjældent systematiske undersøgelser eller kontrol-
lerede eksperimenter. De prøver sig ofte frem usy-
stematisk og tilfældigt. I et hverdagsperspektiv 
kan det være vigtigt at støtte, at børn prøver at løse 
et problem gennem nysgerrighed, gode ideer eller 
standhaftighed.

Observationer er omhyggelige registreringer af, hvad 

man sanser. Observationer kan involvere alle sanser 

og kan være forstærket med måleudstyr (kikkert, 

lydoptager, vægt osv.). I observationer er opmærk-

somheden rettet mod at finde forskelle, ligheder, de-

taljer og mønstre. Resultatet af observationer er en 

række data, som efterfølgende skal organiseres og 

fortolkes. I naturvidenskaben tilstræbes det at be-

skrive og registrere sine observationer meget nøje, så 

det er muligt for andre at diskutere tolkningen af ob-

servationerne. (Metodelab s. 5)

Tougaard, S.& Kofod, L, H. (2014): Metoder I natur-
fag – metodelab. København: Eksperimentarium.

Formålet med observationer indenfor naturfagene 
er at registrere alle data omhyggeligt og på bag-
grund af dette at kunne konkludere om sammen-
hænge.

En undersøgelse kan være baseret på en hypotese 
om eventuelle sammenhænge. (tydelige mål – hy-
potetisk deduktiv metode)

En undersøgelse kan også være åben for, hvad der 
er på et givet sted, ved fx at indsamle alt, hvad der 
bevæger sig i et område (målet er at indsamle og 
finde et system – induktiv metode)

Endelig kan en undersøgelse være tilfældig. En 
gruppe børn finder noget og bliver interesseret i 
det fundne. Her fremstilles forskellige former for 
”undersøgelser”.
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1.  Undersøgelse baseret på en hypotese (hypote-
tisk deduktiv)

2.  Indsamling, undersøgelse, kategorisering (in-
duktiv metode)

3.  Nysgerrig tilfældig tilgang (prøv dig frem) og 
gæt og usystematiske iagttagelser

Ad 1. Der er ikke eksempler i materialet på, at pæ-
dagoger og børn arbejder ud fra en formuleret hy-
potese, som efterfølgende afprøves systematisk. 
Selv om hypotese- begrebet bruges i mange ek-
sempler, er hypoteser oftest tilfældige eller mere 
eller mindre velbegrundede gæt.

Der er to eksempler på systematisk afprøvning i 
materialet, eksempler, hvor der systematisk arbej-
des med en variabel. I eksempler på forløb, der 
omhandler, om genstande flyder eller synker, når 
de kommer i vand (undersøgelse af massefylde) 
blev dette prøvet. Her noterede pædagoger i sam-
spil med børn omhyggeligt, om de antog, at 10 ud-
valgte genstande ville synke eller flyde, og efterføl-
gende undersøgte de dette og noterede resulta-
terne i et på forhånd fremstillet skema. Det var 
vanskeligt for en del børn at følge systematikken, 
idet de skulle udsætte deres gæt på en opstillet 
problemstilling og vente lang tid. Spørgeskemaet 
var ikke forbundet med en hypotese baseret på 
børns teorier om flyde/synke, det var færdigt, da 
børnene startede. Pædagogerne var nysgerrige ef-
ter, om børn troede, at farver, størrelse eller andet 
influerede på deres vurderinger. Børnene så 
(ifølge mine observationer) spørgeskemaet som en 
besværlig udskydelse af en undersøgelse, der el-
lers kunne være meget konkret. ”Jeg tror den syn-
ker – det gør den også”.

Ad 2. Der er mange eksempler på, at pædagoger 
indsamler fx dyr eller planter og på baggrund af 
indsamlingen kategoriserer dyrene i fx klasser 
(orm, snegle, insekter, spindlere, krebsdyr osv.) ef-
ter nøgler.

Det er lettest for pædagogerne at arbejde med un-
dersøgelser indenfor områder, hvor de selv kender 

systematikken. Det har ikke været undersøgelser, 
der var præget af en helt åben indsamling, hvor 
børn og pædagoger efterfølgende har foreslået et 
system på baggrund af materialet (induktiv me-
tode). Materialet er gennemgående blevet indsam-
let, og efterfølgende er der blevet knyttet klasse og 
eventuelt artsnavn til det indsamlede. Børnegrup-
pen har begejstret deltaget i indsamling og iagtta-
gelser, og der har også været en del børn, der 
brugte begreber, der viste, at øvelsen havde været 
anvendt før.

Ad 3. En del forløb er ikke systematiske og ofte 
præget af nysgerrig tilfældig tilgang (prøv dig frem 
og se, om du kan finde på noget) eller gæt og ideer, 
der ikke bearbejdes yderligere. Den usystematiske 
observation/undersøgelse er mest almindelig i 
materialet, specielt i de tilfælde, hvor undersøgel-
sen omhandler fysisk/ kemiske problemstillinger. 

Det er også den måde, mindre børn (Paludan 
2000) undersøger på. De prøver og prøver, og det 
er en god ide at støtte, at de gør det. Det kan un-
derstøtte, at de nysgerrigt og åbent involverer sig i 
omgivelserne. En systematisk undersøgelse, hvor 
enkelte faktorer undersøges enkeltvis, kræver et 
højt abstraktionsniveau og en skoling indenfor 
dette.

Eksempel på børns forståelser
Ved en diskussion af tidevand forstod en 5-årig 
pige helt klart, hvorfor vandet steg, når det blev 
højvande. Hun havde forstået, at månen var større 
end den så ud til at være. Når den store måne, som 
ser lille ud, synker ned i vandet, så stiger vandet. 
Hvorfor skulle det være svært?

Forsøg eller eksperiment

“Eksperiment, opstilling eller arrangement med det 

formål at opdage nye sammenhænge eller at efter-

prøve en videnskabelig hypotese eller teori. Eksperi-

menter spiller en central rolle i alle naturvidenska-

ber samt i fx sundhedsvidenskab, psykologi og socio-

logi.”40 

40 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilkår/eksperiment 
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Ved et naturvidenskabeligt eksperiment indgår, at 
eksperimentet skal kunne beskrives så præcist 
som muligt. Eksperimentet skal kunne reproduce-
res, for at det kan kaldes validt. Det er derfor nød-
vendigt, at et systematisk eksperiment undersøger 
specifikke faktorer så præcist, at eventuelle for-
styrrende faktorer (bias) udelukkes. Et eksperi-
ment udføres indenfor fx fysikken ud fra en hypo-
tese, som kan verificeres eller falsificeres.
Når pædagogerne taler om en eksperimenterende 
tilgang, er det ikke på baggrund af beskrivelsen af 

et naturvidenskabeligt eksperiment. Langt de fle-
ste gange betyder det, at børnene forsøger noget 
eller måske ”forsøger sig frem”. Børnenes ”forsø-
gen sig frem” er for det meste baseret på intuition, 
og meget sjældent baseret på en forudgående te-
ori. 

De almindeligste temaer i arbejdet med 
”science i børnehaven”
Ved simpel optælling bliver de fem største temaer 
som flg:

OPSAMLING PÅ INDHOLD
Indholdet i de indsamlede forløb spænder vidt.
Den kategori, der er størst, er pædagogisk arbejde, 
hvor dyr indgår. Diverse forskning (fx Paludan 
2000) viser, at små børn interesserer sig mest for 
det levende, som bevæger sig. De fleste forløb med 
dyr omhandler indsamling, indfangning og un-
dersøgelse af dyr.

Beskrivelserne af forsøg og aktiviteter med planter 
og vand er ligeledes oftest helt konkrete forløb. 
Det kan være pædagogiske aktiviteter, hvor børn 
fx indsamler planter/blade mv. og derpå gør noget 
med dem (presser dem, bruger dem i madlavning, 
farver med dem osv.) Beskrivelserne af vandek-
sempler er oftest også konkrete beskrivelser af, 

hvordan børn smelter is, fryser legetøj ned i vand, 
laver baner med vand osv. 

Det er indhold, som pædagoger har arbejdet med 
gennem mange år, dog uden at vægte den didakti-
ske tilgang (del 1), som science ses som en del af. 
En tilgang, hvor pædagogerne konsekvent ønsker 
at lytte til børnenes fortolkninger, tilskynder børn 
til at forsøge selv med ”børnevidenskab”, en åben 
og ofte usystematisk form for undersøgelser og 
problemløsning.

De to sidste store kategorier er her kaldt events 
(diverse former for kortere forsøg) og arbejde med 
matematik. Arbejdet med matematik er oftest 
øvelser, hvor børnene tæller, måler, vejer. Det ser 

Figur 6 – Det hyppigste indhold i arbejdet med science i børnehaven
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ud til at dette opprioriteres i dagtilbudspædagogik 
i dag (ligesom arbejdet med sprog).

De fleste af de korte forsøg (events) er fundet af 
pædagogerne på diverse hjemmesider, ofte er der 
ikke den store sammenhæng med andet, når der 
gennemføres events, og ofte er det meget svært at 
forklare, hvad der sker, når diverse stoffer fx blan-
des med en efterfølgende reaktion som resultat.

Afslutning af indholds afsnit
I del 1 defineres science i dagtilbud af Brotröm & 
Frøkjær (2016) som:

“Alle aktiviteter der bidrager til børns interesse og 

langsomt voksende forståelse for natur, teknik, 

sundhed, matematik, biologi, kemi og fysik (emer-

gent science). Science i dagtilbud betyder en aktiv 

inddragelse af naturen med henblik på, at børn får 

kendskab til dyr og planter, naturens kredsløb, na-

turfænomener samt naturens lovmæssigheder og 

dermed også emner som lys, vand, magnetisme, elek-

tricitet, luftstrømme osv.”. 

(Broström & Frøkjærs. S.21)

Undersøgelse af indhold i de to projekter viser, at 
specielt dyr og planter, tidlige matematiske begre-
ber samt de første undersøgelser af vand og det, 
jeg har kaldt events, optager pædagogerne. 

Definitionen (ovenfor) åbner for mere end arbej-
det i Hillerød og Randers dokumenterer, at pæda-
goger inddrager, når de arbejder med børn i alde-
ren 4-5 år. ”Naturens lovmæssigheder og dermed 
også emner som lys, vand, magnetisme, elektricitet, 
luftstrømme osv.” er ikke stærkt repræsenteret i 
materialet, der er baseret på science i mere end 30 
børnehaver/vuggestuer.

I både Hillerød og i Randers er pædagogerne efter-
hånden blevet mest optaget af børns problemløs-
ning af konkrete overskuelige problemer, ofte pro-
blemer med flere løsningsmuligheder.

I Randers blev det til forløbet ”den øde ø” (del 3), 
og i Hillerød blev det fremvist ved sciencefestival 
2016, hvor der i alle læringsområderne var fokus 
på børns problemløsning.

Både i Hillerød og i Randers havde pædagogerne 
en periode, hvor de viste børnene småforsøg eller 
”tryllenumre” med diverse ”køkkenfysik/kemi” 
(lavalamper, CO2- raketter, teposeraketter, overfla-
despænding, håndholdte sæbebobler, vulkaner 
osv.). Det empiriske materiale viser en bevægelse 
væk fra dette, set hen over de 3-4 år, pædagogerne 
har været i gang med science i dagtilbud. 

I både Randers og Hillerød har pædagogerne væ-
ret optaget af, hvordan børn opfatter arbejdet med 
natur/science, hvordan de taler om indholdet og 
hvilke spørgsmål, det er godt at stille børn i alde-
ren 4-5 år (del 2). 

I begge kommuner har begreber som eksperimen-
ter, observationer, undersøgelser og hypoteser væ-
ret en del af retorikken, uden at det har været af-
klaret, hvad der menes med dette. 

Hovedparten af de forløb, jeg har iagttaget/læst 
om, er baseret på børns umiddelbare nysgerrige 
opfattelser af de fænomener, de har arbejdet med. 
Det har aldrig været eksperimenter, observationer, 
undersøgelser og hypoteser på den måde, som 
disse begreber bruges i naturvidenskaben. 

4-5-årige børns nysgerrighed og lyst til at være 

med til at forstå, fx at noget flyder, og noget syn-

ker, når det kommer i vand, kan meget let øde-

lægges af en stringent systematik, der tager lang 

tid at gennemføre og skaber afstand mellem ide, 

forslag, handling og erfaring. Hvis det kan lykkes 

at udfordre børnenes opfattelser ved at proble-

matisere for simple ideer, fx at store ting synker, 

hårde ting synker, eller bløde ting flyder, er der 

mulighed for perspektivrige erkendelser (del 3).

Børnene vil møde samme problematik mange 

gange i deres efterfølgende skole/uddannelses-

forløb. Pædagogernes opgave er at støtte nys-

gerrighed og iderigdom og samtidig have øje for, 

hvordan børns konkrete hverdagsforestillinger 

kan forstyrres passende efter alder.

FAKTABOKS – NYSGERRIGHED ELLER  
STRINGENT SYSTEMATIK
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MÅLSÆTNING AF  
SCIENCE I DAGTILBUD

I mange kommuner tilstræbes det, at pædagoger i 
dagtilbud eksplicit skal kunne målsætte deres ind-
satser.

Siden 2004 (lov om læreplaner) og 2007 (dagtil-
budsloven) er evaluering og målsætning blevet et 
stigende krav fra kommuner i hele landet.

Jeg vil ikke her komme ind på hensigtsmæssighe-
den af disse tiltag. Tydeligere målsætning har væ-
ret fremført i forbindelse med diskussioner af ar-
bejde i dagtilbud (fx Ole Henrik Hansen 2012), 
men de har også været kritiseret i både forsknings-
arbejder (fx Togsverd 2016), fagforeninger (BUPL) 
og konkret af pædagoger i dagspresse og fagblade. 
Diskussionen har her omhandlet bl.a. tiden, der 
forbruges på evaluering, og det problem, at mål-
sætning tages fra direkte pædagogisk arbejde, 
målstyringens indflydelse på det relationelle ar-
bejde, og ændringer i pædagogers helhedsmæs-
sige børnesyn til fragmenter, der ikke nødvendig-
vis understøtter et godt børneliv. 

Det er værd at notere sig, at min indsamling og 
diskussion af mål er foretaget i en sådan periode, 
hvor forskellige positioner/diskurser indenfor 
dagtilbudspædagogikken diskuterer hensigts-
mæssigheden af eksplicit målsætning fx indenfor 
afgrænsede områder som science. Der findes ikke 
fag i børnehaven, og der findes ikke specifikke na-
turfaglige krav eller naturfaglige uddannelser af 
pædagoger. Sciencepædagogerne i Hillerød har 
næsten alle været en del af en lang kommunal 
satsning med efteruddannelse gennem et diplom-
modul, en del årlige samlinger og et højt engage-
ment omkring indførelsen af sciencevinklen i dag-
tilbud som supplement til børnehavernes traditio-
nelle fokus på udeliv og natur.

MÅLSÆTNING OG DIDAKTIK
For at nærme mig konkrete målsætninger i det 
pædagogiske arbejde, må jeg kort diskutere og af-
klare den didaktiske position, jeg iagttager materi-
alet gennem.

Undervisning og pædagoger
Undervisningsbegrebet er i befolkningens erfa-
ringsbaserede fortolkning af skolen knyttet sam-
men med børn på rækker, der skal tie stille og 
kommunikere disciplineret og systematisk gen-
nem håndsoprækning, ventetid, disciplinering og 
voksencentrering. Derfor er begrebet undervis-
ning ikke tilnærmelsesvist dækkende i beskrivel-
sen af en kompleks pædagogisk praksis med bør-
nehavebørn. En praksis, som er baseret på arbejde 
med trivsel, opdragelse og læring. I denne publi-
kation bruges begrebet undervisning eller kom-
munikation med læring som hensigt for de situati-
oner, hvor pædagoger forsøger på at påvirke børns 
opfattelser af science/naturfænomener ved at be-
grebssætte, uddybe eller pege på forhold i eller om 
natur eller ved at iscenesætte oplevelsesmulighe-
der og rammer på en sådan måde, at børnene ret-
ter deres opmærksomhed mod specifikke natur-
faglige problemstillinger. Påvirkningen af børnene 
foregår, uanset om påvirkningen er vanebaseret 
spontan og implicit eller forberedt, direkte for-
midlende og eksplicit. En intentionel påvirkning 
kan være baseret på indsigt i kulturel videnskabe-
lig viden om naturfagene eller baseret på hver-
dagsopfattelser, der bygger på personlige forståel-
ser af et problem. Mange situationer i en børne-
have opstår tilfældigt gennem børns egne lege, og 
situationerne virker ofte hjemlige (Højlund 2006) 
som fx en familieudflugt eller en skovtur. I disse 
situationer kommunikerer pædagoger også om 
naturfænomener med læring som hensigt ud fra 
deres umiddelbare (hverdags-)viden og forståelse 
af disse. I omfangsundersøgelse af pædagogerne i 
Hillerød og Randers er dette kaldt spontane tiltag. 
De er svære at optælle, idet det kan være svært at 
skelne spontane samtaler om noget naturfagligt 
fra andre samtaler (se afsnit om omfangsundersø-
gelse).

Om didaktik
Didaktikken beskæftiger sig ofte med uddannel-
sens og fagenes (almen didaktik og fagdidaktik) 
formål og indhold samt specielle faglige metoder 
og specielle emner, der kan udledes af fagenes 
mål. I denne udlægning er didaktik beskrevet i en 
dannelsesteoretisk betydning, ofte populært be-
skrevet med begreberne hvad, hvorhen og hvorfor. 
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I et dannelsesteoretisk perspektiv ses didaktik 
som undervisningens overordnede formåls- og 
indholdsbegrundelser, der skal forholde sig til en 
kulturs dannelsesidealer. 

I den dannelsesteoretiske position er didaktik ikke 
knyttet sammen med handling. Didaktik er grund-
laget for at kunne planlægge handling og gennem-
føre undervisning.

Den hierarkiske opstilling af mål, indhold, meto-
der, praktik og evaluering har historisk været kriti-
seret som undervisningsteknologi, der overser en 
række forhold i mødet mellem pædagog/lærer og 
barn. Ensidig fokusering på mål og indholdskate-
gorier kan understøtte en tænkning, hvor man har 
tiltro til, at læringen bliver bedre, hvis der sigtes 
skarpt nok efter målene. Teorier om praksisviden, 
pædagogers arbejdsformer og viden og handling i 
praksis (Schön 2001, Lave & Wenger 1991, Dreyfus 
2002) understøtter, at praksis er meget mere end 
rationelle intentionelle handlinger. Børnehavepæ-
dagogers helhedsorienterede arbejde med trivsel, 
opdragelse og læring understøtter, at det er et 
umuligt projekt at indfange den komplekse og 
mangfoldige institutionshverdag i mål/middel-ra-
tionelle termer. En hverdag i en scienceinteresse-
ret børnehave er ofte usystematisk opdelt i perio-
der, hvor børn leger selv med hinanden, perioder, 
hvor pædagoger deltager ekstensivt, perioder, 
hvor børn og pædagoger tager på tur, og perioder, 
hvor pædagogerne sætter ting i gang, der bevidst 
skal understøtte børns viden om eller forståelse 
for noget, der har med science at gøre. Hverdagen 
er også struktureret af aflevering og afhentning, 
flere forskellige måltider og stunder, hvor nogle af 
de mindste børn sover eller er meget trætte. Det er 
vanskeligt/umuligt at indfange denne store varia-
tion i handlinger med mål og formål med udvalgte 
aktiviteter og metodemæssige overvejelser 

Læseplansteoretisk opfattelse af didaktik
I en bredere læseplansteoretisk betydning rum-
mer didaktik det hele mål, rammer, tid, sted, me-
todiske overvejelser, gennemførelsen og evalue-
ringen. I den pædagogiske litteratur rettet mod 
pædagoguddannelsen findes der en del modeller, 
der forsøger at rumme denne kompleksitet fx: 

•  SMTTE-modellen, der bruges af mange kommu-
ner som ”didaktisk refleksionsværktøj”

•  Den didaktiske relationsmodel (Hiim og Hippe 
1978) 

• Syvkantsmodellen 

De tre modeller lægger på et ensartet grundlag op 
til en omfattende inddragelse af de faktorer, som i 
60’erne og 70’erne blev opdelt i forskellige disci-
pliner (didaktik, metodik, praktik). Alle model-
lerne ser med forskellige begreber på:

• Mål, formål, dannelsesmål, faglige mål
•  Tiltag (læreprocessen, arbejdsformer, indhold, 

læringsrum)
•  Læringsforudsætninger (børns og personales for-

udsætninger, sammenhæng)
•  Rammefaktorer (sammenhæng, tid, sted, ufor-

udsete hændelser)
•  Evaluering (vurdering, herunder tegn på, at eva-

lueringen retter sig mod de opstillede mål)

De brede didaktiske modeller lægger op til, at alle 
faktorer er lige betydningsfulde, ingen kategorier 
er styrende for andre (fx Bjørndal og Lieberg 
(1978), Hiim og Hippe (1998, s. 72)).

Modellerne er blevet brugt på pædagogseminarier 
og i forbindelse med kommunernes indføring af 
pædagogiske læreplaner. Modellerne er valgt for 
at understrege pædagogernes helhedsorienterede 
arbejde, og begrebet undervisning er konsekvent 
ændret til læring, læreprocesser, læringsaktivite-
ter og læringsrum. Modellerne bliver ofte præsen-
teret som planlægningsmodeller.

Selv om intentionen er at opfange kompleksiteten, 
overskrider modellerne ikke dette problem. Kom-
pleksiteten kan beskrives stadigt dybere. Model-
lernes ligestilling af alle forhold gør det svært at 
fastholde et sigte med det pædagogiske arbejde, 
når indhold og mål mv. influerer gensidigt på hin-
anden. Modellens mål vil kunne ændres i det uen-
delige, pga. en omskiftelig kompleks praksis med 
ændrede rammefaktorer, der fx ændrer tiltag og 
indhold. Det kan understøtte en opfattelse af rela-
tivisme.
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Modellerne kan udvande det refleksive og situati-
onelle ved didaktikken ved at blive en overfladisk 
refleksionsremse. Brugen af modellerne kan også 
overse, at fag eller fagområder er forskellige med 
hensyn til grundantagelser og valg af arbejdsme-
toder. 

Pædagoger og didaktik
Didaktik kan ses som et refleksivt kontekstuelt 
forhold mellem pædagog og barn, der på den ene 
side omhandler, hvad der er meningsfuldt i nuet, 
og på den anden side inddrager dannelsesmæs-
sige idealer og langsigtede pejlemærker. Dette 
overskrider de to didaktiske tilgange ovenfor; mål/
middel-tænkning og relativistiske modeller.

Da børnehaven er præget af mangfoldige sam-
værsformer, stor spredning i børnegrupperne og 
relationer på kryds og tværs mellem børn og børn 
og pædagoger, vil en ensidig dannelsesteoretisk 
didaktik (hvad, hvorhen, hvorfor/indhold, formål, 
omfang) være for overordnet og fjern som eneste 
tilgang. Iagttagelse af indhold og form skal nød-
vendigvis medtage børns alder og udviklingstrin, 
børnehaven som en almen institution, der ikke 
har som formål at formidle noget præcist (om fx 
naturfagene eller science) og børnehavelivets 
komplekse form for samvær mellem børn og pæ-
dagoger. Der er behov for at iagttage pædagogers 
didaktiske overvejelser rettet mod såvel langsig-
tede overvejelser (indenfor natur/science), lige så-
vel som der er behov for konkret kommunikation i 
situationen rettet mod det enkelte barn. Der kan 
være individuelle forhold eller specifikke erfarin-
ger (eller modning), der gør det klogt ikke at for-
styrre små børns personlige opfattelser og ver-
densbilleder. Selve kontakten mellem børn og pæ-
dagoger er ofte vigtigere end faktuelle, naturfag-
lige forhold, og flere studier viser også, at under-
visningsprægede strategiske samværsformer bety-
der, at små børn ikke trives godt (Bae 2004, Pal-
udan 2004). 

Pejlemærker i pædagogers arbejde med 
science
Hvis en dannelsesmæssig didaktik er for overord-
net og en læseplans teoretisk didaktik grundlag er 
relativistisk, er der brug for at pædagoger også i 

arbejdet med science (det naturfaglige område) på 
den ene side kan tænke langsigtet og på den an-
den side kan forholde sig til det helt nære og spe-
cifikke i samværet med børnene. 

Konkretisering 
Miljøproblemer er komplekse, videnskabelige og 
politiske problemer, som små børn ikke kan og 
ikke skal forholde sig til. For at forstå de faktorer, 
der er indeholdt i fx drivhuseffekt, overgødskning, 
brug af pesticider, overfiskning, ændring af arts- 
diversitet og forarmning af levesteder, har natur-
fagene (biologi, fysik, kemi, geografi) og matema-
tik gennem fælles mål og fagbeskrivelser fremhæ-
vet, hvad der er væsentligt for børn at mestre 
(kompetencemål), og hvad der er væsentligt at 
kunne og vide på forskellige klassetrin (viden- og 
færdighedsmål).

Der findes ikke lignende beskrivelser i børneha-
ven, og det er derfor (indtil videre) op til pædago-
gerne selv at beskrive, hvad der er væsentligt, når 
de arbejder med science i børnehaven.

I dette materiale er disse problemstillinger kon-
kretiseret i de afsnit, der fremhæver perspektivrig 
praksis (del 3).

Broström &Frøkjær (2016) fremhæver “fem ind-
byrdes sammenhængende/overlappende pædago-
giske principper, som kan være styrende for ud-
vikling og gennemførelse af en sciencepædagogisk 
praksis. (B & F 2016 s.25).

1. Børneperspektiv og børns undren
2.  Børn som deltagere – børns demokratiske ret til 

deltagelse i egen læring 
3. Børn lærer i interaktion med pædagogen 
4. Børn lærer i hverdagslivet 
5.  Professionelle pædagoger med sciencekompe-

tence 

Disse principper siger alle noget væsentligt om, 
hvordan læring i børnehaven kan foregå, men der 
udstikkes ikke retning i dette i arbejdet med speci-
fikke naturfaglige problemer. Den eneste retning 
er, at pædagogerne skal være ”professionelle” (?) 
og have ”sciencekompetence” (del 1).
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Da Hillerød projektet har lagt sig tæt på Broström 
& Frøkjærs fortolkninger, er det interessant at se 
på, hvordan pædagoger specifikt har formuleret 
sig om mål med science i børnehaven. Det har 
ikke været muligt at få samme materiale fra Ran-
ders- pædagogerne, som ikke har arbejdet syste-
matisk med målsætning af deres arbejde med 
SMOL.

EMPIRISK MATERIALE OM MÅLSÆTNING
I forbindelse med projektet er der indsamlet en 
række læringsfortællinger og ”tegn på læring-ske-
maer”, samt tre publikationer, der præsenterer 
sciencepædagogerne i Hillerøds arbejde i forbin-
delse med sciencefestivaler i 2014, 2015, 2016 (ud-
givet af Hillerød Rådhus).

I disse dokumenter er det forventet, at pædago-
gerne målsætter deres scienceaktiviteter, som er 
et kommunalt udviklingspunkt til gensidig inspi-
ration i kommunen. Alle dokumenterne (lærings-
fortællinger og ”tegn på lærings-skemaer”) er 
sendt til områdeledere, der efterfølgende har 
sendt dem videre.

I forbindelse med sciencefestivalerne er hvert pro-
jekt beskrevet med mål, tegn på læring, metoder 
og aktiviteter. Her har en kommunal konsulent fra 
rådhuset samlet materialet og kommunikeret med 
pædagogerne om form og indhold. 

I dette afsnit er jeg interesseret i at se på de målbe-
skrivelser, der indgår, idet målbeskrivelserne for-
tæller noget om sigte, perspektiv og dybde med 
aktiviteterne. En for direkte tolkning er dog pro-
blematisk (jf. afsnit om didaktik), idet pædago-
gerne i samme periode er startet med at målbe-
skrive. Det er et arbejde, der kræver tid. Det kan fx 
ses i diskussioner om fx læreres målbeskrivelser 
(EVA 2012), som opsamlede lærernes arbejde med 
fælles mål over en periode på mere end 10 år. Hvor 
lærerne har kompetencemål til hele skoleforløbet 
og færdigheds/videnmål til klassetrin, har pæda-
gogerne i Hillerød ikke samme støtte i deres ar-
bejde. Pædagoger har endvidere ikke en længere 
naturfaglig uddannelse at bygge på. 

I 2017 indføres pædagogiske læringsmål for, hvad 
læringsmiljøet skal understøtte indenfor området 
”natur, udeliv og science”, så undersøgelse af mål-
sætning i pædagogisk arbejde har en stigende fo-
kus.

LÆRINGSFORTÆLLINGER SOM  
EMPIRISK MATERIALE
Af 66 læringsfortællinger og tegn på læring-ske-
maer er fremkommet flg. display: 

Displayet viser, at af 66 fortællinger er mere end 
halvdelen ikke en målbeskrivelse af det, der kon-
kret foregår.

1. Ingen mål i 7 projekter
2.  I 13 projekter beskrives der enslydende, og uden 

specifik reference til det konkrete projekt, fire 
perspektiver taget fra et kommunalt visionspa-
pir.

”At få hjælp til at stille spørgsmål (metode)”

”At tilegne sig faktuel viden (produkt)”

”Samfundsmæssige spørgsmål – i børnehøjde”

”Køns- og inklusionsperspektiv”

3.  Der er 11 beskrivelser, der alene beskriver visio-
nen om, at børn skal være nysgerrige og under-
søgende. Det er fx:

Skabe interesse og nysgerrighed om emnet og ma-
terialer”

”Skabe lyst og interesse for en undersøgende adfærd. 

Gøre børnene nysgerrige og give dem lyst til at ekspe-

rimentere”

”Børns egen eksperimenteren”

” Sanse og fornemme. Udvikle motorik/mundmoto-

rik. Eksperimentere”

Disse udsagn kan sammenholdes med udsagn 
med mål om samme nedenfor.

4.  De sidste 8 indeholder overskrifter fra beskrivel-
ser af pædagogiske læreplaner (2004). Der står 
fx natur og naturfænomener, kulturelle ud-
tryksformer og værdier mv.

Se ’Figur 7’  næste side
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Af de 27 mål i sidste kategori er der dannet under-
kategorier. Fem temaer er kun beskrevet en gang; 
de holdes udenfor displayet. De kategorier, der 
kun er beskrevet en gang, er:

1. LUFTTRYK - MÅL

”Børnene får mulighed for at eksperimentere og få 
erfaringer med lufttryk.  
Børnene får en begyndende forståelse for hvad luft-
tryk er”

2. PLANTERS VÆKST -MÅL

Øget kendskab til kartoflen.
Følge kartofler fra de kom i jorden, til vi putter dem 
i munden.
At vi kan dyrke noget.

3. SÆBEBOBLER - MÅL

Børnene blæser sæbebobler i snevejr. Hvad ser vi?
Er det anderledes end om sommeren?
Kan børnene se farverne i sæbeboblerne, og ser de 
dem tydeligt?

4. TRÆER - MÅL

”At børnene bliver opmærksomme på, at der findes 
forskellige slags træer.
At de bliver i stand til at skelne mellem de mest al-
mindelige træer, samt forskellen på løvtræer og nå-
letræer.
At de bliver bekendte med flere træers navne og de 
enkelte træers kendetegn, som f.eks. bladenes form, 
bladrand og bladnerver, samt træets frugter, bar-
kens farve og struktur. ”

5. STATISK ELEKTRICITET - MÅL

”At børnene bliver nysgerrige på statisk elektricitet 
og stiller sig undrende og lader sig fascinerer af 
denne ”magiske” effekt”.

Der findes desuden 9 meget kortfattede udsagn i 
papirerne i kategorien målbeskrivelse, som er 
svære at opfatte som målbeskrivelser:

”Hypotese”
”Er papir så stærkt, at det kan bære byggeklodser?”
”Vi mærker og eksperimenterer”
”Konstruktion, løsning og samarbejde.”.
”Har igangsættelse af science sat sig spor hos bør-
nene, således at de selv arbejder videre med te-
maet?”
“Processen med kulde og varme-smelteforsøg”
 ”Kold og varm, smelte”
”Indsamle materialer på legeplads og i naturen. 
Flyde/synke-forsøg”
“Flyde/synke-forsøg”

Det er en blanding af udsagn, og ideer/visioner, 
uden at det er tydeligt, hvad der beskrives. 

De resterende 14 målbeskrivelser fordeler sig in-
denfor nedenstående temaer.

I alt er der indsendt 14 målbeskrivelser indenfor 
66 indsendte papirer. Det indikerer, at det er svært 
for pædagogerne at målbeskrive indhold og for-
mål med arbejdet med science i dagtilbud.

Se ’Figur 8’  næste side
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Figur 7 – Display, der præsenterer et overblik over de indsamlede beskrivelser
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2

Vind

2

Magnetisme

4 

Hvirvelløse dyr

2

Vand

to ens

2

Massefylde

Konkrete eksempler:

VIND:

6. ”Målet er, at børnene får en større bevidsthed om 
vind og vindretning”.
 Vi vil give børnene mulighed for at eksperimentere 
med vind og få en større forståelse for, hvordan vind 
dannes”. 

7. ”Viser børnene interesse for forsøget?
Bruger de ord, der relaterer til forsøget, f.eks. puste 
og blæse
Bliver de selv opmærksomme på vinden?
Begynder de selv at eksperimentere”

MAGNETISME:

8. ”At børnene bliver nysgerrige på magnetisme og 
magneters mulige tiltrækningskraft.”

9. ”Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig erfa-
ringer med magneter. 
Vi ønsker, at de tilegner sig ny viden om magne-
tisme. 
Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig erfarin-
ger om, hvad der bliver tiltrukket af hinanden, og 
hvad der frastøder. 
Vi ønsker, at børnene skal tilegne sig ordet magnet 
og få en viden om, hvad det betyder”

WHVIRVELLØSE DYR

10. ”At børnene får et øget kendskab til dyr.
At børnene får afprøvet egne grænser, tør jeg røre 
ved dyret?
At børnene får pirret deres nysgerrighed. Ser, det er 
sjovt at undersøge.
At børnene får en øget respekt for dyr, lærer at 
passe på dem. (I hvert fald ikke hiver benene af med 
det samme.)”

12. ”Undersøge hvilke dyr, der lever i vandet. Insek-
ter og spindlere. Tælle dyrs ben. 6 ben=insekter, 8 
ben=spindlere”

13.”At lære børnene at se nøje efter. 
At børnene ser, der er forskel på edderkopperne og 
fortæller os voksne, hvad og hvor forskellen er, hvis 
der er nogen.
At børnene oplever og finder ud af, hvordan edder-
kopper lever, bor og laver deres spind
At børnene bliver samlet om dette projekt og viser 
de andre, hvis de f.eks. har fundet en edderkop.”

14. ”Blive opmærksomme på krible-krabledyr i 
nærmiljøet.
At børnene får kendskab til bænkebidere:
• Hvordan ser de ud?
• Hvor finder vi dem?
• Hvad spiser de?
• Fra æg til bænkebider?”

Figur 8 –Display, underkategorier af de 14 målbeskrivelser
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NATUREN

15. ”At børnene får et øget kendskab til naturen.
At børnene tør smage på naturen.
At børnene bliver bekendt med, at naturen rummer 
et stort spisekammer.
At børnene får øget respekt for naturen.
At vi får det sjovt og bryder nogle grænser.”

16. ”Børnene spejler sig i de voksne og hinanden
Børnene bruger kroppen til at samle, kaste, mærke 
på bladene
Børnene får øje på naturen”
Vand

17. ”At de 3 børn fik lov til at udforske vand ud fra en 
sciencedidaktisk tilgang.
At de fik en forståelse for at tage hensyn, hjælpe 
hinanden med at få tøj af og på og vente på tur.
De fik mærket, hvad der er koldt og varmt i forhold 
til, at de selv skulle regulere vandets temperatur”.

18. ”Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig er-
faringer med vand i forskellige former. 
Vi ønsker, at de tilegner sig ny viden om, hvad der 
sker med vand, når det møder forskellige elementer. 
Vi vil give børnene mulighed for at lave egne ekspe-
rimenter og derved tilegne sig erfaringer”. 

MASSEFYLDE

19. Kendskab til flyde/synke. Vægt og størrelsesfor-
hold og vand i vores nærmeste natur.

20. Leg og få fornemmelse af vands fysiske egenska-
ber. Vægtfylde.

HVAD SIGTER MÅLBESKRIVELSERNE  
EFTER

1. Den gryende forståelse – ikke specifik 
BEGREBER SOM: 

Der er i de 19 målbeskrivelser 21 eksempler på, at 
sigtet med arbejdet er åbent og introducerende. 
Det kan underbygges med begreber som: begyn-
dende forståelse, øget kendskab, større bevidst-
hed/forståelse, blive opmærksomme på, blive nys-
gerrige på, få øje på, få fornemmelse af.

1. En begyndende forståelse for, hvad lufttryk er
2. Øget kendskab til kartoflen
3.  At børnene bliver opmærksomme på at der findes 

forskellige slags træer.
4.  Målet er, at børnene får en større bevidsthed om 

vind og vindretning
5. En større forståelse for, hvordan vind dannes 
6. Bliver nysgerrige på magnetisme 
7. Bliver de selv opmærksomme på vinden?
8.  Blive opmærksomme på krible-krabledyr i nær-

miljøet.
9. Bliver opmærksomme på dyr
10. Et øget kendskab til naturen
11. Tør smage på naturen
12. En begyndende forståelse for, hvad lufttryk er
13.  Kendskab til flyde/synke. Vægt og størrelsesfor-

hold og vand i vores nærmeste natur
14.  At børnene bliver nysgerrige på statisk elektrici-

tet 
15. Bliver de selv opmærksomme på vinden?
16.  At børnene bliver nysgerrige på magnetisme og 

magneters mulige tiltrækningskraft
17.  At børnene får et øget kendskab til dyr
18.  At børnene bliver bekendt med, at naturen rum-

mer et stort spisekammer
19. Børnene får øje på naturen
20.  At lege og at få fornemmelse af vands fysiske 

egenskaber. Vægtfylde
21. Viser børnene interesse for forsøget?

De 21 udsagn er alle meget åbne og ukonkrete. De 
vil alle være vanskelige at operationalisere, og de 
vil være meget forskellige på tværs af en børne-
gruppe.

2. Sociale forhold og meningsfylde:
Afprøve/bryde grænser, hjælpe hinanden, have 
det sjovt, spejle sig i, bruge kroppen, tage hensyn/
hjælpe, mærke

1.  At børnene får afprøvet egne grænser, tør jeg 
røre ved dyret?

2.  De fik en forståelse for at tage hensyn, hjælpe 
hinanden med at få tøj af og på og vente på tur.

3. At vi får det sjovt og bryder nogle grænser.
4. Børnene spejler sig i de voksne og hinanden
5.  Børnene bruger kroppen til at samle, kaste, 

mærke på bladene
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6.  De fik mærket, hvad der er koldt og varmt, i for-
hold til at de selv skulle regulere vandets tempe-
ratur.

Kategorien omhandler ikke naturfagligt indhold.

3. Børnene skal tilegne sig erfaringer:
Gøre sig erfaringer med

1.  Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig erfa-
ringer med vand i forskellige former. 

2.  At gøre sig erfaringer om, hvad der bliver tiltruk-
ket af hinanden, og hvad der frastøder. 

3.  Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig erfa-
ringer med magneter. 

Kategorien er ligeledes svær at evaluere.

4. Ny viden – præcisering: (fra fire projekter)
Magnetisme, tiltrækning, vand, der møder for-
skellige elementer, træers navne og kendetegn, 
nåle- og løvtræer, navne og kendetegn (bladform, 
-rand, neveration, ordet magnet, detaljer om en 
bænkebider)

1.  Vi ønsker, at de tilegner sig ny viden om magne-
tisme.   
Vi vil give børnene mulighed for at gøre sig erfa-
ringer om, hvad der bliver tiltrukket af hinan-
den, og hvad der frastøder (magnetisme). 
Vi ønsker, at børnene skal tilegne sig ordet mag-
net og få en viden om, hvad det betyder”

2.  ”Vi ønsker, at de tilegner sig ny viden om, hvad 
der sker med vand, når det møder forskellige ele-
menter ” (vands tilstandsformer ved forskellige 
temperaturer).

3.  De bliver med kendskab til flere træers navne og 
de enkelte træers kendetegn 
i stand til at skelne mellem de mest almindelige 
træer samt kende forskellen på løvtræer og nåle-
træer. 
At de bliver bekendte med flere træers navne og 
de enkelte træers kendetegn, som f.eks. bladenes 
form, bladrand og bladnerver samt træets frug-
ter, barkens farve og struktur. 

4.  At børnene får kendskab til bænkebidere: 
Hvordan ser de ud? 
Hvor finder vi dem? 
Hvad spiser de? 
Fra æg til bænkebider?

5.  At børnene oplever og finder ud af, hvordan ed-
derkopper lever, bor og laver deres spind

I de 5 eksempler sigter pædagogerne mod noget 
konkret, og specielt nr. 1, 4 og 5 beskriver, hvad 
pædagogerne finder vigtigt for børnene at vide.

5. Undersøgelse og eksperiment
Undersøge, udforske, eksperimentere, se nøje ef-
ter, eksperimentere, pirre nysgerrighed, lave egne 
eksperimenter, se forskel på.

1.  Undersøge, hvilke dyr der lever i vandet. Insekter 
og spindlere 

2.  Fik lov til at udforske vand ud fra en sciencedi-
daktisk tilgang

3.  At eksperimentere med og få erfaringer med luft-
tryk 

4. At lære børnene at se nøje efter. 
5.  Mulighed for at eksperimentere med vind og få en 

større forståelse for, hvordan vind dannes 
6. At de selv begynder at eksperimentere med vind
7.  At børnene får pirret deres nysgerrighed. Ser, det 

er sjovt at undersøge
8.  At børnene ser, der er forskel på edderkopperne 

og fortæller os voksne, hvad og hvor forskellen er, 
hvis der er nogen.

9.  At de 3 børn fik lov til at udforske vand ud fra en 
sciencedidaktisk tilgang.

10.  Vi vil give børnene mulighed for at lave egne eks-
perimenter og derved tilegne sig erfaringer

11. Mulighed for at eksperimentere med vind 
12. Begynder de selv at eksperimentere
13.  Får pirret deres nysgerrighed. Ser, det er sjovt at 

undersøge.
14.  At lave egne eksperimenter og derved tilegne sig 

erfaringer. 

Denne kategori skal sammenholdes med de 9 ud-
sagn i displayet der indledte afsnittet. Det er me-
get væsentligt for pædagogerne at fremhæve det 
undersøgende/udforskende og eksperimente-
rende barn.



Science i børnehaven – Følgeforskning i Hillerød og Randers. 

136

6. Respekt for naturen
Respekt

1.  At børnene får en øget respekt for dyr, lærer at 
passe på dem

2. At børnene får øget respekt for naturen.

7. Kommunikation

1.  At børnene bruger de ord, der relaterer til forsø-
get, f.eks. puste og blæse

2.  At børnene ser, der er forskel på edderkopperne 
og fortæller os voksne, hvad og hvor forskellen er, 
hvis der er nogen.

Det er svært at beskrive mål, hvis man ikke har et 
fagligt overblik på baggrund af en (kulturel) for-
tolkning af faget. 

Hvad er så vigtigt? Er alt lige vigtigt? 

Er der et indhold, der er vigtigt for børn i alderen 
3-6 år at kende til? 

Er der nogle arbejdsmetoder, det er vigtigt at 
kende?

Er der nogle væsentlige måder at kommunikere 
om natur og naturfænomener på?

Sigtet i (science Hillerød) -projektet har været at 
støtte børn i undersøgende, problemløsende ar-
bejds- og tænkemåder, og det er sammenfaldende 
med visionen fra projektet:

”Børn skal trives, udvikles og lære i vores dagtilbud. 

En sciencedidaktisk tilgang – altså læring med et 

praktisk formål - til det pædagogiske arbejde passer 

godt til arbejde med børnene. Børn er af natur nys-

gerrige, de undrer sig og stiller en masse spørgsmål, 

og det er netop det undersøgende og udforskende, vi 

arbejder med, når vi arbejder med science,”….” I vo-

res pædagogiske arbejde med science støtter vi bør-

nene, når de møder udfordringer, som de undres 

over. Sammen med børnene vil pædagogen opstille 

hypoteser og udføre små forsøg, så de sammen gen-

nem undersøgende og udforskende leg kan arbejde 

med denne undren (Jette Frandsen, dagtilbudschef)

Dagtilbudschefen siger, at børn af natur er nysger-
rige, og det er denne nysgerrighed, der skal under-
støttes. Dette sigte søges uddybet gennem afsnit 
om hverdagsviden og afsnit om indhold, hvor be-
greberne undersøgelse og eksperimentere diskute-
res som henholdsvis naturvidenskabelige begre-
ber og begreber, som de bruges i hverdagssproget.

MÅLBESKRIVELSE VED  
SCIENCEFESTIVALER
I forbindelse med de tre sciencefestivaler skulle 
alle de deltagende pædagoger opstille mål i et 
skema designet til de skriftlige publikationer, der 
blev publiceret fra Rådhuset i forbindelse med ar-
rangementet.

I forbindelse med publikationen 2014 stod, at pæ-
dagogerne skulle formulere:

En sciencedidaktisk problemstilling

En begrundelse for aktiviteten

Her fremhæves fra kataloget/publikationen kate-
gorien ”Hvad ønsker vi, at børn skal tilegne sig af 
viden”

1.  At børnene får en kulturforståelse for ildens 
betydning 
At børnene får en forståelse for friktion, såle-
des at de kan eksperimentere med forskellige 
måder at tænde ild på 
At børnene få en naturlig respekt for ild

2.  Målet er at fremme børns nysgerrighed i for-
hold til, hvordan man kan suge/flytte flydende 
væsker med almindelige ting 
Målet er, at børnene får mulighed for at eksperi-
mentere og opstille hypoteser

3.  Målet er, at børnene får mulighed for at se, 
hvad fedtprocenten på mælken gør ved overflade-
spændingen 
Målet er, at børnene får mulighed for at opleve, 
hvad der sker med mælkens overflade, når den 
bliver brudt af sæben
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4  Målet er, at børn lærer noget om balloner, luft 
og lufts bæreevne

5.  Målet er at fremme børns forståelse for hvad 
vind er, således at de opnår en større forståelse 
af naturfænomener, som påvirker vores daglig-
dag 
Målet er, at børn får en større bevidsthed om 
vind og vindretning

6.  Målet er, at børnene lærer de rigtige faglige ord 
og begreber, når vi taler om og beskriver dyrene 
Målet er, at børnene lærer de hvirvelløsedyr at 
kende og kan skelne dem fra hinanden 
Målet er, at børnene får erfaring med at ind-
samle og iagttage dyr

7.  Vi ønsker, at børnene skal tilegne sig viden om 
dyrenes egenskaber og udseende 
Vi ønsker, at undersøgelsen af dyrene giver en 
videre lyst til og interesse for at undersøge andre 
dyr og planter. 
Vi ønsker, at børnene bliver mere nysgerrige 
på, hvad der findes i deres hverdag 
Vi ønsker, at børnene fremover selv kikker nøje 
efter på dyrene og er opmærksomme på, hvad 
der er dyrenes små detaljer 
Vi ønsker at vise og fortælle børnene om, hvor-
dan de skal behandle og håndtere dyrene på 
en ordentlig og human måde.

8.  Målene er, at børnene lærer, at man selv kan 
lave redskaber til at puste sæbebobler 
At sæbebobler altid har en rund form, selv om 
man puster gennem en anden form 
Papirblomst-åbner – Målet er, at børnene læ-
rer, at der sker noget med papir, når det 
kommer i vand, og at børnene undrer sig over, 
hvordan blomsten kan åbne sig 
Målet er, at børnene lærer, at papir består af fi-
bre med små luftveje, som i dette forsøg fyldes 
med vand 
Målet er, at børnene lærer nye ord 
Æg kan flyde – Målet er, at børnene får erfa-
ring med, at saltvand og ferskvand har for-
skellige egenskaber

9.  Målet er, at børnene introduceres til at udfor-
ske og lave små forsøg 
Målet er, at børnene oplever, at almindelige in-
gredienser fra køkkenet kan bruges på flere for-
skellige måder

10.  Målet er, at børnene tilegner sig en større for-
ståelse for, hvorfor forskellige materialer og 
størrelser enten flyder eller synker 
Målet er, at børnene oplever, at enkelte materia-
ler kan begge dele, hvis man ændrer på formen

11.  Målet er, at børnene bliver trygge omkring ild 
og vidende om, hvordan de skal agere omkring 
og håndtere ild. 
Målet er, at børnene får en forståelse af, hvor-
dan man kan slukke ild, sådan at de ved det, 
hvis de en dag akut skal slukke ild

12.  Målet er at vække børnenes nysgerrighed, i 
forhold til hvordan forskellige væsker og materi-
aler reagerer på hinanden 
Målet er at give børnene indsigt i, at nogle 
materialer synker, mens andre flyder, og om 
de samme materialer flyder/synker i forskellige 
væsker

Målsætning ved den første sciencefestival
De 13 aktivitetssteder repræsenterer meget for-
skellige temaer (forbrænding, opgave med at flytte 
vand, overfladespænding, luft i balloner, vind, 
hvirvelløse dyr, blæse sæbebobler, små forsøg/
events, blanding af eddike og bagepulver, masse-
fylde, tænde ild, event med rosiner i CO2-holdigt 
vand)

Det er vanskeligt at begrunde de forskellige aktivi-
teter i sig selv, idet der ikke findes fag eller natur-
faglige mål i pædagogers arbejde. Det fælles ved 
festivalens temaer er pædagogernes interesse for 
at støtte børn i en nysgerrigt eksperimenterende 
tilgang til det naturfaglige område. Det naturfag-
lige område er omfattende, og det var vanskeligt 
for pædagogerne at sigte ud over den konkrete ak-
tivitet. Der er ingen eksempler, hvor pædagogerne 
overvejer, hvorfor børn skal beskæftige sig med te-
maerne.
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Når pædagogerne skulle begrunde ”hvorfor denne 
aktivitet” blev det vanskeligt og ofte fragmenteret. 
Der stod fx:

At børnene får en forståelse for friktion, således 
at de kan eksperimentere med forskellige må-
der at tænde ild på

Målet er, at børnene får mulighed for at eksperi-
mentere og opstille hypoteser

Målet er, at børnene lærer de hvirvelløsedyr at 
kende og kan skelne dem fra hinanden

Vi ønsker, at børnene fremover selv kikker nøje ef-
ter på dyrene og er opmærksomme på, hvad 
der er dyrenes små detaljer

Målet er at fremme børns forståelse for, hvad 
vind er, således at de opnår en større forståelse af 
naturfænomener, som påvirker vores dagligdag

Det er vanskeligt at begrunde børnehavebørns for-
ståelse for friktion. Det at tænde ild kan begrun-
des ud fra færdigheder i konkret ildtænding, eller 
ud fra et mere langsigtet sigte med viden om for-
brænding, som børnene vil møde i skole, gymna-
sium mv. Hvis det sidste var sigtet, kunne pæda-
gogerne vægte at iagttage ilden på helt anderledes 
måder, end de gjorde i workshoppen sammen med 
børnene.

Det er vanskeligt at sige, at børnehavebørn ekspe-
rimenterer eller opstiller hypoteser i naturviden-
skabelig forstand på festivalen. Det er en god ide 
at støtte børn i at løse konkrete meningsfulde pro-
blemer, at støtte at børn er aktive, engagerede og 
interesserede i deres omverden. 

Det er meget vidtrækkende at skelne hvirvelløse 
dyr fra hinanden, og det er samtidig en god ide at 
iagttage konkrete dyr og eventuelt se på, hvad der 
gør dem forskellige. At se på detaljer kan være 
med det langsigtede sigte at støtte interesse for ar-
ters udvikling og diversitet.

At forstå, hvordan vind dannes, er vanskeligt for 
børnehavebørn (og voksne), men hvis sigtet med 
workshoppen var at forstå, at luft er noget i sig 
selv, kunne der tales om vind på mange forskellige 
måder.

En sciencedidaktisk problemstilling omhandler, 
hvordan man kan arbejde med natur og naturfæ-
nomener (del 1), hvor sciencedidaktik i Hillerød 
beskrives som følger:

Science refererer til den nysgerrige og eksperimente-

rende tilgang, pædagogerne indgår i sammen med 

børnene i vores dagtilbud. Der arbejdes bevidst på at 

fange børnenes spørgsmål og undren.41 

Alle pædagogerne var optaget af at arbejde med en 
nysgerrig og eksperimenterende tilgang, men en 
del af temaerne på festivalen var svære at invol-
vere børnene i, idet der var mange forskellige akti-
vitetssteder, en blanding af konkrete aktiviteter og 
svært forståelige og meget forskellige temaer. 

Det var let at se, at børnene havde en dejlig dag, 
men mål, som de er beskrevet ovenfor, virker lige-
gyldige og ret tilfældige - og helt umulige at evalu-
ere efter de ret korte møder på festivalen.

Festival i 2015 (to læringssteder uden mål)

1.  Samarbejde: 
At børnene giver plads til hinandens ideer og 
tanker 
At børnene har lyst til at samarbejde og byde 
ind med løsninger til konstruktionen

2.  At børnene har lyst til at eksperimentere med 
de forskellige materialer 
At børnene lader sig inspirere af hinanden

3.  Børnene undersøger forskellige materialers 
evne til at synke eller flyde. Børnene skal selv 
tage stilling til, om de tror, materialerne flyder 
eller synker. 

41 https://www.hillerod.dk/borger/familie-og-boern/daginstitutioner/det-paedagogiske-arbejde/  
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Børnenes nysgerrighed styrkes, og de får lyst 
til at eksperimentere. 
Børnene bruger deres sanser.

4.  Få begyndende kendskab til, hvordan vores 
krop fungerer! Specielt med fokus på hjertet. 
Få kendskab til, hvad der sker med kroppen og 
specielt hjertet 1. når man står stille og 2. når 
man har bevæget sig. 
At børnene får kendskab til forskellige instru-
menter, og hvad de bruges til. (Stetoskop, mi-
kroskop, forstørrelsesglas, pumpe) 
At børnene lærer at benytte relevante fagbøger 
og iPad for at få mere viden.

5.  Målet er, at børnene får en større bevidsthed 
om vind og vindretning 
Vi vil give børnene mulighed for at eksperimen-
tere med vind og få en større forståelse for, hvor-
dan vind dannes. 

6.  At børnene får mulighed for at undersøge pa-
pirs styrke i forskellige former 
At børnene får mulighed for at komme med hy-
poteser om papirets styrke 
At børnene får mulighed for at samarbejde 
At børnene får mulighed for at undres og for-
dybe sig

7.   Give børnene læring om vulkaner  
Skabe interesse for og nysgerrighed på emnet  
Skabe et rum for opdagelse, leg og læring 
Give mulighed for fordybelse i aktiviteten

8.  At børnene bliver opmærksomme på, at der 
findes forskellige slags træer. 
At de bliver i stand til at skelne mellem de mest 
almindelige træer samt kende forskellen på løv-
træer og nåletræer. 
At de bliver bekendte med flere træers navne og 
de enkelte træers kendetegn, som f.eks. bladenes 
form, bladrand og bladnerver samt træets 
frugter, barkens farve og struktur mm.

9.  At børnene bliver nysgerrige på statisk elektri-
citet og stiller sig undrende og lader sig fasci-
nerer af denne ”magiske” effekt

10.   Materialelære: kendskab til ting fra køkkenet 
Intro til kemiske processer, de skal have lyst/
mulighed/inspiration til at lave andre for-
søg/eksperimenter med ting fra køkkenet. 
Vi vil have dem til at snakke mere om de proces-
ser, vi oplever i hverdagen, såsom: forskellen på 
koldt og varmt vand (vaske hænder).

11.   At børnene får et øget kendskab til naturen. 
At børnene erfarer, at noget fra naturen kan 
vi spise, og andet kan vi ikke. 
At børnene tør udfordre sig selv og smage på 
nye/anderledes ting. 
At børnene får en øget respekt for naturen, ting 
skal have tid og plads til at gro.

12.  Har tingenes farve betydning for, om de fly-
der eller synker? 
Har tingenes vægt betydning for, om de flyder el-
ler synker? 
Har tingenes størrelse betydning for. om de fly-
der eller synker? 
Stifte bekendtskab med afkodning af afkryds-
ningsskema

Målene i 2015 er sammenlignelige med målene i 
2014, og der foretages ikke en analyse på den bag-
grund. I 2015 er det næsten gennemgående, at pæ-
dagogerne sigter mod undersøgende, nysgerrige 
og eksperimenterende børn. Katalog og mål for-
tæller ikke ret meget om, hvordan pædagogerne 
opfatter og fortolker begreberne at undersøge og 
at eksperimentere. Kun enkelte workshops støt-
tede en form for systematisk undersøgelse (works-
hop om massefylde og workshop om vand i for-
skellige beholdere), og børnene var ikke særligt 
optaget af at udskyde deres gæt på, om en gen-
stand sank eller flød, ved først at skulle udfylde et 
skema. 

Festival i 2016
Festivalen var opdelt i tre læringsområder, hvor 
pædagoger og børn kunne undersøge og problem-
løse vejledt af sciencepædagogerne.

Overskrifterne var: Levesteder, Tidlige matemati-
ske begreber og Skovbundssafari
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1. LEVESTEDER

At børn får en begyndende forståelse for naturens 
diversitet og bliver nysgerrige efter at undersøge 
forskellige smådyrs eksistens og måder at indrette 
sig på. 
1. Læringsmål: At børnene opnår en begyndende 
indsigt i forskelle måder at indrette sig på. Og en 
begyndende forståelse for, at levesteder afspejler 
måder, man kan indrette sig på, så ens basale be-
hov kan opfyldes, hvad enten man er dyr eller men-
neske 

2. Læringsmål: At børnene tilegner sig indsigt og vi-
den om skovmyren og myreturen. 

3. Læringsmål: At børnene får kendskab til, hvilke 
dyr der kan bo i et vandhul om efteråret. 

4. Læringsmål: At fremme børnenes interesse for at 
være nysgerrige og undersøgende på, hvor bænkebi-
dere foretrækker at bo? 

5. Læringsmål: Børnene skal opleve/få en fornem-
melse for, hvilke forskellige insekter der lever på en-
gen. Børnene skal vise nysgerrighed og interesse for 
insekterne. 

6. At børnene omsætter deres oplevelser med skov-
dyr til noget konkret (produkt i ler) 
At børnene får kendskab til ler som materiale 
Børnene lærer at kende forskellige smådyr/insekter 
i skoven 

2. TIDLIGE MATEMATISKE BEGREBER

Overordnet læringsmål på pladsen: At børnene får 
et praktisk kendskab til nogle af de tidlige mate-
matiske begreber gennem forskellige forsøg/akti-
viteter:

1. At børnene lærer begreber, som bliver brugt i 
køkkenet. (dl, liter, spsk. og tsk.) 
At børnene får kendskab til at følge en opskrift 
At børnene får kendskab til ingredienser, som kan 
bruges til at bage med 

2. At børnene bliver nysgerrige på og får lyst til at 
eksperimentere med former, fylde, vægt og mål 
ved brug af blade og pinde 

3. At børnene gøres bevidste om geometriske for-
mers forskellighed og benævnelse

4. Vi ønsker, at børnene gennem ”frit fald”-ekspe-
rimenter får mulighed for at skabe sig nogle erfa-
ringer med nogle af de matematiske begreber som 
størst/mindst, tungest/lettest, først/sidst, hurtigst/
langsomst 

5. Hvor meget fylder et kilo? 
Tegn på læring: 
At børnene kan se og fortælle, at 1 kilo både kan 
fylde meget eller lidt, alt efter hvilket materiale 
der vejes (begyndende forståelse for massefylde) 

6. A: I dette læringsmiljø arbejder vi med læren 
om længde og højde. Vi vil ved hjælp af kroppen, 
en pind og en målepind måle højden på et træ 
B: Vi arbejder med lang og kort. Sammenligner, 
hvor langt vi kan hoppe med nogle dyr, snakker 
om, hvorfor det er sådan 
C: Styrke nysgerrigheden på balancebegrebet. Kan 
vi balancere på en planke over en trille? Hvad skal 
der til, for at det kan lykkes? 

7. I dette læringsmiljø arbejder vi med læren om 
længde og højde. Vi vil ved hjælp af kroppen, en 
pind og en målepind måle højden på et træ 

8. At børnene kan se, hvor mange genstande, der 
kan ligge på deres tømmerflåde 
At børnene bliver opmærksomme på, at der er for-
skel på antal og vægtfylde 
At børnene får en fornemmelse af, at man kan 
bygge en tømmerflåde af naturmateriale 

9. Målet er, at de deltagende børn får erfaring med, 
hvordan vægt og størrelse af et objekt påvirker ob-
jektets hastighed 

3. SKOVBUNDSSAFARI

Overordnet: Når børnene inviteres på Skov-
bundssafari, forventes det, at de begejstres, og at 
de får indblik i stor aktivitet af smådyr og planter 
under den stille skovbundsoverflade. Når du un-
dersøger naturen nærmere, dukker mange overra-
skelser op, som du er nysgerrig på. Du kan turde 
undersøge, lugte, smage, røre, se på smådyr, plan-
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ter, lort og meget andet, erfare, fordybe dig, finde 
spørgsmål, svar og generere viden

1. Børnene skal lære, at kogler er andet end mate-
riale til juledekorationer
2. At øge børnenes interesse for og naturfaglige vi-
den om et dyr, de ofte tidligere har mødt i naturen 
og i deres hjem. Derved får de større viden om my-
rens egenskaber samt ser dette i forhold til men-
nesket.

At rykke ved børnenes personlige grænser i for-
hold til berøring og håndtering af edderkopper

I Sciencefestivalen i 2016 skete der en ændring i 
form, idet pædagogerne her tematiserede deres 
indsats. 

Temaerne var liv på udvalgte levesteder, tidlige 
matematiske begreber og undersøgelse af ud-
valgte dyr i en granskov.

Både levesteder og de udvalgte dyr sigter efter at 
forstå forskelle i hvirvelløse dyrs udvikling og le-
vevis.

De tidlige matematiske begreber er en forudsæt-
ning for at kommunikere om naturfagene (del 2).
Selv om de enkelte målformuleringers udform-
ning kan diskuteres sprogligt, er der kommet mere 
sammenhængende naturfaglig retning i det pæda-
gogiske arbejde med science ved denne festival.
Pædagogerne udvalgte relevante problemstillin-
ger og formidlede en undersøgende og udfor-
skende tilgang til deres kolleger.

OM MÅLSÆTNING I MATERIALET
Undersøgelse af målsætning ved sciencefestivaler 
viser, at det er vanskeligt at målsætte så komplekst 
arbejde, som pædagogerne i Hillerød og Randers 
arbejder med. Ofte er målsætningerne fragmente-
rede og uden sammenhæng med børnenes liv, er-
faringer eller væsentlige temaer indenfor naturfa-
gene. Målene er sjældent tematiske eller baseret 
på en progression, og de pejler ikke specifikt mod 
mere langsigtede naturfaglige temaer, som er væ-
sentlige for alle børn, når de møder naturfagene 

senere i deres liv under helt andre former end bør-
nehavens komplekse, helhedsorienterede daglig-
dag.

Målformuleringerne viser, at det er vanskeligt for 
pædagoger at målsætte indenfor det naturfaglige 
område. I afsnittet om naturfaglige kompetencer 
(del 2) fremhæves fire væsentlige kompetencer, 
som kan sammenholdes med Broström & Frøkjærs 
5 principper (2016).

Naturfaglige kompetencer (del 2)

Kommunikative færdigheder – kommunikativ 
kompetence
Evner til at forholde sig undersøgende og eksperi-
menterende til den konkrete omverden - under-
søgelseskompetence
Evnen til at kunne se forskelle og ligheder – empi-
rikompetence
Understøttelser af praktisk færdighedsmæssige 
evner og modeller – modelleringskompetence

Principper for sciencedidaktik (Broström & 
Frøkjær 2016)

Her fremhæves specielt det sidste af fem punkter:

•  Professionelle pædagoger med sciencekompe-
tence (Broström & Frøkjær 2016)

Hvis pædagogerne har sciencekompetence, for-
mår de at sigte mod naturfagskompetencer for 
småbørn og samtidigt at forholde sig overordnet 
til progression indenfor det naturfaglige område. 
Endvidere evner de at skabe relevans og menings-
fylde for konkrettænkende børn i alderen 3-5 år.

En pædagog med sciencekompetence formår også 
at forholde sig til naturfagenes progression ved at 
sigte efter tidlige naturfaglige erkendelser/pointer, 
der efterfølgende indgår i indskoling, mellemtrin, 
overbygning, gymnasium osv. I del 3 er alle ek-
semplerne skitseret med eksempler på pejlemær-
ker, der rækker ud over den konkrete aktivitet og 
samtidig bygger på noget, der er grundlæggende 
indenfor naturfagene. Det er fx:
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•  At luft er noget konkret - at det fylder noget, og 
kan komme i bevægelse.

•  At vand har forskellige tilstandsformer (hård, fly-
dende, damp)

•  At nogle stoffer kan opløses i vand, og andre ikke 
kan

•  At dyr er udviklet forskelligt (evolution)
•  At planter opbygger energi, og energi nedbrydes

Den sciencekompetente pædagog formår på den 
ene side at forstå, hvad der optager børn, når de 
samler dyr, leger med vand, ser på planter eller 
undersøger hverdagens mærkværdigheder. Samti-
dig skal de have øje for, at mange af disse temaer 
bearbejdes efterfølgende, når børnene møder na-
turfagene i skole, ungdomsuddannelse mv.

Det er ikke alt, der er væsentligt at tage op, som 
det fremgår af Broström & Frøkjærs definition. Det 
er meget sjældent, at fysisk/kemiske temaer be-
handles, det ser ud som om, at science i børneha-
ven trækker på områder, som pædagoger længe 
har arbejdet med - som dyr, planter, vand, magne-
ter og alderssvarende problemløsning. Det ser ud 
til, at de temaer, pædagogerne bearbejder, ligger 
tæt på de temaer, der anbefales i fælles mål i na-
tur/teknologi. Materialet viser også, at en del pæ-
dagoger i starten af den treårige periode, følge-
forskningen har strakt sig over, tog fysisk/kemiske 
småforsøg (events) op, forsøg, der er spektakulære 
og har karakter af tryllenumre. Efter de tre år ser 
det ud til, at pædagogerne ikke se mange perspek-
tiver i disse forsøg idet forekommer sjældent. 

Det kan skyldes at naturfagene fremstilles således 
gennem i tv-programmer (Lille/Store Nørd, festi-
valsammenhænge, talentshows gennem webs-
hops og gennem diverse websites). De første asso-
ciationer til science bliver showprægede events.

Der er intet galt med at lave spektakulære events/
tryllenumre med små børn, og det kan også vække 
interesse og nysgerrighed. I den form, de er for-
midlet i empirien til dette materiale, er det dog 
svært at forbinde dem med en systematisk åbning 
af det naturfaglige område for børn i alderen 3-6 
år. Ofte er ”tryllenumrene” svære at forstå og stille 

spørgsmål til. De egner sig mere til tv-underhold-
ning end til pædagogisk arbejde med natur og na-
turfænomener.

OMFANGSUNDERSØGELSE 
(2015)

I foråret 2015 og efteråret 2015 blev der udsendt et 
ugentligt spørgeskema til 28 pædagoger (25 i Hil-
lerød og 3 i Randers). Hver uge besvarede pædago-
gerne det samme korte spørgeskema, udsendt så 
det kunne bevares med mobiltelefon eller iPad i 
arbejdstiden efter aftale med de respektive kom-
muner. De pædagoger, der modtog spørgeske-
maet, havde alle en direkte praksis med science i 
deres børnehaver, og de tre pædagoger fra Ran-
ders havde tilsvarende en praksis med SMOL 
Spørgeskemaet blev testet i efteråret og justeret i 
samarbejde med pædagoger og pædagogiske kon-
sulenter fra kommunerne.

Spørgeskemaet blev indledt med flg.:

Følgende begreber og koncepter vil blive under-
søgt i spørgeskemaet:

Med science menes her en aktiv, eksperimente-
rende og undersøgende tilgang til natur og natur-
fænomener og dermed en tilgang til (natur)viden-
skab, der kan formidles til små børn. Science i bør-
nehaven tilstræber at bygge bro mellem børneha-
vebørns empirisk sanselige tilgang til fænomener 
og videnskabens verden af abstraktion. 

Planlagt scienceaktivitet er aktiviteter eller forløb 
med science, planlagt og kommunikeret af pæda-
goger.

Spontane scienceaktiviteter er vigtige opståede si-
tuationer, som I ønsker at fremhæve i jeres ugere-
gistrering.

Pædagogerne registrerede flg. under planlagte ak-
tiviteter:
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• Tidsforbrug i løbet af ugen
• Antal børn, der deltog
• Alder på børnene
• Sted for scienceaktiviteter
• Antal pædagoger, der deltog
• Om spontane aktiviteter:
•  Hvor mange gange om ugen, de opdagede spon-

tane aktiviteter med science
• Antal børn ved aktiviteten
•  Samt en åben boks, hvor de kunne notere hvad 

aktiviteten omhandlede.

Foråret 2015 fra uge 1 – uge 25
I forårsperioden uge 1-uge 25 blev der indtastet 
424 spørgeskemaer af 700 mulige for perioden. 
Det giver en svarprocent på 60,57, hvilket er gan-
ske pænt.

Pædagogerne brugte i gennemsnit 1,7 time pr uge 
til planlagte aktiviteter med science, og der var i 
gennemsnit 1,4 spontane aktiviteter med science, 
som pædagogerne fremhævede.

De planlagte aktiviteter foregik oftest med 10 børn 
eller flere. 

Langt hovedparten af aktiviteterne foregik uden-
for, enten på udearealet eller udenfor, fx i skoven. 
I ca. 80 tilfælde var det en enkelt pædagog, der 
stod for aktiviteten, mens der ved hovedparten af 
aktiviteterne var to til fire pædagoger i gang.

Der deltog børn i alderen 0-5 år. Flest børn på 4 år.

Efteråret fra uge 32 til uge 42
I efteråret steg aktiviteten, idet de planlagte aktivi-
teter i gennemsnit var på 3,87 timer pr uge i børne-
haverne, og spontane aktiviteter steg til 2,5 aktivi-
tet pr uge. I denne periode på 11 uger var der 191 
besvarelser af 308 mulige, hvilket giver en besva-
relsesprocent på 62 %

De øvrige tal var sammenlignelige med forårets 
tal.

De havde desuden mulighed for at notere temaer 
og stikord fra deres aktiviteter. Dette indgår i un-
dersøgelse af indhold.

Om omfang 
Undersøgelsen viser, at pædagogerne i Randers og 
Hillerød arbejder mere med naturfaglige temaer, 
end der normalt gøres i folkeskolen i de små klas-
ser. Det kan betyde, at børn i de to kommuner får 
en god start på og interesse for naturfagene. Dette 
afhænger dog også af, hvad der indgår i det pæda-
gogiske arbejde, om der bygges bro mellem små 
børns intuitive opfattelser af naturfaglige områder 
og naturfagenes abstraktioner, og om indsatsen 
skærper børns interesse. Det er ikke undersøgt, 
idet det vil kræve en sammenligning af denne in-
tervention med en gruppe, der ikke har været ud-
sat for interventionen.

SPONTANE AKTIVITETER MED 
SCIENCE

Over de to perioder (uge 1-25 og 32-42 2015) er der 
blevet indsendt 174 eksempler på spontane aktivi-
teter. Disse er blevet samlet og farvekodet efter 
indhold. I langt de fleste tilfælde har det været 
simpelt pga. de meget konkrete udsagn.

Alle udsagn er samlet i et display for overskuelig-
hedens skyld. Figur nedenfor

Når pædagoger vurderer, at der opstår spontane 
aktiviteter med science, omhandler det i ¾ af alle 
eksempler aktiviteter med dyr eller aktiviteter 
med vand.
 
Se ’Figur 9’ næste side

Udsagn om dyr omhandler altid helt overvejende 
konkrete aktiviteter med konkrete dyr. I dette ma-
teriale ser det ud til at alle naturrelaterede aktivi-
teter bliver kaldt science:

•  Vi har snakket om pindsvin og om, at der også er 
noget, der hedder hulepindsvin. Forskellen på de 2 
typer. – Vi har snakket om geparder og set billeder 
på iPad

•  Vi har 4 vandrende pinde, og vi var løbet tør for 
grønne hindbærblade. Så vi har eksperimenteret 
med, hvad de så kan lide at spise
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• Vi har studeret muldvarpeskud
•  Der bliver lavet mange små scienceprojekter i dag-

ligdagen. Mange handler om de dyr, kogler, blade 
og andet, vi finder ude på legepladsen. Nogle gange 
snakker vi om det på stedet, mens der andre gange 
er noget, vi skal undersøge nærmere, så det tager vi 
med ind. Vi bruger iPad og bøger som hjælp

• Regnorme, snegle, se nøje efter
• „Smådyr“ på legepladsen
•  Ved at have planlagte scienceaktiviteter spredte 

det sig til de andre børn, som gik på jagt efter ma-
riehøns...

• Mariehøns
• Børn, som smagte på røde skovmyrer

Udsagn om vand omhandler leg med vand, til-
standsformer og leg/undersøgelse af massefylde:

•  Vi har undersøgt, om træ kan flyde, hvis vi trykker 
det hårdt ned mod bunden af søen, og hvad der 
sker, når vi kaster det langt ud (børnenes ord: så 
det ikke kan bunde)

• Smelte snebold i kop 
•  Rimfrost. Smelter med en varm finger. Dialog om, 

hvad der sker: kulde, frost og is kontra varme og 
vand. Inviterer til nye planlagte og spontane for-
søg og eksperimenter, når vinteren byder på frost 
og sne.

•  Vi så en stor vandpyt, der blev til flere små vand-
løb, som vi sejlede med skibe i

•  Kan vi få forskellige ting til at flyde i søen. Snak 
om flaskepost, som kan flyde ud i søen

•  Vi smelter beskidt sne efter at have set mange børn 
spise den. Så kan det ses tydeligt, hvad man også 
spiser.

• Eksperimenter med vand ude
• Vand og sand i sandkassen
•  Vandkanaler i nedløbsrør. Afprøvning af vandets 

løbebaner i forskellige hældningsgrader og højder

Lignende eksempler kan fremhæves for planter/
svampekategorien og tidlige matematiske begre-
ber.

0
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Figur 9 – Viser hvad pædagogerne registrerer som spontane science aktiviteter.
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Kategorien andre temaer dække alle andre akti-
viteter. Det fordeler sig som følger:

2 eksempler, hvor der er skrevet ”magneter”

2 eksempler, hvor der er skrevet ”blæse bobler”

2 eksempler, der omhandler lege med konstruktio-
ner i vuggestue og børnehave

Et eksempel, hvor ” børn selv har arbejdet videre 
med over- og undertryk”

Et eksempel, hvor en pusteleg med sølvpapirkug-
ler fremhæves

Et eksempel, hvor bagning bliver gennemført på 
baggrund af, hvad et barn tror:

”Bagning blev et eksperiment. Barnets hypotese: 
Smør og sukker bliver til blade, når det varmes op. 
Vi prøver og ser, hvad der sker. Blev det til blade, 
nej, drengen troede, det var kartoffelstykker, det 
ikke helt smeltede smør, indtil det hele var smeltet.”

Et eksempel, hvor den planlagte aktivitet har om-
handlet hjertet, og børn har udført 

”videre undersøgelse og spørgsmål omkring hjertet, 
mærket efter løb, lyttet i stetoskop”

De sidste 7 eksempler lyder:

Brandbilers funktioner efter at have set brandbiler 
på en tur 

NÅR DET ER TORDENVEJR, MÅ MAN GRIBE  
MULIGHEDEN

Når et barn taber en rokketand, så må vi følge dette 
spor

Afprøvede balancen i forhold til at cykle ned ad 
bakken 

Afprøvede, om en papirkugle kunne flyve i luften 
som en drage

Afprøve, hvilke biler der kan bruges i bilbanen, 
hvor den originale bil er væk

Leg og eksperimenter med bolde og kroppen

Det er alle eksempler på, at pædagogerne ser mu-
ligheder i deres dagligdag. Det er i nogle tilfælde 
svært at se det naturfagligt perspektivrige i den 
meget korte skitse.

De resterende 19 udsagn omhandler ikke konkrete 
aktiviteter, det er udsagn, der fortæller, hvad pæ-
dagogerne mener er vigtigt i deres arbejde.

Udsagn om science:

1.  Skal huske at lytte og ikke holde fast i sin aktivi-
tet, når der pludselig opstår en anden aktivitet, 
som interesserer børnene mere

2.  Husker ikke, men jeg gør det næsten hele tiden, 
specielt brug af åbne spørgsmål

3.  Forfulgte børnenes dejlige påskud og deres un-
dren, specielt brug af åbne spørgsmål

4.  Det sker bare, og det er dejligt at gribe børnenes 
store og små undringer

5.  Det kan være svært at følge den til dørs, da der 
også er dagsgøremål, der SKAL afvikles indenfor 
en nogenlunde fastlåst tidsramme. Så er der ikke 
så meget tid til det spontant opståede

6.  At det giver mulighed for, at børnene opdager 
verden omkring sig, støttet af pædagoger

7. Gribe muligheden, når den er der
8. At lade sig inspirere af barnets interesse
9.  At man bliver nysgerrig på at undersøge noget 

med et par børn, kommer hurtigt videre rundt, 
og mange børn kommer hurtigt til, når de kan se, 
man har gang i noget spændende

10. Børnenes interesse er gode spor at følge op på
11. Skovuger giver god anledning til science
12. At følge det, barnet er optaget af
13.  De spontane forløb var en udløber af vores plan-

lagte forløb, og det var altid børnene, der videre-
udviklede min ide

14.  Det var børnene, der arbejdede videre med eks-
perimenterne, og gerne på en anden måde, og vi 
voksne blev draget af deres iver

15.  De spontane aktiviteter læner sig op af de plan-
lagte, og det er ofte børnene, der starter
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16.  Vi oplever, at der opstår flere og flere spontane 
scienceprojekter på børnenes opfordring. Vi op-
lever, at science afføder science. Og jo mere vi ar-
bejder med planlagte projekter, des mere får 
børnene mod på at spørge de voksne

17. Børnene leger videre med det, vi har planlagt
18.  Børnene leger videre med de samme aktiviteter 

som vi havde planlagt
19.  Børnene er inspirerede af vores planlagte 

science

De 19 udsagn kan opdeles i fire kategorier:

1.  Det er vigtigt at være fleksibel i arbejdet med 
små børn

2. Det er vigtigt at stille åbne spørgsmål
3. Det er vigtigt at følge børns interesser
4.  Mange ”spontane” aktiviteter med science op-

står som følge af planlagte aktiviteter

De tre første kategorier passer fint med Hillerød 
Kommunes forståelse af science i børnehaven/
Broström & Frøkjærs principper.

Det sidste udsagn er refleksioner over, hvorfra ide-
erne til de spontane aktiviteter kommer fra. 

OM DE SPONTANE  
AKTIVITETER
Der er ikke sat ord på så mange af de spontane ak-
tiviteter, ofte er de alene talt op. De 174 udsagn re-
præsenterer ca. 30 % af samtlige registreringer.

Materialet viser ligesom indholdsafsnittet, at pæ-
dagoger overvejende arbejder med dyr og natur, 
når de fortolker at noget er ”science”. Det er sjæl-
dent fysisk/kemiske problemstillinger, der tales 
om. Det er helt overvejende iagttagelser og børne-
undersøgelser af dyr og planter samt konkrete ak-
tiviteter med vand. 
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