
                      
 
 

Junior-Einstein-med spand 
         vand & nedløbsrør…… 

 
 
 

Lektor, Thorleif Frøkjær 
UCC, København 

 
 





Nedløbsrørs	science	
*Junior	Einstein	med	vand,	spand	og	nedløbsrør	

”I	vuggestuen	har	vi	et	nedløbsrør,	der	ender	et	stykke	over	jorden,	og	
børnene	er	altid	optaget	af	det	vand,	der	strømmer	ud	af	det,	når	det	

regner…”	
•  Børnenes	undren	over,	hvorfor	der	nogen	gange	
kommer	vand,	og	nogen	gange	ikke.	

•  Kan	børnene	lære,	at	der	skal	komme	vand	et	sted	
fra,	for	at	det	kommer	ud	af	røret?	

•  Hvordan	kan	vi	som	voksne	hjælpe	børnenes	
nysgerrighed	på	vej?	

•  Spørgsmål:	Hvordan	bliver	vi	bedre	til	at	være	
nysgerrige	på	børnenes	nysgerrighed?	

	



Vi	ville	gerne	undersøge:	

•  Børnenes	undren	over,	hvorfor	der	nogen	
gange	kommer	vand,	og	nogen	gange	ikke.	

•  Kan	børnene	lære,	at	der	skal	komme	vand	et	
sted	fra,	for	at	det	kommer	ud	af	røret?	

•  Hvordan	kan	vi	som	voksne	hjælpe	børnenes	
nysgerrighed	på	vej?	

•  Spørgsmål:	Hvordan	bliver	vi	bedre	til	at	være	
nysgerrige	på	børnenes	nysgerrighed?	













Har	de	voksne	”flyttet	sig”?	

•  I	starten	var	de	voksnes	sprog	lidt	anstrengt	
og	kunstigt,	fordi	vi	skulle	lære	noget	nyt.	

•  Vi	skulle	øve	os	i	at	være	kropsligt	nysgerrige,	
sammen	med	børnene.	

•  Vi	er	blevet	bedre	til	at	gribe	børnenes	
undren,	og	bygge	videre	på	den.	







Foreløbig	konklusion	
•  Børnene	har	lært,	at	for	at	der	kommer	noget	
vand	ud,	skal	der	fyldes	noget	vand	på.	

•  Børnenes	fordybelse	og	roen	på	legepladsen	i	
science	aktiviteter	er	markant.		

•  Vi	har	formået	at	skabe	nogen	rum,	der	gør,	at	
alle	de	børn,	der	ønsker	det,	kan	deltage.	

•  De	voksnes	reaktioner	på	børnenes	undren	er	
blevet	en	naturlig	del	af	vores	krops-	og	
talesprog.	

•  Børnene	skal	være	tæt	på	3	års	alderen,	før	de	
med	ord	kan	udtrykke	undren.		



1 år senere – 
aktionslæringsprojektet har 

bidraget til en mere 
reflekteret og begrundet 

opfattelse af hvad læring er 
og hvordan børn lærer…  
Kilde : Et undersøgelsesprojekt – 4 

fokusgruppeinterviews, 2 grupper med 
deltagelse af pædagoger fra science-
projektet, 2 grupper af pædagoger 

fra øvrige daginstitutioner – alle 
tilfældig udvalgt 



Science-projektet har haft 
en effekt på de deltagende 

pædagogers syn på : 
*pædagogens særlige betydning for 

børns læring 
*struktur og organisering 
*faglig viden (didaktisk & 

naturvidenskabelig) 
*fokus på åbne spørgsmål og børns 

spørgsmål 
*fysisk indretning af læringsmiljøet 



Vælg layout 
1. Højreklik uden for dit slide 	

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen	

NATUREN & 
NATURFÆNOMENER	

I vejledningen til dagtilbudsloven fremgår følgende som beskrivelse af  indholdet i temaet 
”naturen og naturfænomener”: 
•  ”Dagtilbuddene skal bidrage til at styrke børns viden om, erfaring med og forståelse for 

naturen og naturfænomener. Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider 
og i alt slags vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse 
for planter, dyr, årstider og vejr. 

  
•  At arbejde med naturfænomener handler om at skabe muligheder for, at børnene kan arbejde 

med tidlige matematikområder og natursammenhænge og om, at børnene gør sig erfaringer 
med sammenhænge i deres omverden. Børns naturlige nysgerrighed og undren kan være 
grundlaget for at eksperimentere og undersøge og få erfaringer med mængder, tal og 
kategorier mv. Ved at udfordre barnet, der hvor det er i forhold til naturfænomener, skabes 
mulighed for, at børnene kan forstå, systematisere og få begreber for deres omverden. F.eks. 
begrebspar som stor-lille eller let-tung og begreber som tal, mængder, mønstre, rækkefølger, 
tyngdekraft og relativitet, f.eks. tid.” 

•   
 



 Arbejdet med natur og naturfænomener 
i danske dagtilbud:	

EVA: Natur og naturfænomener i dagtilbud 
*stærke rødder og nye skud* (2015) 



Master for en styrket pædagogisk 
læreplan	

      Det gode børneliv: 

• Dannelse 
•  Leg 
•  Børnefællesskaber 
•  Læring 
•  Læringsmiljøer 



Master for en styrket pædagogisk læreplan 
Pædagogisk grundlag og ramme for 
det videre arbejde med læreplanstemaer og 
få brede pædagogiske læringsmål  
Udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisnins & Ligestilling, juni 2016	

Læringsmål	

Pædagogiske 
aktiviteter m.v.	

Dokumentation	

Evaluering og 
fastsættelse af 

nye mål	



MASTER FOR EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 

*det dannende indhold skal være meningsfuldt, udfordre barnet og være 
afsæt for børnenes måde at begribe og handle i en digitaliseret og global 

verden 
*mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen 
støttes, guides og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at 

legen udvikler sig positivt for alle børn 
*i dagtilbuddenes hverdag skal der skabes plads til, at det enkelte barn 

både kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig med at 
fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve 

forskellige positioner m.v. 
*når de voksne i dagtilbud målrettet arbejder med børnenes læring inden 
for fx bæredygtighed, digitalisering, naturfænomener, kultur eller lignende, 

skal den pædagogiske tilgang være baseret på en legende og 
eksperimenterende tilgang, for at læringens indhold og form giver mening 

for børnene 
*pædagogisk didaktiske overvejelser handler i den sammenhæng om 
viden om børnegruppen og børnenes perspektiver, klare intentioner og 

retning for arbejdet med læringsmiljøer og børns læring 
 



STYRKET PÆDAGOGISK 
LÆREPLAN 2017-18	

 
 
•  Pædagogiske læringsmål for de 0-5 årige børn: 
Læringsmiljøet understøtter, at alle børn aktivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omverden, og således får erfaringer med at 
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder 
en begyndende matematisk opmærksomhed 
 
Klip fra temabeskrivelsen: 
En sciencetilgang betyder at læringsmiljøet giver børnene mulighed for at 
danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og støtter børnene 
i at kategorisere og systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, 
som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under, osv. Det pædagogiske 
personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver børn mulighed 
for at eksperimentere med antal, rum og form som tidlige indgange til det 
matematiske sprog. 



STYRKET PÆDAGOGISK 
LÆREPLAN 2017-18	

 
 
•  Pædagogiske læringsmål for de 0-5 årige børn: 
Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 
stimulerer og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper, 
naturfænomener og levende organismer, samt en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling 
 
Klip fra temabeskrivelsen: 
Naturen er også et eksperimentarium, hvor børn gør de første erfaringer med 
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder ved at foretage undersøgelser, udforske 
sammenhænge og anvende forskellige analoge og digitale redskaber til fastholdelse 
af erfaringer og oplevelser og til at søge ny viden. Samt en begyndende forståelse for 
teknologi. Men også som et grundlag for at arbejde med fokus på bæredygtighed og 
samspillet mellem menneske, samfund og natur. Som et handlekompetent, kritisk 
demokratisk menneske. 
Viden om naturen omhandler også menneskets påvirkning af og samspil med naturen, 
fx i forbindelse med miljøspørgsmål og spørgsmål om bæredygtighed og anvendelse 
af naturens ressourcer. Læringsmiljøet må derfor give børn mulighed for at overveje 
deres eget samspil med naturen og naturens ressourcer. Bæredygtighed handler også 
om at konstruere, genanvende og reparere ved hjælp af forskellige redskaber, 
teknikker og materialer, naturlige såvel som menneskeskabte. 



SCIENCE I BØRNEHØJDE – 
KONFERENCE UCC/KBH – 

24.MAJ 2018 
•  Keynotes: 
•  Susanne Thulin, Kristianstad Universitet 
•  Niels Ejbye-Ernst, VIA/Skovskolen 
•  Stig Broström 
•  Thorleif Frøkjær 
•  Om matematisk opmærksomhed: Michael Wahl Andersen 
•  Om bæredygtighed: Nanna Hjorth 
•  Om digitale medier: Steen Søndergaard 


