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Definition af science
Alle aktiviteter der bidrager til 
børns interesse og langsomt 
voksende forståelse for natur, 
teknik, sundhed, matematik, 
biologi, kemi og fysik - emergent
science. 
Siraj-Blatchford, 2001

Science i dagtilbud og skolestart 
bygger på en aktiv inddragelse 
af naturen og naturfænomener 
med henblik på, at børn får 
kendskab til dyr og planter, 
naturens kredsløb samt 
naturens lovmæssigheder og 
dermed typisk emner som lys, 
vand, vind, energi, magnetisme, 
elektricitet, luftstrømme osv.



Hvorfor science

• Fordi børn synes det er sjovt 
at lege, eksperimentere og 
undersøge science 
fænomener

• Science dannelse kan skabe 
forudsætninger for at kunne 
forstå og deltage i samtale og 
handlinger vedrørende en 
række væsentlige 
samfundsmæssige spørgsmål

• Dannelse, verdensborger



Børns undren som afsæt for en 
science pædagogik

• Hvorfor kommer der luft ud 
af et hul i væggen?

• Vi har påstået, at børnene 
undrede sig – men der 
kommer noget før undren:

• Opmærksomhed
• Interesse 
• Nysgerrighed
• Undren



Opmærksomhed
Opmærksomhed er evnen til hurtigt at opsøge relevante 
sanseindtryk og til at fastholde koncentration om dem i 
fornødent omfang. Inklusiv evnen til både at kunne 
skifte fokus og holde fokus på en relevant måde. 

Vygotsky beskriver to former for opmærksomhed: 

• Den impulsive opmærksomhed, - den viljesfrie eller 
den uvilkårlige ”naturlige” opmærksomhed – når man 
ikke har sat sig for at være opmærksom

• Den viljestyrede opmærksomhed, refleksiv 
opmærksomhed – bevidste mål og beslutninger

Vygotsky 1978, 1979; Fischer & Madsen 1984; Petrovskij m.fl. 1987; Hansen 
2002, 2003



Opmærksomhed
• Overgangen fra den 

impulsive til den viljestyrede 
opmærksomhed er en fase 
med en formidlet 
opmærksomhed (Vygotsky)

• Den voksne peger, viser og 
taler, og barnet responderer. 
Den pegende gestus, - fælles 
opmærksomhed

• Herefter overtager barnet 
selv funktionen og det 
støttes i at benævne og 
derved udvælge og udpege 
det, som det retter sin 
opmærksomhed mod



Fra opmærksomhed til interesse
• Barnets opmærksomhed kan 

være afsæt for udvikling af 
interesse 

• Interesse er, når barnet får lyst 
til at rette sin opmærksomhed 
mod noget eller lyst til at blive 
involveret i og undersøge et 
eller andet, fx en genstand, et 
fænomen

Cambridge dictionary

• Begrebet interesse hører til 
psykologien og har været 
associeret med ”aktiviteter som 
børn vælger at engagere sig i”

Hedges & Cooper, 2016



Fra interesse til nysgerrighed

• Når en stabil interesse 
er etableret, vil barnet 
ofte undersøge sagen 
nærmere

• Med andre ord 
indleder barnet en 
nysgerrig aktivitet



Nysgerrighed
• Nysgerrighed kan defineres som en stræben og 

intens ønske om at udforske det nye, 
overraskende, uklare eller modstridende, 
udfordrende og ikke kendte begivenheder

Kashdan & Silvia 2009 s. 368

- En elementær følelse af at ville kende til noget 
ukendt, et grundlæggende motiv til at 
undersøge omverden og løse foreliggende 
modsætninger - ”en appetit for kundskab” 

Loewenstein 1994



Vuggestuen på tur - nysgerrighed

• Foto mangler
• Børn ved en lille sø



Nysgerrighed
• Fire former for nysgerrighed, Menning 2018; 2019

– Nysgerrighed som noget relationelt – børnene er 
nysgerrige på, hvad der sker i gruppen og hvad de 
andre laver

– Nysgerrighed som personlighedsudviklende; kan 
bidrage til kritisk tænkning og frigørelse Freire 1998

– Nysgerrighed som en indre værdi, som noget der er 
værdifuldt i sig selv, i egen ret, svarer til at legen har 
sin egenværdi

– Nysgerrighed som udgangspunkt og redskab til at 
tilegne sig viden; denne tilgang knytter sig især til 
barnets tilegnelse af science og matematik 
kundskaber 

Dewey 1910; Piaget 1969; Jirout & Zimmermann 2015



Fra nysgerrighed til undren

• Nysgerrighed er 
trangen til at 
undersøge det der 
foreligger

• Undren vil mere end 
at få viden 

• Undring vil se bagom 
fremtrædelsesformen

• Undren ses som et 
filosofisk begreb Foto fra eksperimentarium



Undren
• Nysgerrighed søger en forståelse indenfor et 

givent system, hvorimod undring søger at se 
bagved denne struktur, gå bagved overfladen, 
Hedigger, Time and Being 2007; Opdal 2001; Piersol 2014, s. 8

• Undren defineres som en sindstilstand som 
signaliserer, at vi har nået grænsen for vor 
erkendelse, og at ting kan være forskellige fra 
hvordan de tager sig ud

Opdal 2008, s. 66

• Her er vores eksisterende viden og det 
gældende og herskende menneske- og 
samfundssyn for en stund sat af hængslerne 
Miller 1992, i Hansen 2018



Vejen fra opmærksomhed til undren

• Opmærksomhed opstår – først impulsiv så 
viljestyret opmærksomhed

• Opmærksomheden bliver til en interesse. 
Fænomenet luft får en særlig betydning for 
børnene, hvilket fremkalder deres interesse, en 
bestemt rettethed - de får lyst til at blive involveret 
i og undersøge fænomenet luft

• Interessen fæstner sig og bliver til nysgerrighed – et 
motivationelt begær efter viden, lyst til at udforske 
det nye ikke kendte

• Der opstår en undren. Barnet spørger: ”Men 
hvorfor er der luft? Hvorfra kommer luften? Det 
søger bagom fænomenet



Undren



Undren



Science og filosofi med børn
Science og filosofi – overlap:
• Når børn stiler spørgsmål, og udtrykker en ægte undren –

og når børn og voksne er nysgerrige, undrer sig og 
undersøger sammen, og når børnene finder frem til 
(foreløbige) svar

Forskelle:
• Science-undren tager udgangspunkt i spørgsmål, som 

reelt kan besvares (er græsset også grønt om natten? 
Hvad er det at være vægtløs?) 

• Filosofi-undren rummer spørgsmål, som ikke lader sig 
besvare ‘sandt’, men som giver indsigt i, hvad det vil sige 
at være menneske i livet, eksistentielle spørgsmål (Fx 
Hvad er en ven? Hvor kommer tankerne fra?)



Skabe et science læringsmiljø
• Det fysiske læringsmiljø har en 

fagspecifik science indretning - ude, inde
• Børnene møder en ”duft af science”
• Forekomst af science materialer –

organiseret i science centre, fx
–Vandhjørne
–Lyshjørne
–Lydhjørne



Det fysiske SCIENCE læringsmiljø
Et vandhjørne med kopper, glas, kar, slanger, 
målebægere, isforme, flasker med huller, 
vandbeholdere med vand der skifter farve i 
overensstemmelse med temperaturen på vandet. 

Et lydhjørne med papbægere og snore til telefoner, 
forskelligt materiale til at lave lyd med, fx plastikrør, 
stemmegafler og forskellige skrammelinstrumenter.

Et lyshjørne med spejle, kalejdoskop, periskop, 
reflekser, prismer, forskellige briller, lommelygter og 
udstyr til skyggeteater og ikke mindst en aflagt 
overheadprojekter.



Et science læringsmiljø
Et optimalt lege- og læringsmiljø med 
mange forskellige materialer, og tid og 
plads til udforskning gennem lege og 
eksperimenter, der giver rum for børns 
kreativitet og egen ‘videnskabelige’ 
tænkning og forestilling:
• Danne hypoteser, afprøve forskellige mulige 

forståelser
• Skaffe metoder til at tilegne sig ny viden og 

også selv at konstruere viden
• Problemløsning
• Lære at stille gode spørgsmål



Nysgerrighed og undren som afsæt
• Hvor kommer nullermændene fra?, 
• Vokser græsset også om natten? 
• Hvor kommer skyerne fra?
• Hvorfor er der store og små sten?”
• Kan fisk svømme baglæns?

Nysgerrigpermetodens frem trin (jf, Dewey)
• Hvad er det vi undrer os over?
• Hvorfor ser det sådan ud?
• Vi lægger en plan for undersøgelsen
• Vi går ud og henter information
• Vi får styr på vores fund
• Vi fremlægger vores fund til kammerater



Undren og hypotese
• Opdagende og undersøge (Dewey)

• Identificere et problem

• Opstille en hypotese

• Forudsige en løsning

• Designe et eksperiment

• Indsamle data

• Opnå et resultat – en løsning

• Konkludere – opstille en videnskabelig 

forklaring



Grubletegninger

Nej den vil ikke.
Den flyder bedre på dybt vand Jeg tror ikke det

gør nogen forskel

Lad ikke båden sejle 
for langt ud. 
Den vil synke, når den 
er på dybt vand.

Lektor Ida Guldager, UC Syd og SDU– efter Millgate House,England



Grubletegning – didaktik



Børns opfattelse af 
naturfænomener - science



Børns syn på naturfænomener
• En 4 årig siger: Når der er fuldmåne 

er det let at lande med en måneraket

• En 3 årig spørger: Hvorfor kan man se 
både solen og månen på en gang?

• Børn ser på vandet i bækken, det er 
klart, man kan se bunden, intet 
synligt snavs. De konkluderer, at 
vandet er rent. En vandprøve viser, at 
det er forurenet. TDS måler til måling af

rent vand



Børns syn på naturfænomener
• Børns syn på naturfænomener er videnskabelig set 

ikke dækkende 
• Hvordan kan man betegne et sådant barne-science 

syn?
• Fejlopfattelse (misconcepton, Driver)
• Forudfattet mening (pre-conception)
• Hverdagsopfattelse (Paludan)
• Gryende forståelse for naturvidenskab (Siraj-

Blatcford)

• Hvordan kan man på en respektfuld måde møde og 
udfordre børns hverdagsforestillinger?

• Altså hvordan ser en science didaktik ud?



Vejen frem
Hvordan bryde modsætningen mellem børns 
hverdagsviden og en videnskabelig viden?
• Tage udgangspunkt i børns spørgsmål, 

nysgerrighed og undren – og arbejde med 
hypoteser

• Pædagog og lærer bruger deres faglighed 
og finder en måde, hvor man kan 
præsentere børn for videnskabelige 
forklaringer, (dialog, udfordre børn, 
iværksætte undersøgelser og 
eksperimenter)

• Altså udvikle en science-didaktik
• Tage udgangspunkt i en dynamisk 

læringsforståelse – et lege-læringsbegreb



En vekslen mellem uformel og 
formel læring

Uformel læring
Læring som universel menneskelig handling
Ikke bevidst læring

Formel læring
Lære at lære
Bevidst læring, 
læremotiv
Metakognition

Inger Bernth, 1995; Broström, 1996; Enerstvedt, 1982; Leontjev, 1977, 1982; 
Samuelsson Pramling, 2006



Forlæns og baglæns didaktik
• To planlægningsstrategier der 

begge kræver en didaktisk 
tænkning:

• Planlægning på forhånd –
‘baglæns planlægning, fx 
planlægning af studier i en 
nærliggende dam - biotop

• Planlægning ud fra den aktuelle 
situation – ’forlæns 
planlægning’, fange fuglen i 
flugten, ‘den døde mus 
pædagogik’ fx skøjteløber

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://naturporten.dk/cache/com_zoo/images/almindelig_skoejteloeber_lightbox_40c1702782acc2571bb07f60c096fb36.jpg&imgrefurl=http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/insekter/item/almindelig-skojtelober&docid=n-351wb6B6RmZM&tbnid=Q6v7mWNXsM9qqM:&w=800&h=445&ved=0ahUKEwjfxZeL6pfLAhVBYJoKHZgtBToQxiAIAg&iact=c&ictx=1


Science-didaktik - principper 
• Hverdagssamtaler, social interaktion
• Tid, fordybelse
• Fælles opmærksomhed, inter-

subjektivitet
• Pædagog/lærer lytter, nysgerrigt
• Og er medforsker i barnets søgning 

efter kundskaber
• Pædagog/lærer anlægger et 

barneperspektiv
• Har ikke fokus på færdige og rigtige 

svar, men principper bag 
fremtrædelsesformen



Feynmanns historie
- Barn: se den fugl, hvad slags er det?
- Voksen: Aner det ikke, vigtigere at se hvad den gør
- Barn: Den hakker, pikkker på fjerene
- Voksen: Hvorfor tror du, den gør det?
- Barn: Måske bliver fjerene uglet når den flyver, og nu ordner den 

fjerene
- Voksen: Ok, hvis det var sådan, så ville den altid sidde der og 

hakke for at glatte fjerene ud …. så lad os se om den hakker mere 
når den lige er landet

- Barnet observerer fuglen. Ser at den går rund og hakker; den 
hakker lige meget når den lige er landet og længe efter

- Barn: Jeg giver op, hvorfor hakker den?
- Voksen: Fordi der er lus der generer den – lusene har sukkerstof 

på fødderne og det spiser miderne og så dannes der bakterier

Haim Eshach (2006) Science literacy in primary schools and pre-schools



Hvordan kan mennesker selv flyve?

Fugle kan flyve, kan vi flyve?
• Udklækning, barnet ruger over 

problemet – læring kræver tid

• Illumination (lyn fra en klar himmel), 
barnets tidligere måder at tænke og 
udføre ting på kulminerer i en ny 
syntese eller idé 

• Verifikation, afprøve i praksis - flyve 
med heliumballoner, trampolin

Broström & Frøkjær, 2015



Projektet realiseret
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