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Indledning 
 

Projektet Science didaktik 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 læring er og hvordan børn lærer. 12 

kommuner deltog i undersøgelsen, herunder Hillerød Kommune. De deltagende kommuner fik en 

kort rapport om hvordan ’deres’ pædagoger havde svaret, hvilket lå til grund for, at Hillerød 

Kommune ønskede iværksættelse af et aktionslærings-projekt for herigennem positivt at kunne 

udnytte og videreudvikle de læringssyn- og perspektiver, som Hillerød pædagoger havde 

formuleret. 

  

Pædagogerne fra de 12 vuggestuer og børnehaver der deltog i projektet, projektpædagogerne, 

mødtes med de to projektkonsulenter til fælles kursusdage og netværksdage på Rådhuset med 

henblik på tilegnelse og diskussion af viden om læring, didaktik og science-pædagogik. Med dette 

afsæt iværksatte de science-projekter i egen institution og fremlagde løbende disse erfaringer til 

diskussion på netværksdagene. I tillæg fik institutionerne to besøg af to projektkonsulenterne med 

henblik på drøftelse og vejledning i egen praksis. 

 

Projektet kunne ikke gennemføres uden den gode opbakning og deltagelse fra Stina Hendrup 

Sektionsleder Dagtilbud Børn og afdelingschef Dagtilbud Børn Børge Christiansen. Helt centralt 

har naturligvis været de deltagende projektpædagoger og de energiske børn. Uden dem intet projekt. 

  

Det er med stor fornøjelse at vi her fremlægger en rapport over forløbet, som vi håber at pædagoger 

og forvaltning kan drage nytte af. 

 

 

Lektor Thorleif Frøkjær  

University College Copenhagen (UCC) 

 

Professor Stig Broström 

Aarhus Universitet 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
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Kort beskrivelse af projektets forløb fra start til slut 

 

Projektet strakte sig tidsmæssigt fra februar 2011 til september 2011 og med efterfølgende 

evaluering af pædagogernes udbytte frem til april 2012. 

Som omtalt i indledningen bestod projektet i en løbende veksling mellem teoretiske oplæg og 

drøftelser, planlægning og gennemførelse af science-forløb, vejledning og nye drøftelser. 

Tidsmæssigt så planen således ud: 

 

28. februar, 2011 Projektplanen fremlægges og drøftes 

22. marts, 2011 Kursusdag: Oplæg for alle medarbejdere i de 12 projektinstitutioner. 

  Præsentation af Hillerødpædagogers syn på børns læring 

18. marts, 2011 Oplæg om børns læring og aktionslæring som projektmetode 

  Oplæg om science i daginstitutionen og drøftelse af ideer til science 

temaer 

8. april, 2011  Netværksdag, projektgrupperne skitserer science-forløb 

Datoer i april, 2011 Konsulentbesøg i institutionerne, science-aktioner drøftes og planlægges 

4. maj, 2011  Kursusdag: Oplæg om didaktisk teori og metode 

  Projektpædagogerne gennemfører didaktiske samtaler 

  Nu forbedret aktion planlægges 

Datoer i maj, 2011 Konsulentbesøg i institutionerne, nye science-aktioner drøftes og 

planlægges 

14.juni, 2011  Kursusdag: Oplæg om didaktisk teori og metode  

Fokus på pædagogisk dokumentation og evaluering 

Projektgrupperne gennemfører didaktiske samtaler 

Analyse af evalueringsmetoder.  

Forberedelse af projektstatus i projektinstitutionerne 

30. august, 2011 Netværksdag: 

20. september, 2011 Projektstatus – aktionslæring som projektmetode: hvad har fungeret 

særligt godt, hvad skal ændres?  

 Formidling til kollegaer om hvordan man arbejde med science-temaer. 

 Drøftelse af nye perspektiver. 
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1. november, 2011 Projektafslutning med udstilling og arbejdende værksteder på Rådhuset 

med deltagelse af pædagoger fra kommunens institutioner. 

26.april, 2012 Endelig afslutning med ny udstilling og besøg af børne- og 

undervisningsminister Christine Antorini. 

 

Det faglige indhold der blev formidlet på de tre kursusdage og som løbende blev drøftet og 

videreudviklet på netværksdage og ved konsulentbesøg er beskrevet i et følgende kapitel Science i 

dagtilbud – om det teoretiske grundlag. 

 

Med inden denne fremstilling skal vi præsentere det, der udgjorde grundlaget for science-projektet, 

nemlig undersøgelsen Pædagogers syn på børns læring. 

 

 

 
Vandforsøg i børnehaven  
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Pædagogers syn på børns læring 
 

I Danmark blev læringsbegrebet officielt lanceret i 1998 i Lov Social Service (Socialministeriet, 

1998) og igen i Lov om Pædagogiske Læreplaner i 2004 (Socialministeriet, 2004). Såvel 

læringsbegrebet som ideen med pædagogiske læreplaner mødte dengang en vis modstand 

(Broström, 2004). Denne synes dog at være aftaget i takt med pædagogernes aktive og konkrete 

arbejde med læring og de pædagogiske læreplaner, hvilket dokumenteres i evalueringen af de 

pædagogiske læreplaner (AFK, NIRAS, EVA, Pædagogisk Udviklingsforum, 2008). En tilsvarende 

bevægelse kan også ses i Sverige, hvor Läroplan för förskolan, Lpfö fra 1998 (Skoleverket, 2006) 

omtaler et læringsbegreb og rummer formuleringer vedrørende mål og principper for børnenes 

læring.  

Men uanset at pædagoger i Danmark og Sverige i henholdsvis 6 og 12 år har arbejdet med 

begrebet læring og pædagogiske læreplaner, hersker der næppe en afgrænset og tydelig forståelse 

for, hvad der menes med begrebet læring samt hvilket syn pædagoger tillægger læringsbegrebet.  

 

Studiets mål og metode 

Målet med studiet var at bidrage med viden om, hvordan danske og svenske pædagoger med børn i 

alderen 1-5 år tænker over og beskriver børns læring i dagtilbud og förskola, hvilket blev udmøntet 

i følgende forskningsspørgsmål: 

- Hvad forstår pædagoger ved begrebet læring? 

- Hvordan antager pædagoger, at børn lærer? 

- Hvilke er de bedste forudsætninger for børns læring? 

- Hvilken betydning tillægger pædagoger ’børns deltagelse’ i forhold til deres læring? 

Disse spørgsmål blev belyst gennem iværksættelse af en spørgeskemaundersøgelse, som blev 

besvaret af 68 svenske og 1.340 danske pædagoger. 

 

Hvad er læring? 

Til belysning af spørgsmålet ’hvad er læring’? bliver respondenterne bedt om at reflektere over 

hvilke situationer, der især bidrager til børns læring. Her nævnes først og fremmest situationer, som 

udvikler børns sociale kompetencer samt aktiviteter der bygger på børns egne initiativer. Endvidere 

leg og især fri leg. Rundkreds og læse- skriveaktiviteter ses kun i begrænset omfang som 

læringsaktiviteter. 
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Her er nogenlunde lighed mellem danske og svenske pædagogers vurdering af hvad der kan 

karakteriseres som læring. Dog vurderes leg hvor børn og voksne leger sammen og også fri leg lidt 

højere af svenske pædagoger, hvorimod situationer der kan bidrage til udvikling af sociale 

kompetencer vurderes højere af danske pædagoger. 

 

Hvordan børn lærer 

Til spørgsmålet om hvordan børn lærer, tillægger såvel svenske som danske pædagoger ’leg og 

samvær med andre børn’ som en af de vigtigste læringssituationer. Herefter følger læring som 

imitation, altså læring som at ’se hvad andre børn gør og siger’ og tilsvarende, hvad ’voksne gør og 

siger’. Men voksnes direkte instruktion, ’de voksne forklarer og viser’, vurderes at have meget lidt 

indflydelse på læring.  

De væsentligste forskelle mellem danske og svenske pædagogers syn på hvordan børn lærer, 

er betydningen af at være fordybet, hvilket kommer meget tydeligere til udtryk blandt danske 

pædagoger (67 % mod 44 %). Endvidere synes svenske pædagoger, at tillægge samspillet mellem 

pædagog og barn, ’deltage i aktiviteter sammen med voksne’, større betydning end danske 

pædagoger. 

 

Forudsætninger for børns læring 

Til spørgsmålet om hvilke forudsætninger der kan antages bedst muligt at støtte børns læring, er der 

blandt svenske og danske pædagoger enighed om, at pædagoger dels skal udfordre børn på en 

passende måde, og at pædagogerne skal møde børnene med respekt og tryghed. Pædagogerne 

tillægger også en aktiv interaktion mellem pædagoger og børn som en god forudsætning for læring. 

Igen ses at de svenske pædagoger betoner pædagogroller kraftigere end de danske pædagoger. 

Svenske pædagoger betoner pædagog-barn interaktionen en smule mere end de danske pædagoger 

(henholdsvis 70 % og 60 %). Ligeledes vægter svenske pædagoger i højere grad end de danske, at 

børnene møder udfordringer (80 % mod 65 %). Derimod lægger danske pædagoger mere vægt på 

pædagogernes indirekte støtte, nemlig at børnene dels oplever respekt og tryghed fra de voksne (85 

% mod 76 %) og ligeledes lægger danske pædagoger en smule mere vægt på at skabe 

omstændigheder for trivsel. 
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Pædagogernes opfattelse af begrebet deltagelse 

Svenske og danske pædagoger forstår først og fremmest deltagelse, som at pædagogen skaber de 

bedst mulige betingelser for at børn kan træffe egne valg samt ’at lytte til dem og forstå deres måde 

at tænke på’. Dog vægtes begge kategorier lidt højere af de svenske end de danske pædagoger. 

Heroverfor vægter de danske pædagoger kategorien ’at være en del af en gruppe og indgå i det 

aktive samspil’ (81 % mod 74 %). Der er således en tendens til, at svenske pædagoger betoner 

pædagogrollen mens danske pædagoger har et særligt fokus på betydningen af relationerne mellem 

børnene. 

 
Diskussion: Hvad skiller svenske og danske pædagoger? 

Opsamlende kan siges, at der er mange ligheder mellem svenske og danske pædagogers forståelse 

af læring i det pædagogiske arbejde i dagtilbud og förskolan. Det bekræfter, at der i et vist omfang 

fortsat er tale om en nordisk børnehavemodel, som bl.a. rapporterne Starting Strong 1 (OECD, 

2001) fremhæver. Men undersøgelsen fremhæver også nogle væsentlige forskelle, som undervejs er 

udpeget og som vi vil uddybe. 

 

Barn-barn relationen / barn-voksen relationen 

Vi kan i materialet se en forskel på, hvordan danske og svenske pædagoger vurderer barn-

voksenrelationen. Svenske pædagoger lægger større vægt på vertikale relationers betydning. Her 

med større vægt på betydningen af barn-voksenrelationen.  Danske pædagoger vægter i højere 

udstrækning de horisontale relationer, relationerne børn imellem.  

En forståelse af denne særlige danske vægtning af de horisontale relationers betydning, kan 

tage afsæt i konsekvenser og eftervirkninger af selvforvaltningspædagogikken (Jerlang (red., 1998) 

fra 90’erne. Her kom en ny diskurs med ”selv” begreberne i fokus, og kom således til at definere 

måden at tale om børn og barndom på. I denne periode og i begyndelsen af det nye århundrede blev 

det mere eller mindre illegitimt i såvel pædagoguddannelsen som i den praktiske pædagogik at 

fokusere på pædagogens betydning for børnenes læring. Og når et så stort antal af de danske 

pædagoger i undersøgelsen vægter barn-barn relationen, kan de måske skyldes, at 69 % af de 

danske respondenter er uddannet i 1990’erne og det første årti af det nye årtusinde. 
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Læringsrum og begrebet fordybelse 

Som vist i analysen af pædagogernes besvarelser, markerer 67 % af de danske pædagoger, at barnet 

lærer ved at fordybe sig. Denne vægtning af fordybelse kan have sit udspring i ”Lov om læreplaner” 

(Socialministeriet, 2004) i afsnittet ” Formål og principper for læringen i dagtilbud § 1: ”Læringen 

sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter 

situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring”.  

Måske er danske pædagoger inspireret af lovens bogstav vedr ’fordybelse’ (eller loven har 

medtænkt en dimension danske pædagoger prioriterer). En undersøgelse af hyppigheden af ordet 

fordybelse blev gennemført som en Google søgning. Den viste, at ordet fordybelse i forbindelse 

med læreplanerne i danske dagtilbud anvendes i stor udstrækning i mange forskellige 

sammenhænge og især som værdibegreb sammen med begreber som omsorg, kreativitet og 

engagement. Ordet er også knyttet til at være barnecentreret. Det hedder for eksempel i de fundne 

læreplaner, at ”vi vil ikke afbryde barnet i fordybelse i legen”. Endvidere i forbindelse med at lægge 

vægt på tid og ro hedder det, at ”familierne har meget travlt og alt er planlagt, og vi ønsker derfor at 

give plads til ro og fordybelse i børnehaven.” Der anlægges også en faglige vinkel, hvor ”fordybelse 

tillader barnet at dyrke en interesse, specialiserer sig i et område og give plads til at være optaget af 

noget i længere tid med en voksen fuldt og helt til stede.” 

Der er forskel på danske og svenske pædagogers brug af ordet fordybelse. De svenske 

pædagoger oplever ”børn, der fordyber sig i noget”, som en sammenhæng præget af fred og ro, hvor 

børn kan observere de voksnes handlinger og anvisninger. Danske pædagoger oplever ikke primært 

fordybelse på denne måde, og slet ikke som en sammenhæng, hvor børn kan være i fred for voksnes 

indblanding. Danske pædagoger synes at være optaget af et læringssyn, hvor ”børn, der fordyber sig 

i noget”, betyder børn, der selv tager et initiativ, og herefter støttes af voksne som udfordrer barnet 

gennem aktiv deltagelse. Altså et læringssyn som både involverer læringsrum 2, og samtidig 

præciserer relationen mellem børn og voksne i disse lærende legesammenhænge. 

 

Pædagogerne i Danmark og pædagogerne i Hillerød 

Pædagogerne i 13 danske kommuner fik tilsendt spørgeskemaet. En af disse 13 kommuner var 

Hillerød kommune. I nedenstående to tabeller vises de danske tal med sort og tallene fra Hillerød 

kommune med rødt.  

Pædagogerne i Hillerød er enige med kollegerne i det øvrige Danmark om at læring er 

”situationer som udvikler børns sociale kompetencer”, nemlig henholdsvis 83 % og 85 %. Og på 
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spørgsmålet ”hvordan lærer børn?” er der også stor enighed om at det er ”når børn leger sammen 

med andre børn”, henholdsvis 73 % og 75 %. 

De største forskelle på de danske tal og opgørelsen af Hillerød pædagogernes besvarelser 

fandt vi dog også på besvarelsen af spørgsmålene: ”Hvad er læring?” og ”Hvordan lærer børn?” 

”Konflikter i hverdagen som børn forsøger at løse på egen hånd”, vurderes signifikant højere i 

Hillerød end det øvrige Danmark. I modsætning til ”kreative aktiviteter, fx maling og musik”, 

”samling” og især ”målrettede aktiviteter med henblik på læsning og skrivning”, som vurderes 

signifikant lavere. Børn lærer ”når børn fordyber sig i noget”, siger markant flere pædagoger i 

Hillerød. 72 % har dette udsagn som 1. prioritet. Mod 67 % hos danske pædagoger i øvrigt. 

Læringsudsagn som prioriteres væsentlig lavere hos pædagogerne i Hillerød, er at ”se hvad de 

voksne gør og siger”, ”deltage i aktiviteter sammen med voksne” og helt markant lavere, når ”de 

voksne forklarer og viser”.  

Disse forskelle fik os til at formulere følgende to spørgsmål til pædagogerne i Hillerød: 

 

- Hvad betyder det, når I siger at, læring er ”når børn løser egne konflikter” og i langt mindre 

grad gennem ”kreative aktiviteter” og ”læsning og skrivning?”  

- Hvad betyder det, når I siger, at ”børn lærer når de fordyber sig i noget”, men ikke ved ”at 

deltage i aktiviteter sammen med voksne” og ”se hvad de voksne gør og siger”, og slet ikke 

når ”de voksne forklarer og viser?” 

 

Nedenstående tabeller viser ’danske pædagogers’ svar i procent i yderste venstre kolonne – og 

Hillerød pædagogers svar i den røde kolonnen til højre. Stjernerne markerer interessante og store 

forskelle mellem landsresultatet og Hillerød-resultatet som omtalt ovenfor. 
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’Danske pædagogers’ svar til venstre og Hillerød pædagogers røde svar til høj 

vedr. synet på hvad er læring. Udtrykt i procent.  
 

 
’Danske pædagogers’ svar til venstre og Hillerød pædagogers røde svar til høj 

vedr. synet på hvordan lærer børn. Udtrykt i procent.  
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Iværksættelse af et aktionslæringsprojekt 

 
Dette kapitel præsenteres begrebet og ideen om aktionslæring – og set i forhold til Hillerød-

projektet om science-læring.  

 

Science som aktionslæring  

Science-projektet er gennemført som et aktionslæringsforløb. Det læringssyn der ligger bag 

tilrettelæggelsen af aktionslæringsforløbet, forstår læring som ”en dynamisk, kontinuerlig proces 

der grundlæggende handler om erfaringsbearbejdning og om at ændre sin kapacitet og kompetence 

til at forstå virkeligheden og potentielt handle i denne. Det er en social proces der foregår i samspil 

og interaktion med omgivelserne, og som kan være både kognitivt, følelsesmæssigt og kropsligt 

baseret” (Bottrup, 2001, s. 26). 

Altså et læringssyn som vægter erfaringslæring som den vigtigste, men dog ikke den eneste 

læringsform. Her ses læring et resultat af menneskers aktive handlinger i den fysiske og sociale 

omverden. Det er læreprocesser som bliver til i en reflekterende praksis kolleger imellem, som en 

sprogliggørelse af resultaterne af konkrete handlinger i praksis. Altså som kollektiv læring. 

Læreprocesserne fokuseres og speedes op af konsulenter som via netværksdage og besøg i 

institutionerne, tilrettelægger og gennemfører en pædagogisk rammesætning. 

Læringsresultaterne formidles i et pædagogisk design som en dokumentationspraksis, der dels 

gennemføres for at producere beskrivelser af de konkrete science-praksisser som udføres med 

børnene. Dels med sigte på den reflekterende praksis kolleger imellem, altså med et internt sigte 

som pædagogisk metode og arbejdsredskab med henblik på at tænke over og evaluere det 

pædagogiske arbejde. Der er tale om pædagogisk dokumentation, som tilgodeser behovet for 

dokumentation og evaluering af såvel den konkrete pædagogiske science-praksis og børnenes 

udbytte af at deltage i denne praksis. 

Aktionslæringsmetoden gør det muligt at sætte ord på ”det vi gør” – at lære af ”det vi gør”, og 

handler om: 

- at have en undersøgende tilgang til det vi gør… 

- at tage udgangspunkt i en forundring / udfordring i praksis, som man vil udforske 

og blive klogere på 

- at det er de konkrete situationer, der er genstand for interesse 
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-  i fællesskab at sætte ord på praksis – finde ud af hvor vores viden kommer fra, og 

gå nye veje efter viden. 

 

I det pædagogiske arbejde og i særdeleshed når en ”ny praksis” tilrettelægges og gennemføres, er 

det væsentligt at have indsigt i, hvilke faktorer der fremmer læring samt viden om, hvordan en 

(science-) læringsproces tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Og kendskab til de psykologiske 

mekanismer, der knytter sig til modstand og forsvar mod læring.  

Det kan især undersøges gennem et aktionslæringsforløb, som har fokus på: 

- at indkredse pædagogernes professionelle viden 

- at undersøge karakteren af pædagogers fagprofessionelle sprog 

- at undersøge om aktionslæring kan bidrage til at ”tavs viden” gøres til (an)erkendt viden? 

 

Hvad er aktionslæring?  
Aktionslæring handler om at udvikle praksis ved løbende at gennemføre eksperimenter, som 

observeres og dokumenteres og undervejs reflektere over de gennemførte praksishandlinger. 

Praksis skal undersøges ved at forhold sig nysgerrigt og udforskende til den. Ved at stille spørgsmål 

til praksis og undersøge de konkrete resultater som praksis fører til. 

Aktion er at andet ord for eksperiment. Og når eksperimenter gennemføres er der god 

mulighed for at bryde med dagligdagens rutiniserede praksisser. Gennem den pædagogiske 

dokumentation sprogliggøres og vidensbaseres resultaterne af disse eksperimenter, som reflekteres i 

det kollegiale fællesskab. Læringspotentialet ligger netop i denne bevidstgørelse af ”hvad det er vi 

gør”, hvilket giver mulighed for planlagte forbedringer og udvikling af den pædagogiske praksis – i 

en mere science-præget retning. 

 

Fem faser i aktionslæring: 

1) Formulering af en science- didaktisk – problemstilling 

2) Iværksættelse af science – aktioner 

3) Observation af aktionerne / dokumentation af praksis 

4) De didaktiske reflekterende samtaler 

5) Bearbejdning af erfaringer / ny aktion 
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Fase 1 som består af formulering af en science-didaktisk- problemstilling, blev gennemført via 

undersøgelser af eksempler på praksis, som blev vurderet væsentlige at handle på, altså at ændre på. 

To problemstillinger blev de gennemgående:  

- hvordan kan vi som pædagoger, blive bedre til at være nysgerrige på børnenes 

nysgerrighed? 

- hvordan bliver vi bedre til at lytte til børnenes spørgsmål, og indgå i en åben undersøgende 

dialog – og i fællesskab med børnene at konstruere forklaringer om det undersøgte tema? 

Fase 2 er planlægning af en praksis, af det eksperiment der iværksættes med henblik på at lære af 

og forbedre praksis, og som knytter sig til en bestemt problemstilling. Altså en reelt undersøgende 

proces, hvor antagelserne om resultaterne af eksperimentet formuleres som hypoteser, eller ”tegn”. 

Der vil især være fokus på, hvad jeg som pædagog ”kan være hjælpsom med”, når aktionen sættes i 

værk, jf. de to problemstillinger. Men hvordan kan aktionerne observeres og beskrives? 

 

Fase 3 er planlægning og gennemførelse af konkrete observationer som gør det muligt at beskrive 

aktionerne. Altså metoder som muliggør at få øje på ’det, der sker’, for at fastholde fokus på 

problemstillingen og senere at ’få øje på’ hypoteserne. Her vælges observationsmetode, og her 

vælges dokumentationsmetode. 

 

Fase 4 er planlægning og gennemførelse af didaktiske, reflekterende samtaler. En struktureret 

samtaleform, karakteriseret ved at fokus fastholdes på observation og beskrivelse af aktionen og den 

problemstilling og de hypoteser, der er formuleret. Og samtalen gennemføres som en refleksion 

over planlægning, gennemførelse og evaluering af aktionen, og vil derfor fremme en dybere og ny 

didaktisk forståelse: 

- ved at sondre mellem beskrivelse og tolkning og vurdering  

- med fokus på den konkrete, gennemførte praksis 

- med vægt på betydningen for de involverede børn og voksne, jf. problemstilling 

- og hvor afslutningen har fokus på ideer til ny, og forbedret praksis 

 

Fase 5 er opsummering og bearbejdning af erfaringerne med det pædagogiske (science-) forløb. 

Hvordan er der arbejdet med aktionerne, hvad var problemstillingen, hvilke iagttagelser og 

refleksioner er der gjort undervejs i forløbet, hvilke konklusioner giver forløbet grund til at drage, 
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hvilken ny viden om science-praksis har forløbet givet anledning til og hvilke erfaringer er der 

draget om aktionslæring som metode til voksenlæring? 

 

I fase 1 producerede institutionerne et science-projekt-skema med udgangspunkt i følgende model, 

som vises via eksempler fra to projektgruppers beskrivelser: 

 

Formulering af problemstillinger 

Formulering af 
problemstilling 

 

Konkretisering af 
problemstilling 

Første aktion 
(eksperiment) 

Hypotese 
(en begrundet antagelse 
om, hvad aktionen fører 
til) 

Uge 33. 2011. 

 

Hvordan kan de 
voksne være 
nysgerrige på børnenes 
nysgerrighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene er allerede 
kropsligt nysgerrige og 
kropsligt 
undersøgende.  

De voksne skal øve sig 
i at være i ”ormehøjde” 
med børnene og følge 
deres kropslige undren. 

Der er meget stille, 
selv om der er mange 
børn. Det fungerer 
godt med de lange 
tagrender. 

Vi skal forsøge at 
fange ansigtsudtryk 
(svært i regnvejr med 
hætter på) og måske 
aftale hvilke 
informanter vi skal 
have fokus på. Video 
gav noget mere end 
bare foto. 

Vi skal bruge mere tid 
på at anlægge 
vandbanerne 

1. Tagrender lægges 
med hældning ved 
bakken v. rutsjebanen:  
Materialer: Baljer 
(redskabsskur), 
nedløbsrør, spande, 
skovle, vandkander.  

2. Over podierne v. 
lågen, evt. ned i 
sandet:  

Materialer: tagrender, 
kander, spande og 
skovle.  

 

Resten af legepladsen 
er forbeholdt de 
mindste børn. 

 

 

2-3 voksne v. hver 
gruppe, en tager 
notater, foto, en er 
nærværende ved 
børnene. 

1. Børn udtrykker undren 
med kroppen og med 
”Hov”. 
 
2. Det ser ud som om 
børnene er trygge ved 
projektet og bliver mere 
og mere 
eksperimenterende og 
forbybende. 

3. Det ser ud som at 
børnene har brug for 
mulighed for fordybelse 
og gentagelse, hvor den 
voksnes rolle er at skabe 
mulighed for dette og 
støtte op omkring barnets 
egne initiativer.  
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I Klostervangen ser vi science-begrebet ud fra følgende forståelser 

• Muligheden for at være nysgerrige, undrende og undersøgende giver børn de bedste betingelser 

for læring. Derfor er voksnes science-tilgang, dvs. det at være, undrende og undersøgende sammen 

med børnene, anerkendende, guidende og udfordrende en grundforudsætning i alt vores 

pædagogiske arbejde. 

• Et læringsområde indeholdende natur. 

 

Formulering af problemstillinger 

Formulering af 
problemstilling 

 

Konkretisering af 
problemstilling 

Første aktion 
(eksperiment) 

Hypotese 
(en begrundet 
antagelse om, hvad 
aktionen fører til) 

Science skal blive en 
integreret del af vores 
kultur og pædagogiske 
praksis. 
Vi ser følgende 
dilemma: 
På den ene side er 
tidens krav om en 
effektiv læring 
inden for helt bestemte 
områder og inden for 
en afgrænset periode. 
Disse krav mærkes helt 
nede i småbørns-
alderen. Man skal nå 
sin børnehavetid på 
normeret tid. 
På den anden side 
kræver en science-
tilgang til pædagogisk 
arbejde tid til 
fordybelse og undren 
og at der er fokus på 
den fælles proces, dvs. 
positive oplevelser, der 
motiverer barnet til 
læring og den åbenhed 
fra den voksnes side 
overfor læring i 
forskellige retninger – 
ikke kun i én 
forudbestemt. 
 

Børn har en naturlig 
iboende nysgerrighed og 
lyst til at undersøge 
verden. De søger 
at begribe verden og 
forstå sig selv i forhold 
til den. 
Vi arbejder ud fra Den 
Integrerende Baggrund, 
så vores pædagogiske 
tilgang er altid, 
anerkendende 
undersøgende og 
nysgerrig. 
Science-tilgangen ser vi 
derfor som en 
videreudvikling og 
skærpelse af DIB – 
tilgangen. 
Vi ønsker derfor: 
At skabe et miljø, hvor 
der i højere grad er plads 
til at børnene udforsker 
og eksperimenterer. 
At stimulere børnenes 
evne til at skaffe sig 
viden – lysten til at lære. 

At skabe rammer der 
giver børnene modet til 
at handle og være 
undersøgende og 
eksperimenterende. 

Vi vil øve os i at undre os 
sammen med børnene, holde 
igen med ”de rigtige svar”, 
træde et skridt tilbage og lade 
børnene være aktive i 
processen med at finde 
mulige svar. 
Vi vil vurdere, hvornår det 
giver mening, at den voksne 
byder ind med ”det rigtige 
svar.” 
Skærpet fokus på 
betydningen af den læring, 
der er børnene imellem, at de 
hjælper hinanden med at 
skaffe sig viden. 
Vi vil kigge efter, om vi 
indendørs – ud fra de rammer 
vi har – kan skabe 
nogle bedre 
betingelser for børnenes 
eksperimenter. 
Vi vil undersøge, om vi kan 
indrette et inspirationshjørne 
eller lave en 
”opdage/eksperimentkasse”, 
der står fremme. 
Vi vil samle spor, skærpe 
opmærksomheden i forhold 
til, hvad børnene er optaget 
af at undersøge og blive 
kloge på. 
Sporene synliggøres ved at 
hvert spor skrives og 

Der skabes en større 
opmærksomhed 
omkring et tema, som 
spreder sig ud over den 
gruppe børn, der 
startede med at være 
optaget af det. 
Fokus/optagethed 
vokser, gror og spreder 
sig. 
Den fælles nysgerrige 
og undrende tilgang – 
børn og voksne imellem 
– giver større 
motivation og grobund 
for læring. 
Vi ser børn, der i højere 
grad finder svar i 
børnefællesskabet eller 
tager initiativ til at 
undersøge, hvor svaret 
kan findes. 
Med science-
perspektivet 
oplever pædagogerne 
en opkvalificering af 
praksis, idet den 
hjælper til at blive 
endnu mere klar på, 
hvornår børn er 
allermest motiveret 
(nysgerrige) for læring, 
hvad de er optaget af og 
i gang med at lære sig 
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illustreres på karton. Hænges 
op overalt i huset. 
Samtidig skal de inspirere 
personalet til at have øjne og 
ører åbne for børns 
optagethed af 
science-fænomener. 
Vi vil udfolde spor i 
betydningskort - børnene 
bidrager i forhold til hvad de 
aldersmæssigt formår. 
Herud fra planlægges og 
evalueres didaktiske forløb 
ved hjælp af EVA skemaer. 
Som dokumentation vil vi 
anvende praksisfortællinger 
med og uden fotos. 
 

noget om. Vi får herved 
en skærpet viden om, 
hvordan og hvornår, vi 
kan understøtte 
børnenes egen 
læringsproces. 
Vi voksne får aflært 
”vanen” med at give 
svaret på børnenes 
undrende spørgsmål. 
Åbne, nysgerrige og 
undersøgende børn, der 
forholder sig til den 
verden, de er en del af. 
Science-perspektivet er 
ikke noget der vil 
”forlade os”. Det 
vil fylde mere og mere i 
huset, blive indflettet i 
dagligdagen og 
omkring forskellige 
temaer. 
Det ligger så tæt op af 
vores tilgang til det 
pædagogiske arbejde, er 
en videreudvikling, så 
det vil leve. 
I kraft af, at det bliver 
en integreret del af 
vores pædagogiske 
tænkning, bliver det 
også gjort til genstand 
for evaluering på 
samme måde, som vi 
evaluerer vores praksis i 
øvrigt. 
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Science i dagtilbud – om det teoretiske grundlag 

 

I det følgende fremstiller vi konturerne af en science-didaktik. Det vil sige en omtale af de 

væsentligste didaktiske dimensioner og områder, nemlig: formål, mål, indhold, pædagogiske 

metoder og principper og evaluering. Alle områder som vi som konsulenter har undervist i og 

diskuteret med de deltagende projektpædagoger med henblik på udvikling af en science-didaktik i 

de berørte vuggestuer og børnehaver. 

 

Hvorfor science i dagtilbud? 

Set fra et barneperspektiv og en umiddelbar pædagogvurdering er spørgsmålet ’hvorfor science’ 

hurtigt at besvare: Science aktiviteter passer til børns umiddelbare tilgang til verden: De undrer sig, 

de er nysgerrige og de stiller spørgsmål. Netop det der er på spil, når man arbejder med 

naturvidenskab, science.  

Men det er ikke blot børnene, der har en science-nysgerrighed. Inden for de sidste fem år har 

der været, og er stadig, et politisk ønske om at styrke naturvidenskaberne helt fra grundskolen til 

universiteterne, for at kunne matche efterspørgslen på højtuddannede medarbejdere, og dermed 

sikre, at Danmark har en fortsat vidensudvikling og mange innovative miljøer.  

Samtidig kan man ud fra en børnepædagogisk vinkel argumentere for, at fundamentet for 

barnets identitets- og sprogudvikling samt interesser bliver lagt i 0-6 årsalderen (Undervisnings- og 

forskningsministeriet, 2008), hvilket begrunder at børnene får alsidige oplevelser. Børnene skal 

møde mange dimensioner i deres verden og navngive genstande, emner og problemer som de 

møder. Ved at navngive verden lærer børnene ikke bare ord og begreber, men de skaber også deres 

egen identitetsudvikling. Dette begrundes bl.a. i et socio-kulturelt læringssyn (Vygotsky, 1978; 

Bruner, 1999) og et socio-lingvistisk sprogsyn (Tomasello, 2006), der antager, at sprog funderes på 

en kontekstuel, kropslig, emotionel gestikulær og mimetisk interaktion mellem barnet og andre 

mennesker (Goldin-Meadow, 2003, 2009).  

Med indførelsen af pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene i 2004 blev der peget på 

muligheden for at fokusere på læring i naturfagene i vuggestuer og børnehaver. Lov om 

pædagogiske læreplaner i dagtilbud opregnes 6 temaer som børn gennem året skal arbejde aktivt 

med. I Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner (Bekendtgørelse nr. 764 af 26. 

august 2003) omtales disse temaer, hvor. I forbindelse med temaet ”natur og naturfænomener” 

indgår bl.a. området ”natur som kundskabsområder” hvori det hedder, at børnene skal have 
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mulighed for at ”få hjælp til at stille spørgsmål til egne erfaringer og få udfordret deres viden om 

naturfænomener og teknik”. 

Et målrettet arbejde med naturvidenskab i dagtilbud har af betydning både i forhold til, at 

naturvidenskabelige temaer er meningsfulde i sig selv for vuggestue- og børnehavebørn, men også 

for at skabe sammenhæng og helhed i forhold til naturvidenskabelige fag i indskolingen. 

 

Målet med science projektet 

Foruden de overordnede mål beskrevet i det ovenstående havde Science projektet i Hillerød det 

konkrete mål ”at udvikle didaktiske kompetencer med fokus på science – rettet mod børns 

nysgerrighed i en eksperimenterende og udforskende praksis.” Denne formulering tager sigte på 

pædagogernes didaktiske kompetencer. For uanset pædagogerne har arbejde målrettet med 

didaktiske teori og praksis siden læreplanernes indførelse i 2004, er didaktikken fortsat et nyt fagligt 

område, som pædagoger må arbejde med. Men didaktikken havde en rettethed, nemlig udvikling af 

science praksis med vuggestue- og børnehavebørn. 

Gennem pædagogernes aktive arbejde med en science praksis forskede de i den læring, der 

finder sted på det naturvidenskabelige område hos børn i børnehaver, og de arbejde med barnets 

naturvidenskabelige dannelse via udvikling af særlige science didaktiske designs.  

Projektet eksperimenterede med at udvikle en science didaktisk pædagogik, som samtidig 

bygger videre på den pædagogiske tradition, der er kendetegnende for danske daginstitutioner med 

kodeord som omsorg, leg og udvikling. Men med løbende reference til den indledende 

undersøgelser Pædagogers syn på børns læring i daginstitutionen forholdt pædagogerne sig dels til 

deres egen læring og dels til den læring og science læring, som børnene løbende tilegnede sig. 

Projektet havde således et dobbelt perspektiv, dels pædagogernes læring og dels børnenes 

læring.  

I voksenperspektiv var målet, at pædagogerne udviklede nye syn på børns læring, kundskaber 

om science didaktik samt metoder til hvordan man kan styrke børns science læring. Her var bl.a. 

tale om at skabe didaktiske strategier, herunder at pædagogerne bliver i stand til at møde børn 

nysgerrighed på en sådan måde at det stimulerer børnene til yderligere videbegær; med andre ord at 

de udvikler nysgerrighed på børnenes nysgerrighed. 

I børneperspektiv var målet at bidrage til børns læring generelt og mere specifikt til børns 

science læring. Det er afgørende at øge børns naturfaglige kundskaber med henblik på, at de her og 

nu oplever en umiddelbar læringsglæde samt at de på længere sigt opnår et fagligt niveau på linje 



21 
 

med andre landes niveau udtrykt i TIMMS og PISA undersøgelser. Undersøgelser viser tilmed, at 

tilegnelsen af fagbegreber (naturfaglige begreber) kan forebygge læsevanskeligheder.   

Lidt ambitiøst sat (i forhold til projektets relative udstrækning) var det projektets mål at være 

opmærksom på børnenes konstruktion af naturfaglige begreber og være opmærksom på hvordan 

man som pædagog kan deltage i og bidrage til børnenes science læring. Endvidere at udvikle 

nysgerrighed på børnenes nysgerrighed, og at give plads til børnenes undring og egen tænkning og 

konstruktioner for herefter at indgå i samspil med børnene og afsøge nye konstruktioner. Og endelig 

at beskrive konturerne af en science didaktik i dagtilbud. 

  
Børnene undrede sig over, hvorfor der nogle gange kommer vand, og nogle 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? 
 

Hvad er science i dagtilbud? 

Arbejdet med science i vuggestuer og børnehaver må selvsagt ske på en anden måde end den måde 

børnene i indskolingen arbejder med faget natur og teknik. I dagtilbud arbejdes der generelt ikke 

med fag, dansk, matematik, idræt osv. Traditionen kalder på at disse fag eller faglige områder 

indgår som integrerede dele i en helhedspræget hverdag. Der er blandt pædagoger en vis modvilje 

mod at gøres dagtilbuddet til et eksplicit læringssted, men hellere et trivsels- og værested.  

I Hillerød-projektet arbejdede pædagogerne aktivt med at nuancere denne pointe, bl.a. med 

inddragelse af educare-begrebet, der rummer teorier om enheden af læring (edu) og omsorg og 

trivsel (care) (Broström, 2006) samt en dagtilbuds-didaktisk tilgang (Broström & Vejleskov, 2009). 

Samtidig med det didaktiske fokus rettede pædagoger, børn og de tilknyttede konsulenter sig 
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specielt mod science i hverdagen, emergent science (Siraj-Blatchford, 2001), defineret som en 

gryende forståelse for naturvidenskab hos børn i børnehaven. 

Forskning om børns opfattelse af natur og naturfænomener blev tidligere betegnet børns 

misconcetion, pre-conception og children’s science (Driver, 1981, 1985). Nordisk forskning bruger 

begrebet hverdagsopfattelser om de forestillinger og begreber børn og unge har om science, som de 

opnår uafhængigt af undervisning i naturfagene (Andersson, 2001); ofte betegnet parallellæring 

(Paludan, 2000). Forskning om børns naturvidenskabelige forståelse er overvejende rettet mod 

ældre børn. Imidlertid peger en forskningsoversigt om naturvidenskab med 2-9 årige børn 

(Zetterqvist & Kärqvist, 2007) på nogle strategier, der kan fremme børns naturvidenskabelige 

forståelse med henblik på at bryde modsætningen mellem hverdagslæring og faglig læring – jf. 

Vygotskys (1971) skelnen mellem hverdagsbegreber og videnskabelige begreber. Susanne Thulin 

(2011) har kortlægt pædagogers science-didaktiske tilgange og viser bl.a., hvordan figurativ tale 

kan anvendes som koblingsmedie til at knytte børnenes hverdagssprog til et science-videnskabeligt 

sprog. Børns science-forståelse skabes gennem interaktion med pædagoger og forklaringer som 

skabes mellem børn og voksne (interaktionelle forklaringer), hvilket nyere forskning viser kun sker 

i mindre omfang (Gjems, 2010a og b). 

Frem for at udforske science og skabe science læreprocesser, forstået som etableret 

begrebsmæssig viden, rettede pædagogerne sig mod børns hverdagsopfattelser om de forestillinger, 

de havde om science-begivenheder. Fokus var på at opdage de science-begivenheder, som 

hverdagslivet rummer (vand fryser til is, det tændte stearinlys skaber varme der får uroen til at 

bevæge sig osv.) og på dialogisk facon at tale om disse naturlovmæssigheder.  

Men herudover skabte pædagogerne også selv målrettede science forløb. Man kan sige, at de 

overskred dagtilbuddets tradition ved at etablere fagforløb i vuggestuen og børnehaven. De både 

greb fuglen i flugten og arbejdede i fag og med fag med henblik på, at børnene kunne udvikle en 

begyndende forståelse for naturvidenskabelige processer samt at udvikle positive holdninger og 

forudsætninger. 

Pædagoger og de tilknyttede konsulenter diskuterede løbende spørgsmålet om hvordan man 

skal forstå børns læring og spørgsmålet om hvordan børn lærer. Spørgsmålet om planlægning og 

spontanitet, samt læring i hverdagen og læring i tilrettelagte situationer var løbende på dagsorden. 

Foruden science-begrebet udgjorde begreberne didaktik og læring grundbegreberne i det 

gennemførte aktionslæringsforløb. Den indledende undersøgelse Pædagogers syn på børns læring 

udgjorde bagtæppet for den løbende læringsdiskurs.  
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Børns læring  

Om end læringsbegrebet blev indført i dagtilbud i 1998 med Lov om Social Service (Socialministeriet, 

1998) og yderligere betonet med Lov om pædagogiske læreplaner i 2004 (Socialministeriet, 2004) er 

det et nyere begreb for pædagoger. Men i dag hersker der ingen tvivl hos pædagoger om betydningen 

af læringsbegrebet, der ses i sammenhæng med pædagogernes hæderkronede udviklingsbegreb. 

Små børns læring dannes via deres aktive virksomhed og gennem relationer til omverdens 

genstande og personer. Forudsætningen for børns læring er dannelse af tilknytningsadfærd det første 

leveår (Stern, 1986) og efterfølgende udvikling af intersubjektivitet (Vygotsky, 1978; Trevarthen, 

1980; Wertsch, 1985) samt fælles opmærksomhed (Tomasello, 2003; 1986). Børns science læring kan 

forstås på grundlag af et socio-kulturelt og social-konstruktivistisk syn (Vygotsky, 1978; Bruner, 1999; 

Gergen & Gergen, 2003). Et social-konstruktivistisk syn antager, at individets virksomhed er indlejret i 

kulturen og at læringen er socialt situeret (Lave & Wenger, 2003; Vygotsky, 1978). At kognition er 

situeret, og ikke en indre kognition, som den enkelte har og kan anvende hvor som helst, er belyst 

gennem tværkulturel forskning (Cole et al, 1971). Viden og mening findes ikke hos den enkelte, men i 

de mellemmenneskelige relationer (Gergen, 1997).  

Et sådant socio-kulturelt og social-konstruktivistisk læringssyn kan i kort form fremstilles via 

nedenstående teser: 

Læring sker i en motiveret og meningsfuld virksomhed, hvor barnet tilegner sig / konstruer 

kundskaber, og hvor skaber personlig mening (Leontjev, 1977; Vygotsky 1978; Bruner, 1999; 

Pramling Samuelsson & Carlsson 2005). 

Læring sker i social interaktion, dvs. når barnet indgår i aktivt samspil med voksne og andre 

børn. I dette samspil er barnet et aktivt handlende subjekt der i samspil med andre virker ind på 

omverden, forandrer denne og dermed sig selv. Med Lave og Wengers ord indgår de i aktiv deltagelse i 

praksisfællesskabet; de er involveret, de er deltager og ikke bare tilskuere (Vygotsky, 1978; Leontjev, 

1977; Tomasello, 1986; Vygotsky, 1978; Lave & Wenger, 2003). 

Børn lærer gennem efterligning, imitation. De ser på hvad andre børn og voksne siger og gør og 

handler selv på dette grundlag. Men de efterligner ikke mekanisk, de tilføjer selvstændige dimensioner. 

Med Holzmans ord skaber de en kreativ imitation, Altså ikke en passiv gengivelse af virkeligheden, 

men en subjektiv, kritisk og forvandlet repræsentation (Vygotsky, 1978; Broström, 2012).  

Læring er som nævnt en kreativ imitation. Barnet er aktivt virksomt og dets læring må forstås 

som en udforskende, bidragsydende og nyskabende læring. En revolutionær virksomhed fordi den 
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involverer forestillede situationer og skaber mening der ofte er nye og kreative, hvorfor man bruger 

vendingen eksapanderende leg og læring (Engeström, 1987; Broström, 1999). 

Disse læringstilgange er præsenteret for projektpædagogerne med henblik på at bruge dette afsæt 

som grundlag for en udforskning af børns science-læring og en science-didaktik i børnehaven.  

Disse overordnede læringsprincipper har vi også forsøgt at koble til børnenes sproglige læring og 

dermed også science læring.  

 

Sprog  

I science-forløbet har selvsagt også været fokus på den sproglige dimension. Børn og voksne indgår 

dagen igennem i samvær båret af sprog, ligesom børn og voksne med et science fokus løbende 

iværksatte undersøgelser af verden, hvor de selvsagt brugte sproget som kommunikationen om de 

fænomener de havde fokus på. 

Der er i disse år et klart fokus på sprog og børns sproglige udvikling, hvilket naturligvis også 

har gjort sig gældende i science-projektet. Men vi har ikke gjort det til et sprogtræningsprojekt og 

ikke set sprog ud fra et formelt lingvistisk sprogsyn, der overvejende har fokus på ordforråd, 

grammatik og sprogforståelse som forudsætning for kommunikation (Bleses m.fl., 2011). Vi har 

derimod anlagt et socio-kulturelt syn på sprog, hvilket marcher godt til dagtilbuddets læringssyn, 

der i et vist omfang bygger på et socio-kulturelt læringssyn. Derfor er der en rimelig logik i at 

anlægge et socio-kulturelt sprogparadigme baseret på bl.a. Vygotsky (1971) og Michael Tomasello 

(1986, 2003), der ser sprog som en kontekstuel, kropslig, emotionel gestikulær og mimetisk 

interaktion mellem barnet og andre mennesker.  

Vi har således inspireret projektpædagogerne til at bidrage til børns sprogudvikling gennem 

en aktiv pædagogik, hvor børnene gennem meningsfulde hverdagsprægede virksomheder og i 

samspil med empatiske pædagoger tilegner sig kommunikative færdigheder indlejret i det 

Tomasello (1999) kalder kulturel læring.  Altså en pædagogik der søger at skabe sprogligt mættede 

og meningsfulde situationer, hvilket bl.a. udtrykkes i Liv Gjems forskning (2010a, 2010b, 2011, 

2011b). 



25 
 

    
Pædagoger og børn sejler med hjemmelavede ballonbåde – også her skabes sproglig 

interaktion, en sproglige mættede situation 
 

Børn tilegner sig ord og begreber ved i hverdagslivets aktiviteter og over at blive fortrolige 

med, hvordan ordene bruges i forskellige sammenhænge. Tilegnelse af sprog bliver således opfattet 

som resultat af social interaktion og afhængigt af børnenes kognitive, kulturelle og sociale 

bevidsthedsstrukturer (Gjems, 2011a og b; Wertsch, 1998; Säljö, 2006). 

Denne sprogtilegnelse sker som sagt igennem hverdagssamtalerne i daginstitutionen. Men 

disse samtaler er etableret straks fra fødselen, hvor barnet er indskrevet i sin kultur. Ifølge Hasan 

(2002) er disse samtaler drivkraft for udvikling af børns opmærksomhed, interesser og motivation 

for at lære. Hasan og tilsvarende Gjems (2010a, 2010b, 2011, 2011b) mener, at hverdagssamtalerne 

er afgørende læringsarenaer som dominerer gennem hele barndommen. 

Det er således vigtigt, at pædagoger indgår i sproglig kommunikation med børnene. 

Undersøgelser viser, at børn som tidligt tilegner sig ord og begreber får større udbytte af sproglig 

interaktion med voksne og andre børn (Cunningham & Stanovich, 1997). 

Ifølge Vygotsky (1978) har sproget en vigtig rolle i forbindelse med børns tænkning. 

Pædagogerne må således hjælpe børnene til at skabe forbindelse emellem de fysiske genstande og 

de ord, der betegner disse. Og klart nok møder børnene store udfordringer, når man som pædagog 

bruger overordnede ord og begreber om fænomener som ikke eksisterer i den fysiske verden 

(Nelson, 2007). Denne udfordring var gældende i science-projektet. Hvor flyde- og synke-forsøg 

med vuggestuebørnene mest handlede om fremtrædelsesformen: noget synker, andet flyder, der var 

behov for at anvende en række forklarende begreber med de ældre børnehavebørn, fx vandkraft og 

opdrift. Jo mere abstrakt begreberne er, jo sværere er det for børn at skabe mening i sproget. 

Hvorvidt børnene kan tænke med disse mere abstrakte begreber er afhængigt af hvor veludviklet 
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sprog de har. Her har pædagogen en afgørende opgave, nemlig i social interaktion og 

hverdagssamtaler at hjælpe børnene til at blive mere erfarne sprogbrugere (Gjems, 2011a). 

På baggrund af en en social-konstruktivistisk forståelse antages det, at den enkelte barn 

konstruerer viden gennem den sproglige kommunikation og sociale interaktion med både andre 

børn og pædager (Vygotsky, 1978). Derfor må pædagogerne i deres tilrettelæggelse have fokus på 

den sociokulturelle praksis, på fællesskabsprægede situationer indenfor hvilke der både sker en 

fælles meningskonstruktion, hvor såvel det enkelte barns som fællesskabets læring og udvikling 

foregår og kommer til udtryk. Med Lave og Wengers (2003) ord indgår de i et socialt 

praksisfællesskab, hvor de får mulighed for at se på ældre og mere kompetente børns og voksnes 

handlinger for herefter skridt for skridt at involvere sig i det fælles liv, hvorigennem de lærer.  

For at interaktionen mellem barnet og pædagog kan få betydning for barnets læring, må de to 

parter have en fælles virksomhed (shared, joint activity), dvs. de skal rette deres samvær, 

kommunikation og opmærksomhed mod et fælles mål (Tomasello, 1980, 1986). Virksomheden må 

have dialogisk aktivitet og være præget af intersubjektivitet. ”Inter” betyder imellem, altså 

intersubjektivitet i betydningen at subjekterne er forbundne, de virker sammen. Indenfor kulturhistorisk 

tradition anvender bl.a. den amerikanske Vygotsky-forsker James Wertsch (1985) begrebet 

intersubjektivitet i forbindelse med studier af sproglige aspekter ved barn-voksen samspil i 

undervisningsmæssige sammenhænge.  Wertsch argumenterer for, at den voksne må finde en måde at 

kommunikere med barnet på, således at barnet er i stand til at deltage og som en vigtig dimension, 

blive i stand til selv at løse opgaven på en ny (kulturelt acceptabel) måde. Men jagten på 

intersubjektivitet, gensidighed, anerkendende væremåde, den symmetriske dialog osv. skal ikke 

resultere i en praksis, hvor pædagogen ikke udfordrer barnet. Når man har etableret et fælles perspektiv 

og virksomhed, intersubjektivitet, gælder det om at skabe læringsmuligheder. Vygotsky argumenterer 

for, at pædagogikken ikke skal være let og smertefri for børnene (reference), hvormed han mener, at 

børn skal udfordres. Teorien om den nærmeste udviklings zone tjener hertil. Også både Wertsch (1998) 

og Rogoff (1990) advarer mod at forstå intersubjektivitet blot som en symmetrisk dialog. De pointerer, 

at man som pædagog kan arrangere intersubjektivitet, hvor der er en varieret grad af ansvar hos de 

forskellige deltagere, hvilket begrebet vejledt deltagelse er et eksempel på. 

Wertsch (1985, s. 225) inspireret af den russiske sprog- og kulturfilosof Bakhtin (1981), der 

opfatter dialogen som mere end samtale, hvor to eller flere stemmer kommer i kontakt, og hvor man 

skiftes til at tale. Efter Bakhtins og Wertschs syn kommer en ny kvalitet til, når dialogen rummer 

stemmer i konflikt. Intersubjektivitet betyder således ikke, at barn og voksen har en fælles eller 
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overlappende subjektivitet, men at subjektiviteterne spiller sammen (inter). Pointen er, barn og voksen 

når hinanden, deres verdener mødes, men at læreren/pædagogen samtidigt udfordrer barnet, således at 

der høres flere stemmer. Der skal indgå en dobbeltproces, to opponerende bevægelser, der 

karakteriserer en interaktion. Både processer der skaber fælles mening og processer med konflikter og 

flerstemmighed spiller en afgørende rolle i barnets læring og udvikling. 

Det er dig vanskeligt for pædagogerne at omsætte ovenstående sprogpædagogiske udfordringer 

til praksis. Kravet om tætte sproglige interaktioner præget af intersubjektivitet og anderkendelse med 

plads til at lytte til og have dialog med det enkelte barn, kræver at man arbejder med mindre 

børnegrupper, har god tid og ikke lader sig forstyrre af de mange gøremål, som kalder på pædagogen. 

Men uanset den konkrete realitet er det afgørende at man som pædagog har et sikkert tag i de 

ideale fordringer. 

 

Dagtilbuddets didaktik 

Fordi en didaktisk tilgang til dagtilbudspædagogikken endnu ikke er helt indarbejdet i pædagogers 

teoretiske beredskab, blev projektpædagogerne introduceret til en mulig dagtilbudsdidaktik med 

særlig henblik på science-didaktik og science læring. 

Med inspiration fra den tyske didaktiker Wolfgang Klafki (2001) handler didaktik i dagtilbud 

om teori og praksis vedrørende alle former for intentionel og reflekteret omsorg, opdragelse og 

undervisning med henblik på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. I denne definition skal 

man lægge mærke til vendingen ’intentionel og reflekteret’, hvormed hentydes til det forhold, at 

pædagogerne målrettet og med bevidsthed iværksætter en praksis med henblik på børns læring.  

 

 
Hvor mange klodser høj er man? 
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En didaktisk tilgang til pædagogikken kræver at pædagogerne har tænkt over og formuleret sig i 

forhold til følgende spørgsmål (Klafki, 2001): 

• Spørgsmålet om formål og mål (hvorhen) 

• Spørgsmålet om indhold, temaer (hvad) 

• Spørgsmålet om metoder, principper (hvordan) 

• Spørgsmålet om midler, fx legetøj, bøger  

• Spørgsmålet om evaluering - vurdering af pædagogikken og børnenes læring  

 

Disse dimensioner kan indsættes i en model, hvor man som pædagog skal formulere sig indenfor 

hver enkelt dimension eller station. Modellen betegnes dynamisk og situationsorienteret (Broström, 

2006; Broström & Vejleskov, 2009). Det hentyder til det forhold, at man ikke en gang og for altid 

kan formulere de pædagogiske mål, indhold osv. Man må altid formulere de enkelte dimensioner på 

grundlag af en situationsanalyse. Hermed menes, at man har kortlagt den konkrete børnegruppes 

tilstand, deres interesser og motivation, men også de konkrete pædagogers og børns fælles historie, 

oplevelser og baggrund. Kort sagt det er den aktuelle situation og kontekst, der må ligge til grund 

for valg af indhold, formulering af mål osv. 
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I det følgende skal knyttes nogle kommentarer til modellens enkelte dimensioner: 

Inspireret af Klafki (2001) lægges der op til, at pædagogerne ikke lukker sig om et snævert 

pædagogisk mål og indhold, men derimod tænker pædagogisk visionært og perspektivrigt inden de 

konkretiserer pædagogikken gennem formulering af mål og delmål og konkrete pædagogiske 

aktiviteter. Klafki argumenterer for dannelsesidealets primat, det vil sige ”beslutninger, der vedrører 

målsætninger, har forrang i forhold til alle andre faktorer, der udgør en del af undervisningen” (Klafki, 2001, 

s. 289). 

 

Formålet - dannelsesidealet 

Når pædagoger og forældre giver sig lejlighed til at diskutere og beslutte de overordnede 

perspektiver, formålet, inden de mere konkrete drøftelser, giver man sig selv mulighed for at 

modvirke den internationale tendens til blot at arbejde med snævre mål og måling af afgrænsede 

kundskaber og færdigheder. Det giver mulighed for at formulere en børnehavedidaktik, der både 

vægter dannelse og kundskaber. 

Dannelsesidealet kan ikke gribes ud af den blå luft, men må have bund i det givne samfunds 

værdier. I Daginstitutionsloven hedder det: 

 ”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. 
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i 
forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund”. 
  

Her er den demokratiske dimension slået an, hvilket pædagogerne må fortolke, problematisere og 

perspektivere således at det giver mening for dem. Når man medtænker det demokratiske perspektiv 

som styrende for børnehavens pædagogik, læner man sig op ad ideen om at opdragelsen skal have 

dannelseskarakter. Det vil sige, at pædagogikken ikke bare skal bidrage med kundskaber og 

færdigheder men også sigte højere: den demokratiske borger med en alsidig personlig udvikling.  

En pædagogik med dannende perspektiv fik et nyt opsving efter 2. verdenskrig, da det blev brugt 

som værktøj med henblik på at danne demokratiske borgere, der kunne realisere det politiske budskab 

”aldrig mere Auschwitz”. Begrebet dannelse implicerer således en opdragelse til demokrati og 

medtænker politisk deltagelse. 

I overensstemmelse hermed ses dannelse som at være myndig og modig, have evne til kritik og 

aktivt at deltage i demokratiet, øve indflydelse, kunne argumentere og lytte (Mollenhauer 1992; 

Gieseke, 1985). 

Meningen med at formulere et dannelsesideal er, at det gerne skulle rækker ind i fremtiden, 

det må rumme et kritisk og frigørende perspektiv. 
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Med Klafkis formulering er dannelse at have evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet (Klafki, 2001, s. 117). Selvbestemmelse betyder, at barnet får mulighed for at gøre det, som 

det rent faktisk er i stand til selv at udføre.  Medbestemmelse betyder, at ethvert menneske har krav 

på, at være med til at udforme de fælles samfundsmæssige og politiske forhold. Og endelig er evne 

til solidaritet at arbejde for at alle andre også får de rettigheder og muligheder som jeg har, kort sagt 

sympati og solidaritet med dem, der står udenfor.  

I børnehaven vil det bl.a. betyde, at børnene har blik for dem, der står udenfor legen og 

kammeratskabet og at de omsætter denne indsigt til handling, med andre ord at have 

handlekompetence (Schnack, 2005). 

Ovenstående fortolkninger af den danske formålsformulering betyder, at dannelse til demokrati 

række ud over her og nuet, det er fremtidsorienteret og har et globalt perspektiv. Et udkast til et 

alment dannelsesbegreb der medtænker science dimensionen (en positiv miljøbevidsthed) kunne 

lyde:  

Et alment dannede menneske er et menneske, som forholder sig aktivt til tilværelsens og 
samfundets problemer og udfordringer, åbent, fordomsfrit, undersøgende, kreativt og 
kritisk, ud fra en helhedsopfattelse, en positiv miljøbevidsthed og historisk forståelse og 
med en utopi om det gode liv og som erkender sine handlemuligheder i den aktuelle 
situation, føler sig forpligtet og er villig til at bruge sine handlekompetencer i samspil 
med andre for at forbedre egne og andres livsvilkår.  
 

Mål 

Et sådant dannelsesideal kan inspirere og være vejledende for den aktuelle umiddelbare praksis og 

må inspirere til skitsering af målene for en science didaktik: Science-didaktikken giver løfte om og 

har til mål at bidrage til en science indsigt og interesse, således at børnene skaffer sig indsigt i 

naturens og teknologiens lovmæssigheder og på længere sigt opnår en science-dannelse. 

 

Det pædagogiske indhold 

Dannelsesidealet ligger også til grund for beslutning om hvilke udfordringer pædagogen vil bringe 

ind i børnenes liv. Med andre ord hvilke erfaringer, hvilket pædagogisk indhold børnene skal møde. 

Som professionel pædagog er man sammen med børnene om et indhold. Man er ikke sammen bare for 

at være sammen. Man er sammen om noget.  

Indholdet kan have forskellig karakter og kan bestemmes alment og mere specifikt. I forhold 

til den almene bestemmelse tilbyder Klafki (1983) nogle afgørende kategorier, begreber og 

problemer, som kan hjælpe børnene til at være åbne over for samfundet og kulturen samtidigt med, 

at de tilegnede begreber vil kunne bruges til bedre at kunne forstå samfundsmæssige forhold. Klafki 



31 
 

(2001) nævner en række problemer som er til stede i overalt på jorden, såkaldte epoke-typiske 

nøgleproblemer. I forhold til science-projektet kan noteres, at temaer som det økologiske problem 

og dermed science dimensionen er medtænkt. En problemstilling som kommer til synes i børnenes 

hverdagsliv: 

 Fx sagde en fireårig dreng til sine kammerater i børnehaven, at de ikke måtte drikke 
vandet ”for det er giftigt, det siger min far.” Det førte til stor ståhej i børnegruppen, for 
flere børn havde drukket af vandet. Her måtte de voksne så afdramatisere situationen og 
forklare, at det var rigtigt, at vandet midlertidigt havde været lukket i drengens 
boligområde, fordi der var ”noget i vandet, som man kunne få ondt i maven af, men nu er 
vandet i orden.” Denne forklaring fik børnene til at fortælle om alle mulige ”farlige” ting, 
for eksempel, at i Afrika der dør man af vandet, at der er farvestoffer i slik. Temaer som 
åbner for økologiske problemstillinger og drøftelse af bæredygtighed. 
 

Det er pædagogens opgave at gennemføre situationsanalyser og huske på sådanne mere eller mindre 

spontane bidrag, når der skal udarbejdes en læreplan, der peger på væsentlige indholdsområder. Det er 

vigtigt, at indholdet kommer fra børnene, og pædagogen støtter deres interesse og fascination. Men 

pædagogen må også iværksætte aktiviteter og rette børnenes opmærksomhed mod nye sider i 

omgivelserne, så de får blik for noget, der ligger uden for deres umiddelbare sfære.   

Pædagogen må både medtænke børnenes subjektive interesser og de samfundsmæssige 

interesser. Der er tale om både at tilgodese det nære og det længere perspektiv. Men for at 

dannelsesindholdet kan opnå dannelsesværdi, må børnene finde emnet meningsfuldt og være omgivet 

af engagerede og empatiske voksne, der optræder som gode modeller. 

Med Klafkis ord skal indholdet på den ene side afspejle ”det som er nødvendigt” og på den 

anden side ”ryste og lyksaliggøre” både pædagogen og børnene. Indholdet skal bringe børnenes 

følelser i spil, de skal synes om det, de gør. Grundtvig (1983, s. 11) pegede på, at man skal elske det, 

man vil forstå. Han skrev: ”Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.” 

 

Pædagogiske principper 

Når man bevæger sig videre i den didaktiske model vil man (ikke nødvendigvis i en fastlagt 

rækkefølge) komme til ’stationen metoder og læringsprincipper, altså det didaktiske spørgsmål om 

hvordan; konstruktion af grundlæggende ideer om hvordan børn lærer. Overordnet kan man sige, at en 

science pædagogiske praksis er en proces med følgende karakteristika:  

- Den har en særlig form; åben, ikke foreskrivende, præget af undren og eksperimenter 

(læringspsykologi)  
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- Man går ikke primært gå efter kundskaber og lærdom som facitlistesvar (knowledge), men 

hellere indsigt (knowing)   

- Man stræber efter sammen med børnene at finde principperne bag fremtrædelsesformen 

 

Princippet om at finde principperne bag fremtrædelsesformen illustreres i en amerikansk bog om 

science i børnehaven (Eshach, 2006). Eksemplet handler om et barn der ser på fugle og som ønsker 

fakta-information. Pædagogen ønsker ikke at lukke barnets optagethed ved blot at vesvare spørgsmålet 

og dermed risikere at interessen dør hen. Hun ønske at barnet kommer til at undre sig og konstruere 

løsninger. 

- 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 

Forfatteren indrømmer, at der i historien måske ikke leveres en fuldstændig gyldig forklaring, men der 

løftes et grundlæggende princip frem. Og vigtigst at barnet lidt efter lidt lærer, at man ikke skal tage 

fremtrædelsesformen for givent. Altså at man må stille spørgsmål. 
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Vuggestuebarn undrer sig over at propperne flyder ovenpå 

To drenge i børnehaven udfører forsøg med koldt og varmt vand 
 

En science didaktik kan lade sig inspirere af John Deweys undersøgende metode, som kan udgøre et 

grundlæggende læringsprincip: 

- Anlægge en opdagende og undersøgende tilgang 

- Identificere et problem 

- Opstille en hypotese 

- Forudsige en løsning 

- Designe et eksperiment 

- Indsamle data 

- Opnå et resultat – en midlertidig løsning 

- Konkludere – opstille en videnskabelig forklaring 

 

Dokumentation og evaluering 

Den didaktiske model angiver yderligere nogle skridt, nemlig at man samtidig med udførelse af den 

pædagogiske praksis må man som pædagog indsamle data (fx via interview, dagbogsnotater, 

observation med og uden videokamera) for at kunne dokumentere praksis. En dokumentation der er 

nødvendig for at kunne evaluere og dermed forandre praksis. Denne del beskrives senere i et særskilt 

kapitel. 

 

 



34 
 

Kritik af en for snæver didaktisk tilgang 

Om end ovenstående didaktiske tilgang og strategi har en vis åbenhed, er der alligevel tale om en 

målstyret proces. Altså et ønske om at børnene skal tilegne sig eller konstruere naturvidenskabelige 

lovmæssigheder. Der kan være en tendens eller risiko for, at pædagogen i sin ivrighed styrer barnet for 

meget mod målet, og således ikke giver plads til barnets selvstændige eksperimenter, der meget vel (i 

en periode) kan føre bort fra konstruktion af ’de rigtige’ naturvidenskabelige forklaringer. Derfor kan 

der hentes inspiration i de mere postmoderne pædagogiske forskere, der argumenterer for at møde 

praksis og børnene uden i forvejen at have en pædagogisk plan. 

Pædagogen antager, at mødet med børnene må være båret af kritisk tænkning, dialog og 

eksperimenter. I stedet for alene at lade sig lede af eksisterende pædagogiske dokumenter og 

lovgivning, såkaldt Major Politics, fokuseres på lokale eksperimenter og praksis, såkaldt Minor 

Politics (Dahlberg & Moss, 2005). 

Inspireret af post-moderne psykologer som Karen Barad (2007) og Gilles Deleuze argumenterer 

Gunilla Dahlberg (Dahlberg, Moss, & Pence, 2009) og Hillevi Lenz Taguchi (2010) i Stockholm og 

vores egen ph.d. studerende Anders Skriver Jensen for en procesorienteret praksis i stedet for en lineær 

praksis, som på forhånd har defineret både formål, mål og indhold.  Modsat metaforen pælerod, eller 

hovedvej mod målet, taler Deleuze og Guattari (1987) om pædagogik som rodstængel eller Rhizome 

med mange knopskydninger undervejs, hvor der ikke er tale om én start med ét endemål. Ifølge 

Deleuze bevæger man sig altid på midten. Det kan ikke være anderledes i erkendelse af, at der hverken 

er begyndelser eller ender.  

En sådan rodstængel praksis bevæger sig i mange retninger. Gennem processen erfarer børnene 

nye dimensioner, som de så forfølger. Gennem social interaktion og kooperativ praksis skaber børnene 

processen og finder ud af, hvad og hvordan de vil handle. De formulerer selv de spørgsmål de vil 

undersøge og iværksætter alle mulige handlinger. De indgår ikke bare i social interaktion men også i 

intra-aktioner, hvormed menes at de relaterer til genstande og materialer, som antages at have 

afgørende indflydelse på deres læring. Noget sådant ses tydeligt i de mange science aktiviteter børnene 

gennemførte i projektet. Fx vuggestuebørn der eksperimenterede med genstande der flyder og andre 

der synker, og børnehavebørn der eksperimenterer med tagrender, vand og vandstrømme, hvor disse 

materialers beskaffenhed påvirkede det der skete og dermed deres læring.   

Denne tilgang afstår fra at angive tydelige principper og metoder. Dahlberg fokuserer på den 

utopiske idé, som afviser gentagelser og faste standarder. Den aktuelle læringspraksis opstår i den 

aktuelle situation og formes af den givne kontekst.  
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Vi ønsker ikke at se disse to tilgange som uforenelige modsætninger med derimod som strategier 

der kan inspirere og udvikle hinanden – og måske en helt tredje strategi der gør det muligt teoretisk og 

praktisk at sammentænke Bildung tilgangen med denne rodstængel pædagogik  

 

Udfordringer i science projektet  

En væsentlig udfordring i det målrettede arbejde med at bidrage til en science interesse og forståelse 

har været at inddrage et science fagsprog i hverdagssamtalerne med børnene. Problemet består dels 

i, at de abstrakte begrebet som tidligere nævnt kan være vanskelige at forstå for børnene, og dels i 

det forhold, at pædagogerne ikke altid selv mestrede de naturfaglige begreber.  

Disse vanskeligheder beskrives bl.a. af Gjems (2011b), der har studeret hverdagssamtalerne i 

en norsk børnehave i en periode af fire måneder. Her fandt hun, at pædagogerne sjældent inviterer 

til kognitivt udfordrende samtaler, ligesom det var sjældent at de indgik i samtale med henblik på at 

videreudvikle eller korrigere børnenes opfattelse af givne forhold og fænomener. En lidt tilsvarende 

tilgang ses i danske børnehaver, hvor sprogforsker Kjeld Kjertmann (2004) peger på, at pædagoger 

har en tendens til at bruge ’kommandosprog’. Altså et sprog med korte sætninger i stil med ’har du 

husket’, ’hvem har glemt at rydde op’ og ikke de længere varende dialoger.  

Vanskeligheden med at mestre de naturfaglige begreber beskriver de svenske forskere Jansen 

og Tholin (2011), der har undersøgt de kundskaber og færdigheder som pædagoger bruger i 

forbindelse med projektsamtaler, altså samtaler knyttet til et (fagligt) projekt. Her viser det sig, at 

pædagoger i stor grad bruger vendingen ’husker du’. Det er positivt men de anerkender hvad som 

helst der kommer fra børnene. Vigtigt er det med en lyttende holdning og følge børnene spor, og 

undervejs at koble disse til et fagligt spor). Men undersøgelsen viser, at pædagogerne ikke møder 

børnene med faglige udfordringer og at pædagogerne selv kun bruger fagbegreber i mindre omfang. 

Susanne Thulin (2011) har i sin undersøgelse fundet, at pædagoger i stedet for at svare på 

børnenes faglige spørgsmål går pædagogen over i en antropomorfisk talemåde (dvs. at overføre 

menneskelige egenskaber på noget ikke-menneskeligt). Et tilsvarende fund har Niels Ejby-Ernst 

gjort i sin udforskning af det naturfaglige arbejde i danske skovbørnehaver. Han skriver, at 
”pædagoger i naturbørnehaver helt overvejende formidler natur ud fra en børnecentreret og naturalistisk 

erkendelses opfattelse, og at pædagoger i høj grad understøtter de hverdagsopfattelser som børn umiddelbart 

selv danner når de er 3-6 år” (Ejby-Ernst, 2009, s. 32). 
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En mulig måde at få indført mere fagsprog i interaktionen mellem børn og pædagoger kunne 

være at læse faglitteratur sammen, hvilket Askeland og Maagerø (2011) har peget på. De har 

analyseret børns møde med fagsprog ved hjælp af fagbøgr. Her viste børnene stor interesse så længe 

teksten ikke var for vanskelig og så længe pædagogen var engageret i læsningen. Askeland og 

Maagerø (2010) har i et tidligere studie vist, at børnene mærkede sig de svære ord. De stoppede op 

og smagte på dem som en slags sprogbolsjer som børnene smager og sutter på (Lysklett (2006). 

Denne strategi er på linje med metoden dialogisk læsning, som vinder frem i danske vuggestuer og 

børnehaver. 

 

 

 

 

Børnene eksperimenterer med vand 
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Lærings- og praksisfortællinger 

- en pædagogisk dokumentations- og evalueringsmetode 
 

Læringsresultaterne formidles i et pædagogisk design som en dokumentationspraksis, der dels 

gennemføres for at producere beskrivelser af de konkrete science-praksisser som gennemføres med 

børnene. Dels med sigte på den reflekterende praksis kolleger imellem, altså med et internt sigte 

som pædagogisk metode og arbejdsredskab med henblik på at tænke over og evaluere det 

pædagogiske arbejde. Som pædagogisk dokumentation, som tilgodeser behovet for dokumentation 

og evaluering af såvel den konkrete pædagogiske science-praksis, såvel som børnenes udbytte af at 

deltage i denne praksis.  

Pædagogerne skal ikke bare være til stede og passe på børnene; de er professionelle og det 

forventes at de har didaktisk kompetence, hvormed menes:  

- Kompetence til at udføre pædagogisk praksis 

- Kompetence til at planlægge pædagogiske forløb, altså at overveje hvad skal gøres, hvordan 

og hvornår, samt reflektere over hvorfor det ofte går anderledes end planlagt 

- Kompetence til at kommunikere med fagbegreber og løbende at (gen)konstruere didaktisk 

teori 

- Kompetence til at producere selvbeskrivelser af praksis som grundlag for refleksion og 

ændring af praksis, altså at evaluere pædagogikken på grundlag af egen dokumentation 

 

Kort sagt er pædagogik praksis kendetegnet af planlægning, gennemførelse og evaluering. Tre 

dimensioner som også udtrykkes i den pædagogiske praksis i daginstitutionerne. Men det er nok 

ikke en overdrivelse at hævde, at vægten lægges på gennemførelse af praksis. Vurderingen af 

pædagogikkens kvalitet og børnenes udbytte må jo ske i forhold til de intentioner man udtrykte i 

planlægningsfasen, bl.a. de pædagogiske mål, indhold og principper. Hertil kommer yderligere et 

problem, nemlig at selv om der er formuleret didaktiske overvejelser (mål, indhold osv.) er en 

målrettet evaluering ofte vanskeliggjort ved at der sjældent foreligger en egentlig dokumentation af 

den gennemførte praksis. Derfor beror vurderingen af den gennemførte pædagogik og børnenes 

udbytte ofte på lidt tilfældige brudstykker af hvad man som personalegruppe sammen kan huske.  

Vi finder det vigtigt, at pædagogerne gennemfører systematiske evalueringer af 

pædagogikken, først og fremmest for at identificere det der er godt i den science-pædagogiske 
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praksis, som netop også baner vejen for at kunne identificere det der ikke er godt nok, og således 

skaffe sig idé om, hvad der skal gøres anderledes. 

 

Tælle eller fortælle 

Den pædagogiske praksis samt børnenes læring og udvikling kan dokumenteres på mange måder. 

Der er (især i udlandet) udgivet et stort antal standardiserede materialer, Fx den meget brugte 

amerikanske ECERS skala, der også er oversat til svensk (Harms, 1994). Denne vurderingsskala 

anvender en række overskuelige skemaer med afkrydsningsrubrikker søger at indfange og 

karakterisere den pædagogiske praksis samt børnenes udbytte. En sådan evalueringsform bygger på 

den idé, at evalueringen bliver mere objektiv når man udtrykker den i tal. ”Det der ikke kan tælles, 

tæller ikke”. 

Men sådanne kvantitative materialer kan dog kritiseres dels fordi de standardiserede 

pædagogiske kategorier og underpunkter næppe indfanger det særlige ved den enkelte institution, 

og dels fordi en talmæssig opgørelse af børns udbytte samt identificering af pædagogikken ikke 

levner plads til nuancer og detaljer.  

Derfor har vi - ud fra devisen ”det der ikke kan fortælles, tæller ikke” – søgt at udvikle en 

dokumentations- og evalueringsmetode der bygger på det fortællende. En sådan narrativ tilgang er 

tidligere beskrevet Louise Birkeland (1998) fra Norge, Margaret Carr (2005) fra New Zealand samt 

Søren Smidt og Henning Kopart (1998). Udgangspunktet var, at vi ville udarbejde en systematik 

således at pædagogernes egne fortællinger fra hverdagen kunne fange typiske træk ved 

pædagogikken og ved børnenes læring. Vi var opmærksomme på, at inden man kan fortælle en god 

pædagogisk historie, må man have en stort og præcist datamateriale. Med andre ord for at kunne 

fortælle praksis skal pædagogerne indsamle righoldige, detaljerede og sammenhængende 

beskrivelser af det levede liv i institutionen.  

 

Først dokumentation 

Indsamling af et mangfoldigt, nuanceret og helhedspræget datamateriale om børnenes hverdagsliv 

(og dermed pædagogikken) sker typisk via forskellige former for observation af børn og voksne i 

aktivitet (Løkken & Søbstad, 1997; Hedegaard, 1990). Observationen kan ske med papir og pen og 

måske kombineret med brug af videooptagelser og/eller båndoptagelser for at fastholde dialogerne 

og herigennem opnå autenticitet, og med videooptagelsens hjælp bedre at kunne vurdere 

kropssprog, ansigtsmimik osv. Endvidere kan også tilføjes spontane samtaler og arrangerede 
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individuelle interviews med børnene, pædagogerne og nogle forældre, samt gruppesamtaler med 

børnene om (digital)fotografier af dem selv fra hverdagslivet. Endelig kan der indgå løbende 

dagbogsnotater for at fastholde indtryk fra dagen, fx de bemærkninger og holdninger, som børn og 

voksne løbende giver udtryk for, forældrenes kommentarer til børnenes oplevelser og handlinger, 

samt børnenes mangfoldige bemærkninger og handlinger som ikke altid indfanges i forbindelse med 

de mere målrettede observationer. 

    Indsamlingen af datamateriale om børnene foregår i deres naturlige og sociale miljø, i den 

kontekst som de er fortrolige med. Observationen gennemføres som en åben, interaktionsbaseret og 

aktiv deltagerobservation. Observationen betegnes åben, da observatørens/pædagogens rolle og 

hensigt med observationerne vil være kendt af både børn og forældre. Observationsrollen betegnes 

aktiv deltagerobservatør, da man som observatører/pædagog ikke er skjult, men samtidigt deltager det 

pædagogiske arbejde.  

    Observationerne nedskrives løbende. Det gælder om at medtage så meget som muligt og 

beskrive det på en levende, konkret og detaljeret måde. Målet er at fange livet i dets helhed, og det 

kan kun lade sig gøre ved at notere enkelthederne og senere lade disse indgå i et hele. For at fange 

enkelthederne må man følge den regel, at ingen detaljer er for banale. Målet er at skabe en 

observationstekst med mange detaljer, mange børneudsagn, altså det man betegner ”tætte beskri-

velser”. Nogle observationer vil være lange og rumme mange sekvenser, andre kommer til at bestå 

af kun af få og kortere sekvenser. Nogle beskrivelser får ”tæthedens” karakter og andre bliver mere 

stikordsagtige, og andre igen genfortæller hændelsen direkte som en form for fortælling. 

Da det ikke er muligt at observere mange børn på en gang, må man sørge for at sikre sig 

detaljer og nuancer og konkrete beskrivelser ved at fæstne blikket på et enkelt barn af gangen. Som 

hovedregel kan man følge et barn i en periode på mindst 10 minutter og notere alt, hvad det siger og 

gør i sit samspil og leg med andre børn og voksne. Det giver mulighed for at se barnets aktivitet og 

engagement under en helhedsbetragtning.  

Inden man begynder at observere, dvs. skriver ned hvad man ser og hører, må man gøre sig klart, 

hvad det er man ser efter. Observationsformen kan således betegnes åben men fokuseret. Åben i den 

forstand, at der ikke på forhånd fastlægges alt for snævre observationskategorier, som man markerer på 

hver gang den pågældende handling forekommer. Men omvendt er observationen ikke så åben, at man 

noterer alle mulige handlinger hulter til bulter. Man må vide, hvilken information, man er ude efter. 

Med andre ord skal observatørens fokuseringspunkter stemme overens med aspekter i de opstillede 

pædagogiske mål.  
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Med støtte i ovenstående gennemføres observationen (med papir og pen eller med 

digitalkamera). Opsummerende kan vi sige, at observationsdelen rummer følgende punkter: 

- Pædagogerne klargør hvad de ønsker at skaffe sig indsigt i, og dermed hvad der er værd at 

observere (fokuserede observationer) 

- Pædagogerne planlægger og gennemførte observationerne, hvorefter disse udskrives 

- Udskrifterne gennemlæses igen og igen med henblik på gennemførelse af en analyse 

- Analysen fører dels til en kortlægning af, hvad børnene lærte sig, og dels til en 

dokumentation og karakteristik af den pædagogiske praksis 

- Observationsdata og analyse fylder typisk 2-4 tekstsider. Denne tekst bliver herefter brudt 

op og omskrevet til en historie der typisk fylder 10 linjer. 

 

Dokumentationen skaber afsæt for fortællingen 

Observationssiderne bliver son nævnt læst, analyseret og forstået. Her kan lægges to forskellige (og 

ofte sammenfaldende) vinkler. Nemlig dels at fremanalysere typiske træk ved pædagogikken og 

dels søge at fange barnets/børnenes læring. Indkredsningen af pædagogikken fører til det vi kalder 

en praksisfortælling og dokumentationen af barnets/børnenes udbytte betegner vi en 

læringsfortælling. I begge tilfælde fastholdes de væsentligste pointer ved hjælp af en fortælling.  

Det der først og fremmest definerer en fortælling er, at den er bygget op over strukturen: 

begyndelse – midte – afslutning: 

- Indledning - hvad handler det om? – Begrundelse 

- Orientering - hvem, hvornår, hvad, hvor? 

- Handlesekvens - hvad sker der? – kontekst 

- Evaluering - og hvad så?  

- Resultat - hvad skete til sidst? Og hvad så? - Hvad læres her? Hvad kan jeg som fortæller 

fortælle? 

- Afslutning – ny begyndelse. 

 

Den analyserede data brydes op og sættes ind i ovennævnte struktur. Her viser det sig nogle gange, 

at dele af den indsamlede data umiddelbart fremstår ’fortælleagtigt’, altså at der indgår nogle 

sammenhængende episoder, som umiddelbart skaber en mening. Der er således allerede (antydningen 

af) et plot med en begyndelse, midte og afslutning. Men ofte har observationerne karakter af ’hist-og-

pist’ elementer. Her må vi så lede materialet igennem og blandt mangfoldigheden fremanalysere 
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episoder i materialet, som kan sættes sammen og som herigennem kan komme til at udgøre en 

sammenhængende helhed.  

At konstruere en fortælling ud fra observationsmaterialet er et skabende arbejde. Der er ingen 

klar og entydig metode hvorigennem man konstruerer sin fortælling. Man må skabe sin egen 

individuelle og personlige metode. Men hovedkravet er, at man konstruerer et plot, en intrige, der 

kan binde de observerede hændelser sammen til en meningsfuld helhed. 

Men man kan dog ikke bare fortælle løs med en svag tilknytning til datamaterialet. Der er og 

skal være en nøje sammenhæng mellem det observerede og fortællingen. Men denne er omvendt 

ikke blot et aftryk af praksis. Det er en konstruktion på baggrund af praksis. Nok må man udvikle en 

personlig stil, men fortællingens gyldighedskrav er, at læseren skal kunne opfatte hændelsesforløbet 

som meningsfyldt og skal kunne følge med i fortællingen, man skal kunne genkende eller finde 

situationen sandsynlig. – Men samtidig er det meningen, at fortællingen skal indeholde 

overraskelser og dermed giver anledning til pædagogisk refleksion. 

 

Praksisfortællingen med fokus på didaktisk-reflekterende samtaler 

Projekt-pædagogerne eksperimenterede med forskellige måder at gå fra data til fortælling og 

udarbejdede forskellige modeller herpå og arbejdsmåder. For at pædagogerne kunne gøre brug af 

praksisfortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode, blev forskellige udgaver af 

organisering afprøvet.  

I aktionslæringsforløbet er denne beskrivelse et eksempel på arbejdet i fase 2: valg af 

observations- og dokumentationsmetode. Samt en beskrivelse af, hvordan en ’fotofortælling’ kan 

indgå som praksisbeskrivelse i den didaktisk-reflekterende samtale:  

- Projektpædagogerne er forpligtede til at indsamle erfaringer (datamateriale fra observation, 

digitalkamera eller lignende), der så at sige udgør byggematerialet til en lærings- og 

praksisfortælling. 

- Den enkelte projektpædagog konstruerer sin fortælling. 

- På personalemøde eller tilsvarende samling, læser ’forfatteren’ sin historie op om det, som 

skete i situationen. 

- I tillæg hertil fortæller ’forfatteren’ om sin oplevelse af det, som skete. 

- Kollegaerne stiller spørgsmål til fortællingen for at forstå, hvad der skete i forhold til det 

fokus institutionen for tiden anlægger (fx børns sproglige læring og udvikling, samt 

kendskab til natur og science). 
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- Personalegruppen reflekterer over, hvilken form for oplevelse og læring som barnet eller 

børnene opnåede. Altså evaluering af børnenes læring. 

- Personalegruppen vurderer, hvad der skete i situationen i lyset af problemstillingen / de 

pædagogiske mål og værdier. Altså evaluering af pædagogikken.  

- ’Forfatteren’ og personalegruppen reflekterer over såvel børnenes læring og egen læring og 

overvejer det videre forløb. Med andre ord hvordan får den erhvervede viden indflydelse på 

den videre planlægning af nye science-praksisser? 

- Endelig reflekterer man sammen over hvad ’næste skridt kan være’. Altså hvilke initiativer 

man som pædagog skal tage, for at støtte barnets fortsatte læring. 

 

Praksis- og læringsfortællinger i didaktisk lys 

Man kan sige at forudsætningerne for at kunne bruge praksis- og læringsfortællingerne er, at man i 

institutionen arbejder didaktisk. Altså reflekterer over mål og indhold og løbende reformulerer sine 

pædagogiske ambitioner. Kort sagt: man har på forhånd formuleret mål og indhold, derefter 

indsamler man praksis- og læringsfortællinger som man bruger til at evaluere både børns læring og 

pædagogikken. Resultatet af evalueringen fører til om- og ny formulering af dele af pædagogikken, 

i lyset af det science-didaktiske projekt i overensstemmelse af de didaktiske beskrivelser i det 

forrige kapitel. 

 

Hvad er næste skridt? 

Fordi denne dokumentations- og evalueringsmetode har fokus på såvel børnenes læring og 

udvikling som den pædagogiske praksis betegnes den lærings- og praksisfortællinger. Men når man 

vurderer de enkelte fortællinger vil nogle af disse måske især rumme beskrivelser af pædagogikkens 

indhold, måden dette er organiseret på samt det dynamiske samspil mellem barn og pædagog, og vil 

således især fange nogle træk ved institutionens pædagogik. I den forstand er der overvejende tale 

om en praksisfortælling. Omvendt vægter andre fortællinger barnets handlinger, reaktioner og har 

blik for hvad barnet er ved at mestre, hvorfor sådanne historier med god ret kan betegnes 

læringshistorier. Selv om de enkelte fortællinger nok rummer en vægtning, synes vi dog at have 

erfaret at det er muligt at udforme fortællingerne således at begge dimensioner er medtænkt. 

Vi har ikke gennem Science-projektet produceret ’en færdig’ dokumentations- og 

evalueringsmetode. Men projektpædagogerne har gennem året eksperimenteret med forskellige 

observations- og analysemetoder og har afprøvet og udviklet varierede måder at skrive praksis- og 
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læringsfortællinger på. Selv om vi i den samlede projektgruppe nok synes at have tegnet et omrids 

af en mulig metode er vi dog klar over, at der også er tale om den enkelte fortællers personlige stil. 

Men vi er overbeviste om, at en narrativ (fortællende) tilgang til at dokumentere og evaluere 

både pædagogikken og børns læring er den mest frugtbare vej frem. Men for at undgå fremtidige 

evalueringsformer der opererer med afkrydsningsskemaer og ’karakterblade’, er det nødvendigt 

frem over at videreudvikle varierede former for narrative dokumentations- og evalueringsmetoder, 

der ikke blot er poetiske og måske endda ’romantiske’ fortællinger om børn og pædagogik, men 

som (også) har ’objektivitetens’ karakter og fremstår med et resultat man kan regne med.  

Det er ikke nok bare at hævde, at det er bedre at fortælle end tælle. Via de mange eksempler 

på konstruktioner af praksis- og læringsfortællinger i rapporten, og med fokus på de refleksioner 

disse fortællinger førte til, håber vi at have tydeliggjort styrken i en sådan fortællepraksis. Her 

refererer vi til bunden af skemaerne – ’hvad skete der?’ og ’hvad kunne det næste være?’ Altså 

refleksioner over praksis i den aktuelle udviklings zone, samt de overvejelser det fører med sig om 

mulig ny og forbedret praksis i den nærmeste udviklings zone. 

 

 

 

    

Pædagoger og børn producerer æblesaft   



44 
 

Præsentation af Hillerød pædagogers resultater 

 
I det følgende gives eksempler på science pædagogisk praksis fra de deltagende vuggestuer og børnehaver. 

Den første del er organiseret sådan, at der gives brudstykker af praksis, som derefter analyseres og fortolkes i 

lyset af aspekter af det teoretiske grundlag projektpædagogerne arbejdede med. I del to præsenteres 

praksisresultater i form af såkaldte praksis- og læringshistorier, hvormed vi demonstrerer hvordan 

projektpædagogerne arbejdede med denne særlige dokumentations- og evalueringsmetode. 

 

Science pædagogisk praksis og teori 

 

Flyde/synke forsøg med 3-4 årige piger 

Pædagogen HELLE spørger pigerne der sidder rundt om bordet, hvad de tror der sker med forskellige ting, 

når man putter det ned i vandet. De gætter på, at de fleste ting falder ned på bunden. Vi prøver med 

modellervoksen. Først en klump, som alle regner med synker, hvilket den også gør. Så former vi den til en 

skål og den kan flyde hvis man lægger den forsigtigt på vandet. Nu bliver alle meget interesseret og de er 

ivrige efter selv at prøve. De får hver en lille klump modellervoks, til at lægge i skålen. Der bliver lidt 

skubben, da alle vil på en gang. Vi prøver flere gange og de udbryder på skift: ”Nu sejler den”, ”nu falder 

den ned på bunden.”  

    

Børnene eksperimenterer med modellervoks – kan det flyde? 

 

Til sidst lykkes det at lægge kuglerne i skålen en efter en til den synker. HELLE Spørger: ”Hvad skete der?” 

Et af børnene svarer: ”Den faldt ned på bunden.” HELLE spørger: ”Hvorfor gjorde den det”. Pigen svarer: 

”Fordi der var for mange.” 
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Prop i flasken 

Rode (2,9) og Otto (2,7) har leget med vand på badeværelset i lang tid denne formiddag. På et tidspunkt 

bliver de optaget af nogle korkpropper, som flyder på vandet. På Ottos forespørgsel svarer pædagogen 

KIRSTEN, at propper bruges til at lukke flasker med. 

Rode finder en flaske og en prop, som han sætter ned i hullet på sin flaske. Han forsøger at skubbe den 

længere ned, og han tager nu en gren, som han bruger som hammer i sit arbejde med at få proppen sat fast. 

På et tidspunkt ryger proppen helt ned i flasken.  

         

Hvordan kommer propper op igen? 

 

Rode ryster flasken for at få proppen op igen. Så beder han KIRSTEN om hjælp. Hun ryster også flasken 

men kan heller ikke få proppen op. Så forsøger Rode at få proppen op ved at stille fingeren ned i flasken, 

men det lykkes ikke for ham.  

Så finder han en prop mere, som han banker helt ned i flasken, og derefter fortsætter han glad og 

tilfreds med at banke endnu flere propper ned i flasken. 

Til sidst, lige før der skal ryddes op, spørger KIRSTEN: ”Hvor mange propper er der i flasken?” Rode 

svarer: ”4” og ser glad ud. Der var ganske rigtigt - 4. 

 

Børn bygger dæmning 

Det er eftermiddag på børnehavens legeplads. Solen skinner, det er dejligt forårsvejr. Mingus (6,3) og Lukas 

(5,3) har fundet nogle regnorme og biller, som de har i en trillebør. Regnormene er ved at se lidt tørre ud, så 

drengene beslutter at hælde noget vand ned i trillebøren til dem. Selma (6,1) og Ida (6,2) mener, at 

regnormene vil drukne i vandet, og børnene flytter derfor alle dyrene over i den store blå, firkantede balje. 

Der kommer mange børn til for at se, hvad de store har gang i. 

Drengene beslutter, at de vil lave en dæmning af sten / knækkede fliser i midten af baljen. Så kan de 

dyr, som vil være på det tørre land, være i den ene ende af baljen, og de dyr, som har lyst til at være i vand, 
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kan være i den anden ende af baljen. Mingus og Lukas går i gang med at sætte sten sammen til en dæmning i 

baljen. Andreas (4,2) siger, at vandet vil løbe gennem stenene, men det bliver fuldstændig afvist af Mingus.  

 

   
Dæmningsbyggeri: Hvordan stopper man vand? 

 

Da drengene er tilfredse med deres dæmning, henter de vandslangen og får en voksen til at åbne for vandet 

og de begynder at fylde vand i baljen. Det viser sig, at dæmningen ikke er tæt, vandet fordeler sig over hele 

baljen. Mingus forelægger problemet for pædagog METTE, som svarer: ”Har nogen en god idé til, hvordan 

man stopper vandet?” 

Mange børn har forslag, herunder cement, og mange børn arbejder ihærdigt med grene, småsten, 

flisestumper m.v. Selma mener: ”Det hjælper”. Men det viser sig, at det gør det ikke. 

Lukas siger: ”Jeg synes, at vi skal stable stenene.” Mingus er enig: ”De skal være lige store.” De 

henter mursten og begynder igen at bygge på dæmningen. Mingus konstaterer lidt efter: ”Det virker stadig 

ikke!” METTE spørger: ”Hvad skal vi gøre?” Lukas foreslår, at de skal finde små ting at stoppe hullerne 

med. 

Herefter opgiver børnene imidlertid at kontrollere vandet og går i stedet i gang med at finde dyr, som 

kan bo på dæmningen. 

 

Vandbane 

To femårige drenge har besluttet at de vil lave en vandbane under klatrestativets gangbro. De graver fra hver 

side en tunnel under broen. Den ene dreng fylder en spand med vand fra vandtønden og hælder vand på 

banen fra den ene side. Da banen er vandret, udebliver den ønskede effekt selv efter flere forsøg med mere 

vand og de giver udtryk for skuffelse: ”Øv det virker ikke” konstaterer den ene dreng ”Sandet smelter”.  

Drengene prøver et par gange med samme resultat 

”Jeg har det” siger den ene dreng og graver lidt dybere i den ene side, samtidig med at den anden dreng 

henter vand. Hermed opstår et fald på banen og deres projekt ser ud til at lykkes. Nu iagttager de, at vandet 

løber fra den ene side til den anden: ”Nu virker det, nu virker det jubler begge drenge. 
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Børnene eksperimenterer med at lave en vandbane 

 

Bidrager science praksis til børns læring? 

Når vi vil reflektere over læringsspørgsmålet kan man rette fokus mod tre forskellige dimensioner: 

- Man kan drøfte læringens indhold, altså den didaktiske dimension om læringens ’hvad’. 

- Men også spørgsmålet om læringens form, altså en læringspsykologisk dimension om hvordan 

læringen foregår. 

- Og endelig indkredsningen af faktorer der konstruerer gode forudsætninger for læring, altså det gode 

læringsmiljø. 

I analysen af ovennævnte praksisbeskrivelser retter vi overvejende fokus mod læringens form. 

Praksisbeskrivelser synes at vise, at børnene trives og har det sjovt. De indgår i samspil med kammerater og 

pædagoger, de er aktive og undersøgende og bliver støttet i at stille spørgsmål. Umiddelbart ser det ud til, at 

denne praksis rummer gode kvaliteter. Men sker der en læring eller er der blot tale om en interessant her-og-

nu pædagogik? 

 Vi skal forsøge at belyse dette spørgsmål ved at undersøge kvaliteten af relationen mellem barn og 

pædagog (og andre børn) hvor vi sætter fokus på tre afgørende spørgsmål: 

 

- Tages der højde for ideen om social interaktion og kommunikation som omdrejningspunkt for børns 

læring? Gives der plads til lærerige dialoger i stedet for færdige forklaringer? (Dette med støtte i 

generelle læringsovervejelser funderet i social konstruktivisme bl.a. Vygotsky, Rogoff, Bathin, 

Bruner, Liv Gjems). 

- Viser pædagoger nysgerrighed på børns nysgerrighed? (Dette er afgørende for at støtte børnene i at 

være aktive udforskende, at være forskere). 

- Anerkender pædagogerne børnenes konstruktioner og konstruerer de forklaringer sammen med 

børnene? 

 

Social interaktion 

Generelt viser eksemplerne, at pædagogerne åbner for spørgsmål, giver plads til børnene og undlader at give 

færdige svar. I eksempel 1 hvor 3-4 årige børn anstiller flyde / synke forsøg viser og forklarer pædagogen 

ikke hvad der sker. Hun afventer børnenes reaktioner: Nu sejler den, nu falder den ned på bunden. Herefter 
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giver hun støtte til deres refleksion vha. spørgsmål, ’hvad skete der, spørger hun. Et barn svarer og hun 

følger op med spørgsmål om hvorfor. Pædagogen er ivrig for at støtte børns erkendelse om hvad der sker. 

Men hun giver ikke færdige svar. Lidt mere plads får børnene i eksempel 2 ’Rode og propperne’, hvor 

pædagogen først til allersidst stiller et spørgsmål. Undervejs får Rode lov til selv at undre sig og 

eksperimentere. Det kan ses som en læringskvalitet. Omvendt er princippet om social interaktion som 

krumtap for læring ikke tydeligt markeret. Men han er ikke overladt til sin egen proces. Han spørger om 

hjælp og pædagogen eksperimenterer sammen med ham. Dog slutter forløbet med et spørgsmål som barnet 

kun kan svare rigtigt eller forkert på: ’Hvor mange propper er der i flasken? 

 

Nysgerrighed på børns nysgerrighed 

Den beskrevne praksis rummer eksempler på pædagogers nysgerrighed overfor børns nysgerrighed. 

Pædagogerne forsøger også at støtte børnenes undren og nysgerrighed ved ikke at give færdige svar, 

som afslutter børnenes undren og udforskning. I flyde/synke forsøget spørger pædagogen ’hvad sker der’. Og 

i ’børn bygger dæmning’ spørger pædagogen ’hvad skal vi gøre?’ 

I dæmningsforsøget er pædagogens rolle ikke tydeligt beskrevet, men det ser ud til at pædagogen viser 

en sådan nysgerrighed overfor børnenes problem med at stoppe vandet. Hun lader sig ikke friste til at give 

gode råd men inviterer derimod børnene til at eksperimentere selv. Hun spørger: ’Har nogen en idé til, 

hvordan man stopper vandet?’ Og senere spørger hun: ¨Hvad skal vi gøre?’ 

I eksemplet med Rode og propperne er pædagogen tilsyneladende nysgerrig på børnenes nysgerrighed, 

i hvert fald hvis hendes manglende intervention kan tolkes som nysgerrighed vedr. hvordan barnet løser 

udfordringen. Men omvendt tyder hendes indledende bemærkning på det modsatte. Til spørgsmålet om hvad 

propper bruges til, svarer hun ’til at lukke flasker med’. Dette svar kunne have stoppet barnets nysgerrighed. 

Men tværtimod virker svaret aktiverende, Rode begynder så at eksperimentere med at sætte prop i flasken. 

 

Give plads til konstruktioner 

Giver pædagogerne plads til såvel tankekonstruktioner og praktisk handlekonstruktioner? 

I flyde- synke eksemplet forsøget udfører børnene forskellige eksperimenter med få og flere kugler, 

hvorigennem de konstruerer en forståelse: Når der er mange kugler, så synker den. Tilsvarende Rohde 

konstruerer praktisk erfaringer med at trykke propper ned i flasken. Og tisvarende giver pædagogen plads til 

børnenes egne konstruktioner i dæmningsbyggeriet. Endelig er de to børns vandbanekonstruktion et fint 

eksempel på, at børn kan løse problemer gennem egne konstruktioner – lidt ironisk sagt sker det elegant uden 

pædagog deltagelse. (Men pædagogen har været observatør – og har måske stået på sidelinjen og med 

kropsgestik givet støttende anerkendelse til børnenes eksperimenter). 
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I ovenstående analyse er fokus på læringens form. Men lærte børnene noget i betydningen ny kundskaber, 

færdigheder, problemløsningsmetoder osv.? 

I flyde- synkeforsøget lærte børnene formentlig noget om relation mellem vægt og det at et objekt kan 

flyde.  

I dæmningsforløbet lærte børnene at vand er svært at tæmme – men måske også at det nok skal kunne 

lade sig gøre hvis man råder over gode teknikker (og udholdenhed). 

I forløbet med propperne blev Rode tydeligvis overrasket over, at proppen ikke blev siddende i 

flaskens hals men i stedet faldt ned i flasken. Det ser ud til, at han dernæst undersøger, om der vil ske det 

samme med den næste prop. Denne bekræftelse får ham til at undersøge, om dette er en stabil forståelse, og 

handlingerne med de næste propper førte måske til den læring, at propper ikke kan bruges til at lukke flasker 

med (men sjovt var det fylde flasken med propper). 

Vanbaneeksperimentet førte måske til, at de to drenge lærte noget om betydningen af eksistensen af et 

fald for at få bevægelse i vandløb. 

I alle tilfælde er der nok tale om at børnenes læring overvejende er kropslig – formentlig vil de have 

svært ved sprogligt at redegøre for deres læring. 

 

Science -pædagogisk dokumentation ved hjælp af lærings- og praksisfortællinger med 

fotodokumentation 

Med afsæt i det tidligere kapitel ’Lærings- og praksisfortællinger - en pædagogisk dokumentations- og 

evalueringsmetode’ - følger nu et antal eksempler på sådanne lærings- og praksisfortællinger hvor 

projektpædagogerne anvendte såvel tekst so digitale fotos som dokumentation. 

 

 

Vi har fundet noget. Hvad er det? 
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Dato: Udfyldt af: Institution: Historiens titel: 

   Forsøg med varmt og koldt 
vand 

 
Tegn: Dokumentation  Historien: 
 

NATUREN & 
NATURFÆNO
MENER 

KULTURELLE 
UDTRYKSFOR
MER 
& VÆRDIER 

Fire perspektiver 
i science: 

*at få hjælp til at 
stille spørgsmål 
(metode) 

*at tilegne sig 
faktuel viden 
(produkt) 

*samfundsmæssi
ge spørgsmål – i 
børnehøjde 

*køns- og 
inklusionsperspe
ktiv 

 

Foto 2: Indledning 

 

Foto 1 : Kerne 

 

Foto 3: Afslutning 

 

 

Indledning   

Pædagog: Hvordan føles det på hænderne 

 

Malte lukker øjnene og mærker efter 

 

 

Kerne 

Pædagog: Hvordan føles det på den hånd og den hånd” 

Markus: Det er varmt på den ene hånd og det koldt på 
den hånd 

 

 

Afslutning 

Pædagog: ”hvordan føles det på den hånd og den 
hånd” peger   

Markus: Den hånd som var i det varme vand føler det 
koldt og den hånd som var i det kolde vand føler det 
varmt. 

Hvad skete der?  Hvad kunne det næste være? 

Hænderne holdes ca. ½ minut i henholdsvis varmt og 
koldt vand. Derefter puttes begge hænder i lunkent 
vand. 
Bagefter bliver børnene spurgt om det føles ens på 
begge hænder. Første gang svarede Malte ”ja”. 
Da jeg spurgte Markus på en anden måde og pegede på 
først den ene hånd og så den anden hånd: Hvordan 
mærkes det på den hånd og på den hånd blev svaret som 
ovenfor.   

Afprøve på flere børn om spørgeteknikken betyder 
noget for det svar man får. 
Flere børn ville gerne prøve forsøget men det nåede vi 
ikke den dag. 
Som det fremgår af billedet griner M. over at det føles 
forskelligt på hænderne selvom de kommer ned i det 
samme glas. 
Udvide børns begreber om kendte ting. 
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Dato: Udfyldt af: Institution: Historiens titel: 
   Vi fisker krabber. 

 
Tegn: Dokumentation  Historien: 
 
NATUREN & 
NATURFÆNO
MENER 
 
 
KULTURELLE 
UDTRYKSFOR
MER 
& VÆRDIER 
 
 
 
Fire perspektiver 
i science: 
 
*at få hjælp til at 
stille spørgsmål 
(metode) 
*at tilegne sig 
faktuel viden 
(produkt) 
*samfundsmæssi
ge spørgsmål – i 
børnehøjde 
*køns- og 
inklusionsperspe
ktiv 
 
 

 
Foto 1: Indledning 

 
 
Foto 2: Kerne 

 
 
Foto 3: Afslutning 

 

 
Indledning 
Efter turen til Danmarks akvarium, hvor vi lærte om 
krabber, er vi blevet enige om at tage til stranden, for at 
fange dem selv. 
Vel ankommet til stranden i Gilleleje hvor der skal være 
”Krabbe fange dag” og efterfølgende krabbe kapløb. 
Alle børn får fiskenet og en snor med en klemme i, hvor 
de så sætter et stykke fisk fast. 
 
 
Midte 
Efter de første 10 min. Uden fangst, begynder de første at 
få bid og snart er der bid flere steder. 
Efter en times tid har alle prøvet at fiske krabber og 
næsten alle fik fanget en krabbe. 
Krabberne bliver studeret og puttes i en spand. 
Mange af børnene kan stadigvæk huske hvordan man ser 
forskel på en han og en hun krabbe. 
Vi fangede næsten kun hankrabber ca. 10 hankrabber for 
hver hun. 
 
 
Afslutning 
Til sidst skulle vi være med i krabbevæddeløbet. 
Vi stillede op på lige række med vores krabber, og 
ventede spændt på at starten skulle gå. 
Desværre var det ikke en af vores krabber der løb med 
sejren. En stor led èn, der mindst var dobbelt så stor som 
vores. 
Jonas og Johannes kunne herefter konstatere at store 
krabber er hurtigere end små og at krabber løber sidelæns 
i stedet for lige ud. 
 

Hvad skete der?  Hvad kunne det næste være? 
Børnene havde skaffet sig kendskab til krabber på 
Danmarks Akvarium og fik ved selvsyn uddybet 
deres indsigt og forståelse, bl.a. deres levesteder, 
kønsbestemmelse samt at krabber kravler 
sidelæns. 

Efter en del forløb med fokus på naturfænomener kunne vi 
rette opmærksomheden mod den tekniske / teknologiske 
side af naturvidenskaben.  
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Dato: Udfyldt af: Institution: Historiens titel: 

   Daniel og propperne 

 
Tegn: Dokumentation  Historien: 
 

NATUREN & 
NATURFÆNO
MENER 

KULTURELLE 
UDTRYKS- 
FORMER 
& VÆRDIER 

Fire perspektiver 
i science: 

*at få hjælp til at 
stille spørgsmål 
(metode) 
*at tilegne sig 
faktuel viden 
(produkt) 
*samfundsmæssi
ge spørgsmål – i 
børnehøjde 
*køns- og 
inklusionsperspe
ktiv 

Foto 1: Indledning 

 

Foto 2 : Kerne 

 

Foto 3: Afslutning 

 

Indledning 

Det store kar er fyldt med vand. CHARLOTTE har en 
kurv med forskellige ting, som kan flyde eller synke. 
Fire børn er klar til at lege, herunder Daniel (2,2 år). 
CHARLOTTE beder børnene en ad gangen om at 
vælge en ting og spørger dem, om de tror, den vil 
flyde ovenpå eller synke ned. 

Børnene prøver med mange ting. Daniel forsøger 
efter et stykke tid at sætte en korkprop i en flaske, 
men det mislykkes. 

 

Kerne 

Så bliver han optaget af korkpropperne. Han smider 
dem i vandet og ser forbavset ud over, at de flyder 
ovenpå. Han sejler med dem og trykker dem ned med 
hånden og undres højlydt, når de popper op igen 

 

 

Afslutning 

Så putter han dem ned i en lille skål og hælder dem 
ud igen og leger videre med skålen, som han putter 
andre ting i. 

Hvad skete der?  Hvad kunne det næste være? 

Daniel blev meget optaget af forskellige tings 
bevægelser i vandet men især af propperne og deres 
insisteren på at flyde op. Hans optagethed kom mere til 
udtryk i handlinger end i ord. 

Oplagt med flere flyde / synke lege, så Daniel kan 
udvide sine erfaringer med såvel propperne som med 
andre ting. 
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Dato: okt.2011 Udfyldt af: Institution: Historiens titel: 
   Hvor sidder flæskestegen på 

et menneske 
 

Tegn: Dokumentation Historien 
 
NATUREN & 
NATURFÆNO
MENER 
 
KULTURELLE 
UDTRYKS-
FORMER 
& VÆRDIER 
 
Fire perspektiver 
i science: 
*at få hjælp til at 
stille spørgsmål 
(metode) 
*at tilegne sig 
faktuel viden 
(produkt) 
*samfundsmæssi
ge spørgsmål – i 
børnehøjde 
*køns- og 
inklusionsperspe
ktiv 
 
 

Foto 2: Indledning 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Kerne 

 
 
Foto 3: Afslutning 

 
 

Indledning 
Vi sidder ude på Egely, og er i gang med at spise 
frugt. Der bliver snakket om alt mellem himmel og 
jord. 
Jeg spørger ud i forumme:t ”Er der nogle de ved hvad 
de skal have at spise til aftensmad. Vithus svarer: 
”Jeg tror nok vi skal have flæskesteg, med rødkål.” 
 
Kerne 
Søren sidder lidt og tænker. Lidt efter spørger Søren: 
”Hvor sidder flæskestegen egentlig på mennesker?”  
Jeg svarer: ”Tja, Søren. Det er da faktisk et rigtig godt 
spørgsmål, men hvordan finder vi ud af hvor den 
sidder?” 
Søren: ”Vi ringer bare til slagteren.” 
Dag: ”Jeg tror de har travlt nu, men vi kan spørge 
Peter. Han ved sikkert sådan noget.” 
Søren: ”Dag, vi googler det bare!” 
 
 
 
Afslutning 
Efter frugt gik vi ned på Peters computer og 
googlede, hvor flæskestegen sad. Vi fandt ud af at 
den sad oppe ved nakken på både mennesker og dyr! 
 

Hvad skete der?  Hvad kunne det næste være? 
Vi snakker om aftensmad, og det leder Sørens tanker 
over på kød! Han undrer sig over hvor flæskestegen 
kommer fra, og hvor den sidder på mennesker. Vi vil 
prøve at undersøge sagen, men Søren får en ide, at vi 
bare kan google det. Efter frugten går vi i gang med at 
google ”hvor flæskestegen sidder på mennesker.” 
Vi finder frem til hvor den sidder! 

Vi kunne slagte en høne på Egely, og finde ud af om 
de også har en flæskesteg. 
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Dato: Udfyldt af: Institution: Historiens titel: 

Tegn: Dokumentation  Historien: Nedgravning af Elg, Bioforsøg 

 
NATUREN & 
NATURFÆNOMENER 
 
 
KULTURELLE 
UDTRYKSFORMER 
& VÆRDIER 
 
 
 
Fire perspektiver i 
science: 
 
*at få hjælp til at stille 
spørgsmål (metode) 
*at tilegne sig faktuel 
viden (produkt) 
*samfundsmæssige 
spørgsmål – i 
børnehøjde 
*køns- og 
inklusionsperspektiv 
 
 
 

Foto 1: Indledning 

 
Foto 2 : Kerne 

 
Foto 3: Afslutning 

 

 
 
Indledning: 
Vi har fået et elghoved forærende, som 
skal graves ned på ”Biforsøget”. Hovedet 
ligger ved siden af hullet, som er ved at 
blive gravet af nogle drenge.  
  
 
 
 
Kerne: Benjamin kommer hen til hovedet 
og siger: ”Den er farlig den har blå øjne.” 
Ja, siger en af de andre drenge: ”Den har 
ægte øjne.”  
Anna aer den på hovedet og siger: ”Den 
er godt nok sød.” 
 
 
 
 
Afslutning: 
Man kan se elgens tænder: ”Den har 
skarpe tænder” siger et af børnene. ”Har 
den rovdyr tænder” spørger den voksne 
”Nej”siger et barn. ”Ved I hvad den 
spiser,” spørger den voksne. ”Græs” siger 
et barn. ”Ja, det er rigtigt, den er 
planteæder, den spiser ikke andre dyr.” 
siger den voksne. 

Hvad skete der?  Hvad kunne det næste være? 
Vi har fået hovedet og forbenene fra en elg forærende af en 
forælder. Hovedet skal gaves ned på ”Biforsøget”, Så jordbakterier 
og insekter kan begynde at nedbryde det. Oliver og Wlliams far 
viser børnene elgens spiserør, ører og tænder. Elghovedet bliver 
studeret nøje. 
Drengene brugte mindst en time på at grave hullet dybt nok, så 
ræven ikke kommer og får fat i elghovedet. Der var mange rødder 
der skulle hugges i stykker med spaderne. 

Til sommer skal elghovedet graves op og 
lægges ud i skoven i nærheden af en 
myretue, så myrerne kan pille hovedet 
rent. Vi håber på at vi ender med at få et 
elgkranie. Vi vil følge udviklingen og 
læse om/og se billeder af elge. 
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   Historiens titel: Hvorfor 

vasker vi hænder med 
sæbe? 

Tegn: Dokumentation (Billeder, 
tegninger el. lign.) 

Historien: 

 
NATUREN & 
NATURFÆNOMENER 
 
 
KULTURELLE 
UDTRYKSFORMER 
& VÆRDIER 
 
 
 
Fire perspektiver i 
science: 
 
*at få hjælp til at stille 
spørgsmål (metode) 
*at tilegne sig faktuel 
viden (produkt) 
*samfundsmæssige 
spørgsmål – i 
børnehøjde 
*køns- og 
inklusionsperspektiv 
 
 
 

 
Foto 2: Indledning 

 
Foto 1: Kerne 

 
Foto 3: Afslutning 

 
 

 
Indledning 
 De voksne ønsker at hjælpe børnene at lære 
hvorfor vi vasker hænder med sæbe. Vi hælder 
derfor olie på børnenes hænder. 
 
 
 
 
 

 
Kerne 
 Efter børnene har vasket deres hænder med 
vand, er de stadigvæk snavsede. Det kan man se 
i Tors ansigt.  
 
 
 
 
 
Afslutning 
Når børnene prøver igen med sæbe, lykkes det 
at vaske hænder ordenligt. Dina kan mærke 
forskel og bliver begejstret.  

Hvad skete der? Hvad kunne det næste være? 
De voksne hældte madolie over børnenes hænder for at lave 
dem beskidte og for at vise dem at ikke alt kan vaskes af 
med kun vand. Børnene prøvede derefter at vaske olien at 
med vand. Men det virkede ikke, og flere af børnene 
undrede sig over at de stadig havde olie på fingrene. Nu ville 
de voksne vise børnene at sæbe kan fjerne få olien. Da 
børnene fik sæbe på hænderne og fik olien af, ændrede hele 
stemningen blandt børnene sig og der gik vandkamp i 
projektet, de synes det var rart at få olien af. Resten af 
projektet blev vandpjask, glidebane og øvelse i at tørrer 
gulvet op igen. Et rigtig sjovt projekt. 

For at gør det mere tydeligt at deres hænder var 
beskidte kunne man godt bruge smør som klister 
og føles snavset og måske blande det med jord 
som er nemmere at se på deres hænder.  
Man kunne også vise børnene hvordan olien 
flytter sig i vandet ved at putte olien i en balje 
med vand og derefter opvaskevand i. 
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Som afslutning på denne præsentation af måder at dokumentere både pædagogikken og børns 
læring følger to pædagogiske dokumenter hentet fra projektinstitutionerne.  

 I dokumentet didaktiske refleksioner redegør pædagogerne for deres planlægningsovervejelser. Og 

i dokumentet Evaluering af pædagogernes læring reflekterer pædagoggruppen over deres egen 

læringsproces. 

Begge dokumenter vidner om eksistensen ag faglige og professionelle pædagogiske kompetencer.  

 

 

Didaktiske refleksioner 

Hvad

Børnene har udviklet personlige kompetencer, flyttet sig og overskredet grænser. De er blevet mere 

eksperimenterende og tør mere.  

: Børnene har fået viden om vand, har lært når man fylder på, kommer det ud, nogen gange et 

andet sted. De har lært, at vandet kan ændre sig i kontakt med andre materialer og endda helt 

forsvinde. 

Børnene har udviklet sociale kompetencer, de har været blandet på tværs af børnegrupper og har 

iagttaget hinanden, blevet inspireret og har samarbejdet. 

Hvordan: Børnene får mulighed for og støtte ved overskridelse af egne grænser. Masser af plads – 

også mulighed for at finde små steder til fordybelse.  Vished om, at der er nok af alt, f.eks. spande, 

skovle, vandkander og ikke mindst VAND. Aktiv deltagelse, hvor kroppen bruges uden 

begrænsninger og hvor børnene selv kan deltage i konstruktionerne. 

Forudsætninger: Tryghed skabes ved struktur på redskaber, ”rum” og de voksnes placering og rolle. 

Gentagelse med små justeringer giver genkendelighed. 

Hvad: At børnene lærer gennem kroppen og ved aktiv deltagelse. At vi skal være kropsligt 

nysgerrige med børnene. At børnene aflæser vores kropssprog i højere grad end de lytter til vores 

ord. At der har været en fantastisk ro og fordybelse på hver science dag. At børnene er nysgerrige 

her og nu og den voksne skal være hurtig til at gribe børnenes interesse. 

Hvordan: Planlægning og forberedelse samt voksenstruktur giver ro i aktiviteten. Den voksne 

kender sin opgave og kan være nærværende. Vi skal tage udgangspunkt i børnenes interesse.  

Forudsætninger: Vi har ønsket at inddrage alle børn og voksne. Vi har tænkt læring bredt og været 

bevidste om, at hele barnet er i udvikling gennem aktiviteterne. Små børn skal kunne gå til og fra 

aktiviteterne, som de vil. Der skal være plads til individuelle tilgange, nogle børn har brug for 

mange gentagelser. 
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Hvad nu?

Kan man fylde luft i en spand? 

 Vi vil fortsætte med science dage med vand og andre materialer ud fra samme 

planlægningsstruktur.  

Hvorfor kommer der nogen gange vand ud af vandslangen, og andre gange ikke? 

Hvorfor kommer der nogen gange luft ud fra tørretumlerens kanal og andre gange ikke? 

Hvorfor får en båd i tagrenden fart på, når der tømmes en spand vand ud? 

 

 

Evaluering af pædagogernes læring 

Hvad har vi lært? 

1. Vi er blevet bedre til at få øje på børnenes undren – til at bide os i tungen og ikke bare svare på 

alle spørgsmål – til at deltage i børnenes undren – til at være medundersøgende – til at hjælpe videre 

med hjælpesætninger   

2. Vi kan se, at børnene er meget mere optaget af naturvidenskabelige spørgsmål, efter vi har 

arbejdet med projektet. Eller også har de været det hele tiden – vi har bare ikke set det… 

Vi mangler at lære 

1. Hvornår og hvordan vi skal levere den helt rigtige og nødvendige dosis af ny viden 

2. At blive skarpe på at omsætte børnenes undren til konkrete eksperimenter. 

 

   
Eksperimenter med luftstrømmen fra tørretumbler udsugning 
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Hvad pædagogerne lærte 

Pædagogerne begynder at tænke på en ny måde 

 
Disse læringshistorier afspejler at børnene har fået ordet, at de er aktive deltagere. 

Projektpædagogerne fortalte også, at de i løbet af science-projektet var blevet mere opmærksomme 

på børnenes spørgsmål og nysgerrighed. De fortalte, at de har haft en tendens til at give børn 

færdige svar og dermed nedtone eller slukke børnenes nysgerrighed. Men når børn nu stiller 

spørgsmål, som fx ”hvordan kan fisk trække vejret under vand, når mennesker ikke kan?” ja så 

indleder børn og voksne en undersøgelse sammen. Og det er netop et træk ved science-

pædagogikken: at undre sig sammen med børnene og anstille undersøgelser. 

 

Hvad spørger børn om? 

Børns spørgsmål er udgangspunktet. Børns spørgsmål udtrykker børns nysgerrighed og vilje til at 

undersøge og forstå sammenhænge i deres omverden. At studere børns spørgsmål er en måde at 

studere børns læring på. 

Børns spørgsmål udgør et betydningsfuldt didaktisk udgangspunkt. En afspejling af børns 

deltagelse og involvering og ønsker om en konkret viden. Endvidere kan børns spørgsmål udtrykke 

deres erfaringer og retningen for deres opmærksomhed. Og evnen til at stille spørgsmål kan ses som 

en betydningsbærende del af den naturvidenskabelige forståelse. 

Erfaringer og studier viser at hvis børn udfordres og inspirere og hvis det indhold som vælges 

åbner op for børns undersøgelser af egenskaber og sammenhænge - og hvis de får tid – så stiller de 

spørgsmål. Børnene er indholdsfokuserede, vil vide noget og løser problemer både hver for sig og 

sammen. 

Det afgørende er måden børn og voksne er sammen på. Forskning viser at de fleste spørgsmål 

som voksne stiller børn i børnehaven er lukkede, kontrollerende spørgsmål med en til to 

svarmuligheder. Til forskel fra åbne spørgsmål, som inviterer til samtale og fælles udforskning. Og 

åbne spørgsmål opmuntrer børn til at tænke højt, sige hvad de mener, tror og ønsker. Forskning 

viser, at børn opnår mere fremskreden udvikling og bedre læringsresultater når pædagogen 

anvender åbne spørgsmål, opfordrer til dialog og metakommunikation, er opmærksom på børns 

interesser og når der er en balance mellem børns initiativer og voksnes initiativer (Sheridan et al., 

2009; Siraj-Blatchford, 2007; Sylva et al., 2010).  
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Åbne spørgsmål og dialog er kernen i science-didaktikken, hvilket har været en rød tråd i 

projektet. Pædagogerne har tilstræbt sammen med børnene at forhold sig undersøgende til 

omverdens (naturvidenskabelige) fænomener og sammen konstrueres forklaringer i hverdagslivets 

samtaler. Gennem deltagelse i denne hverdagens konstruktion af forklaringer, lærer børn at 

konstruere forståelser af sammenhænge og hændelser. Og særlig væsentligt er det at undersøge, 

hvilke typer forklaringer som især vil invitere til deltagelse og udvidelse af forståelser, og dermed 

fremme udvikling af videnskabelig tænkning. 

En af projektbørnehaverne noterede sig alle de spørgsmål børnene stillede i en periode: 

Hvordan kommer musikken ud af højtalerne? 
Hvorfor er ting større, når jeg ser dem gennem en lup? 
Hvad er det der får geomag klodserne og kuglerne til at hænge sammen? 
Hvor kommer hagl fra? 
Hvor svinder du, når jeg ikke kan se dig? 
Hvordan opstår sæbebobler? 
Hvordan kommer vandet ud af vandhanen? 
Hvorfor kommer der væske ud af øjnene, når jeg græder og er ked af det? 
Hvorfor er månen nogen gange fremme om dagen, når der ikke er nogen der sover.  
Hvorfor er papir fladt, når det er lavet af træ og et træ er rundt? 
Hvordan kommer der vandpytter? 
Hvordan kan en fisk leve under vand? 
Hvordan kommer der lys i lamperne? 
Hvor løber vandet hen, når det løber ud af vandhanen? 
Levede der mennesker dengang dinosaurerne levede? 

 
 

Når man som pædagog er lydhør overfor børnenes spørgsmål har man et godt udgangspunkt for en 

science-didaktik. Vi har i projektet mere eller midre tydeligt haft fokus på nedenstående 

perspektiver i den naturvidenskabelige dannelse: 

 

• Et metodeperspektiv, med vægt på måden børn og voksne er sammen på. Sammen med 

mulighederne for i de fysiske rum, at undersøge og udforske og "at få hjælp til at stille 

spørgsmål til egne erfaringer, at få mulighed for at kategorisere og systematisere 

omverdenen, at få erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og mulighed for at 

bygge, skabe og konstruere ved hjælp af forskellige materialer og teknikker", se 

www.minff.dk 

• Et produktperspektiv, hvor børnene tilegner sig en faktuel viden via de aktiviteter, som de er 

involverede og engagerede i. Altså betydningen af at de får "udfordret deres viden om 

naturfænomener og teknik", se www.minff.dk   

http://www.minff.dk/�
http://www.minff.dk/�
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• Et samfundsmæssigt perspektiv på naturvidenskab, som handler om fremtidens demokrati. 

Hvor naturvidenskabens resultater jo i høj grad anvendes til at legitimere beslutninger i 

såvel erhvervslivet som i samfundslivet. Og desuden, at hvis ikke man ved noget om "det", 

og har erfaringer med "det", kan man jo heller ikke passe på "det", eller forholde sig 

kvalificeret kritisk til "det". 

• Endelig kan der nævnes et fjerde perspektiv, som både handler om køn og om inklusion. En 

antagelse kan være, at det at beskæftige sig med naturvidenskabelige fænomener bryder med 

børnehavens traditionelle indhold, og at samspillet mellem voksne og børn kommer til at 

dreje sig om noget, der interesserer grupper af børn, der måske ikke har profiteret så meget 

af børnehavens pædagogik.  

 

 

 
Synke- flydeforsøg i børnehaven  
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Planlægning og gennemførelse af interviewundersøgelsen 
 

Begrundelsen for iværksættelse af aktionslæringsprojektet Science i dagtilbud var som nævnt 

dobbelt: en forventning om, at både de deltagende pædagoger og børn opnår en læring. Det har der 

undervejs i projektet heller ikke hersket tvivl om. Men alligevel kan man ønske sig en 

dokumentation herfor. Vi har dog ikke undervejs i forløbet skabt mulighed for på et 

forskningsmæssigt grundlag at indhente data om børnenes læring. Men pædagogernes 

dokumentation ved hjælp af lærings- og praksisfortællinger synes dog at vise, at børnene som sådan 

har fået udbytte af science-projektet. Om projektpædagogerne opnåede ny indsigt i forhold til 

science-pædagogisk arbejde, didaktik og læring har vi heller ikke undervejs søgt at undersøge på et 

forskningsmæssigt grundlag. Men alligevel har alle involverede parter (pædagogerne selv, de 

tilknyttede konsulenter, de pædagogiske konsulenter og afdelingschef for Dagtilbud Børn) ikke 

været i tvivl om, at pædagogerne opnåede et læringsudbytte. Eksempelvis udtrykte sektionschef 

Børge Christensen: ”Projektet har rykket en god del hos de, der har deltaget”. Men man ønskede 

alligevel en vis dokumentation for denne optimisme. Derfor blev det besluttet at gennemføre en 

mindre forskningsbaseret undersøgelse om projektpædagogernes udbytte. 

Da denne beslutning blev truffet efter projektafslutning kunne vi selvsagt ikke benytte os af 

en før- og efterundersøgelse af projektpædagogernes syn på børns læring og pædagogiske-

didaktiske forståelser. I stedet designede vi et undersøgelsesprojekt bestående af 

fokusgruppeinterviews af henholdsvis projektpædagoger, altså pædagoger der havde deltaget i 

aktionslæringsprojektet, og pædagoger bestående af pædagoger fra institutioner i Hillerød 

Kommune som ikke havde deltaget i projektet. Ideen var, at ved at sammenligne de svar om læring 

som projektpædagoger giver med ikke-projektpædagogers svar, kunne man måske spore en 

læringsforskel. 

Med dette afsæt planlagde vi iværksættelse af en sådan fokusgruppeinterview-undersøgelse. 

 

Om fokusgruppeinterview 

Til belysning af spørgsmålet om eksperimentelgruppe-pædagogerne havde tilegnet sig en mere 

nuancerede og / eller nye syn på børns læring etablerede vi som nævnt en interviewundersøgelse, 

hvor vi sammenlignede eksperimentel-pædagogernes syn på børns læring med en kontrolgruppe-

pædagogers syn. 
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Vi etablerede fire fokusgruppeinterviews: 2 interviews af projektgruppe-pædagoger og 2 

interviews af pædagoger der ikke havde deltaget i science-projektet. Der blev foretaget en tilfældig 

udvælgelse af interviewpædagoger af sektionsleder Stina Hendrup, Dagtilbud Børn Hillerød.  

De 4 interviews blev optaget på bånd, transskriberet ord for ord, analyseret og tolket og på 

baggrund af en sammenligning af eksperimentel og kontrolgruppernes måde at tale om læring på 

undersøgte vi, om det var muligt at konstatere om de to grupper havde varierede syn på læring. 

Således byggede vi på den antagelse, at forekomsten af en mulig varians kan forstås som effekt af 

deltagelse i science-projektet. 

I forbindelse med de gennemførte fokusgruppe interviews støtter vi os til de generelle 

principper og overvejelser, som ligger bag de kvalitative forskningsinterview (Kvale, 2000; Kruuse, 

2001). I interviewet rettes fokus mod de interviewedes livsverden, altså centrale temaer i 

interviewpersonen virkelighedsforståelse, forståelse af begrebet læring. Samtalen indhold er i stort 

omfang aftalt på forhånd, hvorfor interviewet er fokuseret på bestemte temaer, nemlig en række 

spørgsmål vedr. børns læring. Disse vil blive skitseret i en interviewguide uden at denne bruges 

mekanisk i samtalen.  

Vi søger naturligvis at opnå et interview/en samtale, der har en vis åbenhed. Men alligevel er 

vi ude efter at indsamle viden om bestemte forhold, hvorfor der er tale om at lede samtalen mod 

bestemte temaer. Men afgørende er det at man som interviewer kan stille sig åben overfor nye 

uventede dimensioner. Derfor søger vi ideelt at møde op med en forudsætningsløshed. Men da dette 

ikke er muligt må man som interviewer i det mindste være bevidst om sine egne forudsætninger.  

I interviewet søges en så præcis som mulig beskrivelse af den interviewedes følelser, 

tænkning og handlinger. Altså må man principielt søge at indhente ufortolkede beskrivelser som 

først senere udsættes for en analyse og fortolkning. Beskrivelserne skal være så specifikke som 

muligt, hvorfor vi som interviewer må bede de interviewede om at give konkrete eksempler. 

Gennem interviewet ønskes en kortlægning af meningen bag de centrale læringstemaer, som 

bringes op i interviewet. Derfor vil vi undervejs i interviewet bede de interviewede om at præcisere, 

vi kan eventuelt sige: ”jeg hører du siger… er det rigtigt forstået”? 

Interviewet er som nævnt en kvalitativ undersøgelsesmetode hvilket betyder, at vi ikke stiller 

spørgsmål, der kan besvares med et ja eller nej. Vi søger at indhente nuancerede og detaljerede 

beskrivelser. 

Ofte ser man som interviewer, at der opstår en vis flertydighed i interviewet, altså at de 

interviewede har flere (måske endda modstridende) meninger om givne forhold. Her må man søge 
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at klarlægge om der er tale om uklar kommunikation eller om reelle modsigelser, flertydigheder. Et 

interview kan få karakter af en læreproces, altså at de interviewede undervejs konstruerer nye 

meninger. 

Et interview forløber ikke altid udramatisk. Der kan både opstå sympatier men og opstå 

antipatier, angst, forsvarsmekanismer og konflikter. Det er elementer der ikke skal elimineres, men 

begge parter må føle sig forpligtede til at arbejde professionelt med disse. (Der var dog i de konkrte 

interviewes ikke tale om nogen form for mislyde). 

Interviewet udskrives ord for ord med henblik på en efterfølgende analyse og fortolkning, 

hvilket sker i overensstemmelse med den hermeneutiske forskningstradition, der først og fremmest 

søger at forstå den bagvedliggende mening. I den første fase af den hermeneutiske meningstolkning 

søger man at lede efter sammenhænge, dele og helheder. Indledningsvis søger man gennem 

indsamling af mange delelementer som peger i den samme retning at opnå en helhedsopfattelse af 

teksten, en helhedlig mening. Men den fortsatte indsamling af dele kan rokke ved det opstillede 

helhedsbillede, der således må justeres. Den endelige tolkning, den endelige mening, opstår gennem 

denne vekslen mellem del og helhed. Denne vekselvirkning er i princippet er uendelig, men man 

stopper når man har fundet en rimelig sammenhæng i teksten, en god gestalt. 

 

Om interviewet af pædagoggrupperne 

Vi planlagde og gennemførte det kvalitative forskningsinterview som et fokusgruppeinterview i 

overensstemmelse med gældende principper (Rieper, 1993; Launsø & Rieper, 2000; Sandberg & 

Vuorinen, 2007; Johanson, Sandber & Vourinen, 2007; Morgan, 1998). Hver fokusgruppe bestod af 

5-6 pædagoger, der sammen med de to interviewer (undertegnede konsulenter) fokuserede på en 

række udvalgte temaer. Den enkelte gruppesamtale varede godt og vel en time og blev styret af de 

to interviewere, der støttede og stimulerede interaktionen i samtalegruppen. Gruppesamtalen gav et 

nuanceret datamateriale, der var resultat af en ægte debat, hvorfor der er tale om et autentisk og 

nuanceret datamateriale.   

Fokusgruppeinterviewene blev foretaget på rådhuset. Inden selve introducerede alle sig for 

hinanden, hvorefter vi informerede deltagerne om projektets baggrund: 

- Interviewet skal ses i forlængelse af spørgeskemaundersøgelse fra 2010 blandt 1400 danske 

pædagoger, hvoraf en del var fra Hillerød. 

- Interviewet er led i en kommunal evaluering af udbytte af aktionslæringsforløbet. 
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- I tilgift indgår datamaterialet fra fokusgruppeinterviewene i en international forskning om 

pædagogers syn på børns læring. I tillæg til spørgeskemaundersøgelsen ønsker vi at give 

pædagoger mulighed for med egne ord at udtrykke deres mening om, hvordan de antager 

børn lærer – for at give mulighed for et mere nuanceret syn end det 

spørgeskemaundersøgelsen viser. 

- I interviewet skal I forholde jer frit til vore spørgsmål, og svare som det passer jer bedst – 

det er jeres syn vi ønsker. Der er ikke nogle svar der er rigtigere end andre. 

- Tal gerne sammen, kommenter hinandens syn 

- Men tal ikke i munden på hinanden – pga. båndoptagelsen 

- Vi respekterer jeres anonymitet 

- Deltager samtykke – det er frivilligt, og fortryder I undervejs, så står det frit for jer at forlade 

interviewet 

- Er der forbundet mulige problemer og risici ved interviewet?   

o Vi informerer ikke til jeres chefer om hvad I siger 

o Men vi samler op på udtalelserne, sammenfatter og vil bruge visse citater – men 

selvfølgelig ikke hvem der har sagt hvad, og denne sammenfatning får I at se. 

Efter denne indledende information tog vi en navnerunde med information om: 

Institutionsbaggrund; det år den enkelte sluttede uddannelsen; antal arbejdsår som prof pædagog; 

den aldersgruppe den enkelte arbejder med. Og vi spurgte, om de kendte hinanden på forhånd. 

Derefter lagde vi en oversigt på bordet over de områder vi havde planlagt at bringe op i interviewet, 

således at deltagerne havde overblik over de temaer vi talte om, og vi klargjorde, at vi tydeligt ville 

markere når vi gik til et nyt overordnet spørgsmål: 

1. Hvad forstår I ved begrebet læring? Hvad er læring? 

2. Hvordan antager I, at børn lærer? Hvornår lærer børn noget? 

3. Hvilke er de bedste forudsætninger for børns læring? 

4. Hvilken betydning tillægger I ’børns deltagelse’ i forhold til deres læring? Altså spørgsmålet 

om at børn selv medvirker, selv er aktive.  

 
Med dette afsæt blev interviewet gennemført og med støtte i nedenstående interviewguide: 
 

1. (Vigtige situationer) Hvad forstår I ved begrebet læring? Hvad er læring? 
a) Fortæl lidt om, hvordan I forstår begrebet læring? 
b) Hvilken slags situationer er mest betydningsfulde for børns læring? 

Altså hvornår er det, at børn lærer sig noget? 
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2. (Vigtige omstændigheder) Hvordan antager I, at børn lærer?  

a) Fortæl lidt om hvordan børn lærer. 
b) Fortæl os om, hvilken slags aktiviteter i den daglige praksis i institutionen som er vigtig 

for børns læring 
 

3. (De optimale betingelser / forudsætninger for børns læring i børnehaven) 
a) Fortæl os lidt om hvordan du ser de mest optimale betingelser eller forudsætninger for 

børns læring i børnehaven 
 

4. (Begrebet deltagelse relateret til børns læring) Hvordan forstår I begrebet deltagelse? 
a) Fortæl om hvordan I forstår begrebet deltagelse relateret til børns læring? 

Altså spørgsmålet om at børn selv medvirker, selv er aktive.  
 

 

I det følgende afsnit redegøres for resultatet af de gennemførte fokusgruppeinterviews. 

 

 

 

 

   

Flyde- synke vandleg i vuggestuen  
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Præsentation af resultater af interviewundersøgelsen 
 

De fire fokusgruppeinterviews blev transskriberet og fyldte mellem 20-25 sider i udskrift. Vi læste 

dem grundigt flere gange og analyserede de enkelte interview i forhold til de fire temaer (hvad er 

læring? Hvordan lærer børn? Forudsætninger for børns læring. Hvad forstås ved deltagelse?). På 

dette grundlag fik vi for hvert interview en tekst på 3-4 sider. Vi foretog derefter en kondensering af 

disse fire interviewtekster hver for sig stadig i forhold til de fire temaer. Derefter arbejdede vi 

parallelt med projektpædagogerne kondenserede svar og tilsvarende de kondenserede svar fra 

pædagogerne uden projektdeltagelse. Dette materiale blev sat sammen til to dokumenter: Et hvor de 

to projektpædagoggruppers svar blev sammenfattet; og tilsvarende en sammenfatning af de 

kondenserede svar fra de to pædagoggrupper uden projektdeltagelse. De to nye dokumenter fyldte 

hver godt og vel en side. 

Vi udsatte disse to tekstdokumenter for en sammenlignende analyse med henblik på at finde 

forskelle mellem hvordan projektpædagogerne og pædagogerne uden projektdeltagelse gav udtryk 

for deres syn på læring. 

Nedenfor fremstilles det endelige analyseresultat. Hvert tema fremstilles hver for sig. Først af 

pædagogerne, dernæst af projektpædagogerne. Der er en del overensstemmelser. Men de 

markeringer med rød tekst viser syn på læring som kun forekommer hos projektpædagogerne. Her 

markeres dimensioner som: pædagogens særlige betydning; struktur og organisering; faglig viden 

(naturvidenskab); fokus på åbne spørgsmål og børns spørgsmål; fysisk indretning af læringsmiljøet. 

 

PÆDAGOGER: Begrebet læring  

Læring er lidt et snærende ord. Udvikling er at leve. Men læring er udvikling, hinandens 

forudsætninger, svært at skille ad. Læring er tilegnelse af ny viden og færdigheder samt at kunne 

indgå i sociale relationer. Der kommer noget til, der ikke var der før. Man mestrer noget, får succes 

på et område og bliver i stand til at overføre det til et andet. 

 

PROJEKTPÆDAGOGER: Begrebet læring - hvordan lærer børn  
Læring er at være optaget af noget, være nysgerrig og finde ud af noget, det er at have fingrene i det og så nå 

frem til at mestre det. Det skal være bevidst for at det er læring, forstå ideen bag og så bruge det flere gange. 

Der findes også negativ læring. Den voksne har stor betydning for børns læring og vigtigt at den voksne er 

opmærksom på barnets reaktion på den voksnes initiativ, og om nødvendigt så ”redde den i land”. Der skal 
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være tid til fordybelse, hos både børn og voksne. Motivation og mod betyder meget, og læringen rummer 

såvel sociale son personlige kompetencer. 

 

PÆDAGOGER: Vigtige omstændigheder – hvordan børn lærer 

Læring sker bedst, når barnet er motiveret og interesseret, når det bliver udfordret, skubbet lidt men 

ikke presset. Pædagogen udvider barnets horisont og viser vejen. Barnet skal tilbydes muligheder, 

have førstehåndsindtryk for at opnå erfaringer, børn skal prøve selv, gøre tingene selv ved at bruge 

krop og sanser. Børn skal have mulighed for at se på andre børn og voksne. Børn skal have 

nærværende rollemodeller, både voksne og ældre børn. Og vigtigt at indgå i barn-barn relationer. 

 

PROJEKTPÆDAGOGER: Vigtige omstændigheder - hvordan børn lærer 

Når voksne strukturerer og organiserer deres arbejde skabes der plads til fordybelse, og således hjælpes børn 

ind i deres nærmeste udviklings zone (Vygotsky nævnes). De voksne skal være lyttende og nærværende og 

involvere børn i dialog og diskusssion om ”hvad det kan være….”, de voksne skal brænde for det, være 

engagerede og bevidste om, hvordan de er som voksne. Og de voksne skal have viden, faktuel viden, så de 

har forstand på om det er ”rigtigt” eller ”forkert”. Og altså både at kunne ”vise noget” og stille åbne 

spørgsmål, men også evne at lytte til børns nysgerrige spørgsmål og så gå ind i dialog ”om det”. Børn har 

også stor betydning som inspirationskilde, andre børn som ”kan det” og som så skaber mulighed for 

imitation.  Og når børn underviser andre børn, så går det ind på en helt anden måde. 

 

PÆDAGOGER: Optimale betingelser – forudsætninger for børns læring 

Læring forudsætter at pædagogen skaber et trygt, tillidsfuld og omsorgsfuldt forhold til børnene og 

giver tid og plads til samvær. Opmærksomme, glade, nysgerrige, engagerede og nærværende 

voksne. 

Motivation er et grundforhold men også at barnet trives i kammeratgruppen. 

Læring forudsætter uforstyrrethed og fordybelse, at børn og voksne ikke skal forholde sig til alt 

muligt andet. Behov planlægning og en struktureret hverdag. 

Gode læringsbetingelser er at barnet kan forundres over noget. 

Læring sker når børnene får plads til selv at lege, være fysisk aktive og indgå i sociale relationer. 

Men også at blive inddraget i mange former for aktivitet, fx læse bøger, rytmik. 

Vigtigt at pædagogerne er kompetente og indgår i løbende efter- og videreuddannelse. 
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PROJEKTPÆDAGOGER: Optimale betingelser – forudsætninger for børns læring 

Mange gentagelser, en klar struktur og tydelige voksne. En klar struktur og organisering som lukker 

forstyrrelser ude og som hjælper børn til at holde fokus. De voksne har planlagt hvem der gør hvad og hvor, 

og har således skabt konkrete læringsrum, med en opmærksomhed på betydningen af den fysiske indretning. 

De små kroge med plads til fordybelse, hvor børnene udforsker i fællesskab. Med den voksne ”ved siden af.”                                                                                                                                                                   

Og voksne som er mindre tilbøjelige til at give de færdige svar og mere tilbøjelige til at have en nysgerrig og 

undrende tilgang sammen med børnene. Men også voksne som ikke er bange for at ”gå foran” og plante 

rigtig mange spor, som byder ind med noget viden, noget børnene skal lære. Efter ”det kompetente barn” og 

den ”integrerende baggrund”, er der nu fokus på ”den tydelige voksne”. 

 

PÆDAGOGER: Begrebet deltagelse 

Deltagelse er, at børn selv er aktive medspillere, indgår i børnefællesskabet, er med i de sociale 

relationer, at de har medbestemmelse og indgår i dialoger og bruger sin taleret. 

 

PROJEKTPÆDAGOGER: Begrebet deltagelse 

De voksne har skabt nogle rammer for børns deltagelse, børnene kan så melde ”til” eller melde ”fra”. 

Vekselvirkningen mellem voksenplanlagt praksis og praksis med plads til børns selvbestemmelse, skaber 

børn som har nemt ved at falde til og selv sætter aktiviteter i gang, siger skolen….. Samling er en planlagt 

aktivitet som kan

 

 fremme deltagelse, hvor børn lærer at lytte til hinanden, og gennem samtale får 

valgmuligheder som børnene kan vælge imellem. Børn er først og fremmest deltagere i børnefællesskaber, 

hvor børn lærer via aktiv deltagelse, arbejder med viden, undersøger noget og leger sammen. Men er børn 

bevidste om deres indflydelse – de ved jo godt at de voksne bestemmer. Det siger de i hvert fald, når de 

bliver spurgt. 

Pædagogerne i Hillerød var enige med deres kolleger i det øvrige Danmark på en række områder. 

Men der syntes også at være væsentlige forskelle.  Især i vægtningen af pædagogens betydning for 

børns læring. Både pædagoger og projektpædagoger i Hillerød tillægger pædagogen betydning. 

Pædagogerne ser generelt den voksne som en engageret rollemodel, og som skaber af et trygt og 

omsorgsfuldt forhold til børnene. Plads til fordybelse vægtes af begge pædagoggrupper. De 

læringsudsagn som blev prioriteret væsentlig lavere hos Hillerød pædagogerne var at ”se hvad de 

voksne gør og siger”, og ”deltage i aktiviteter sammen med de voksne” og ”når de voksne forklarer 

og viser”. Projektpædagogernes beskrivelser af relationen mellem børn og voksne givet et helt andet 

billede. Nemlig en klar vægtning af ”tydelige voksne” med stor betydning for børns læring. De 

voksne skal strukturere og organisere deres arbejde, så der skabes plads og rum for fordybelse. 
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Fordybelsesrum som rum for fælles udforskning børn og voksne imellem. Projektpædagogerne 

udvider betydningen af når ”de voksne forklarer og viser”. Nemlig som betydningen af den fælles 

samtale, der fører til at voksne og børn sammen konstruerer forklaringer. Den pædagogiske 

dokumentation som i rapporten formidles via eksempler på fotodokumentation, giver tillige mange 

eksempler på, at når projektpædagogerne reflekterer over ”hvad der sker” og ”hvad kunne det næste 

være”, så medreflekteres den voksne, som en væsentlig samspilspartner. Især vægtningen af den 

voksne som igangsætter er tydelig. Mange ideer til eksperimenter og undersøgelser, som anledning 

til fornyet samtale børnene imellem og børn og voksne imellem, formidles. 

Med afsæt i ovenstående synes der at være belæg for at konkludere, at der kan spores visse 

kvalitative forskelle mellem den måde pædagoger uden projektdeltagelse og projektpædagogerne 

taler om læring. Det fremgår, at projektpædagogerne til forskel fra pædagogerne har et mere 

nuanceret syn på læring og også vægter særlige dimensioner. 

Om end de interviewede pædagoger, der ikke havde deltaget i science-projektet, fremlagde 

nuancerede syn både på hvordan de forstår læring, hvordan børn lærer samt egen rolle i børns 

læreproces, så kunne man alligevel spore en vis kvalitativ forskel hos de interviewede pædagoger, 

der havde deltaget i science-projektet. 

Til forskel fra pædagogerne uden projektdeltagelse havde projektpædagogerne et særligt 

reflekteret forhold til spørgsmålet om: pædagogens særlige betydning; struktur og organisering; 

faglig viden (naturvidenskab); fokus på åbne spørgsmål og børns spørgsmål; fysisk indretning af 

læringsmiljøet.  

 

Således set ser ud til, at det iværksatte aktionslæringsprojekt science-projektet har haft en 

effekt i forhold til de deltagende projektpædagogers faglige kompetenceudvikling. De har 

udviklet nye og robuste syn på læring: 

- Projektpædagogerne har en klar bevidsthed om betydningen af den professionelle pædagogs 

rolle og indflydelse på børns læring. De tillægger det af betydning, at man som pædagog er 

opmærksom på og medtænker barnets interesser, motiver og erfaringer samtidigt med, at 

man tager initiativer, åbner for nye perspektiver og giver støtte til barnets undersøgelser og 

dermed læring. 

- Projektpædagogerne ser betydningen af at organisere det pædagogiske arbejde. At skabe 

overskuelige rammer for børnene, der giver dem mulighed for en uforstyrret undersøgende 

virksomhed i samspil med andre børn og voksne. Når pædagogen er i samspil med barnet 
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giver det de bedste muligheder for at kortlægge barnets interesser og aktuelle udviklingstrin 

med henblik på optimalt at støtte barnets læring. 

- Projektpædagogerne har bevidsthed om at børns læring bedst fremmes via åbne spørgsmål, 

ved aktivt at lytte til børn og udfordre dem gennem anerkendende dialoger hvor 

pædagogerne ikke giver færdige svar med hellere en nysgerrig undren. Dog uden at 

underkende betydningen af, at pædagogen må have faglig og faktuel viden, som også skal 

bringes i spil. 

 

Sammenfattende kan konkluderes, at aktionslæringsprojektet har bidraget til udvikling af en mere 

reflekteret og begrundet opfattelse af hvad læring er og hvordan børn lærer. 
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Afslutning, perspektivering og anbefalinger 
 
På baggrund af den løbende evaluering samt resultater fra interviewundersøgelsen er der belæg for 

at antage, at aktionslæringsprojektet, science-projektet har bidraget til udvikling af nye 

pædagogiske kompetencer hos de deltagende pædagoger. Både i forhold til udvikling af en mere 

nuanceret og robust læringsforståelse og i forhold til planlægning og organisering af pædagogikken, 

altså håndtering af den didaktiske dimension. Om end der ikke har været en systematisk 

undersøgelse af børnenes læringsudbytte, dokumenterer de mange læringshistorier, at de iværksatte 

science-aktiviteter har bidraget til de deltagende børns læring og udvikling. 

Science-projektet havde udgangspunkt i 12 af Hillerød Kommunes vuggestuer og børnehaver. 

Spørgsmålet er nu, hvad kan der gøres for at brede de indvundne erfaringer ud til samtlige 

institutioner i kommunen? 
Formålet med at iværksætte kompetenceudvikling i kommunens daginstitutioner, er naturligvis at 

fastholde og udvikle høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Men hvad er høj kvalitet? – her er resultaterne 

fra et studie gennemført af en gruppe Göteborgforskere inspirerende. Formålet med studiet Barns tidiga 

lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010) var at få viden om hvad der karakteriserer 

daginstitutionen som læringsmiljø. Og et centralt spørgsmål var ”hvad karakteriserer daginstitutioner med 

forskellig kvalitet (høj, god, lav) og hvordan er disse relateret til børns læring?” (s. 12). Læringsmiljøet i 38 

daginstitutioner blev studeret, og halvdelen, 19 institutioner, bedømtes til at have god kvalitet, 9 med lav 

kvalitet og 10 institutioner med høj kvalitet. Læringsmiljøer med høj kvalitet karakteriseres som ”et 

udfordrende og læringsorienteret miljø”, overfor god kvalitet som kendetegnet ved ”et barnecentreret 

forhandlingsmiljø”. Og lav kvalitet i daginstitutionen beskrives som ”et udskillende og begrænsende miljø.” 

Studiet viser også at variationen i kvalitet er øget. ”Vi finder i dag en større distance mellem daginstitutioner 

med lav respektiv høj kvalitet.” (s. 152) I institutioner med høj kvalitet er virksomheden mål- og 

læringsorienteret.” Pædagogerne har valgt tydelige læringsobjekter for hvad børnene skal have mulighed for 

at udvikle kundskab om,” (s. 143). Virksomheden planlægges af pædagoger og børn i fællesskab, og børnene 

grupperes i forhold til indhold og aktivitet. Pædagogerne møder børnene ud fra en forståelse af deres 

intentioner, interesser og spørgsmål. ”Dette fokus er rettet mod hvad det indebærer at kunne noget – altså 

rettet mod de kompetencer og indsigter børn har behov for at udvikle for at forstå forskellige fænomener og 

årsager og for at se sammenhænge og mønstre” (s. 144). Og med vægt på at pædagogerne bevidst indgår i 

samtaler med børnene for verbalt at udvide deres ideer. ”De fanger børnenes interesser og engagerer dem i 

gensidig, holdbar og udfordrende kommunikation. Selv anvender de et rigt og nuanceret tale- og skriftsprog 

og opmuntrer både til et udtryksfuldt sprogbrug hos børnene og forskellige kommunikationsformer” (s. 46). 

Der er tydeligvis stor overensstemmelse mellem denne kvalitetsbeskrivelse og de principper der gælder for 



72 
 

en ”emergent science praksis” som er udfoldet i projektforløbet, og som bekræftes af resultaterne af 

interviewundersøgelsen. 

 

En anbefaling 

Det ligger lige for, at tage fat i to opgaver: 

 

For det første at de deltagende science-institutioner fortsætter et målrettet arbejde med udvikling af 

science-didaktikken i Hillerød. Altså en videreudvikling af de erfaringer Hillerød science-projektet 

har indsamlet og som er dokumenteret i denne rapport.  

 

For det andet at der skabes betingelser for, at deltagende pædagoger kan fungere som ambassadører 

og brede den didaktiske og science-pædagogiske tilgang ud til de øvrige institutioner.  

Uanset at der er udviklet gode materialer (inklusiv denne rapport) vil det alligevel være vanskeligt 

for de deltagende pædagoger at være kursusansvarlige og gennemføre kursusforløb med kollegaer. 

Noget sådant sker ikke af sig selv. Der kræves en målrettet strategi og systematisk tilgang for at 

inddrage de øvrige Hillerød institutioner i et tilsvarende forløb, der kan bidrage til udvikling af 

pædagogernes didaktiske kompetencer med anvendelse af en science-tilgang og indhold. 

 

Hvis Hillerød Kommune vælger at udbrede science-didaktikken til de øvrige institutioner kunne 

man bruge den model at inddrage et mindre antal projektpædagoger fra science-didaktik holdet til at 

fungere som vejledningspædagoger sammen medundertegnede to konsulenter. Vi har fra Tårnby 

Kommune erfaringer med at ’uddanne’ kommunens pædagoger gennem afholdelse af kontinuerlige 

aktionslæringsforløb, hvor der til hvert nyt forløb inddraget et antal projektpædagoger, der så 

kommer til at fungere som vejledningspædagoger (Broström & Frøkjær, 2006). 

  
Anbefalinger i forhold til det pædagogiske arbejde med science-didaktik 

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 samtidigt er gældende 
i pædagogisk arbejde som sådan): 

- Børns læring foregår i social interaktion med andre børn og vidende, engagerede voksne 
- Børn lærer gennem eksperimenterende virksomhed, når de får mulighed for selv at 

konstruere forståelse, selv skabe mening (men også blive udfordret af andre syn og viden) 
- Børns sproglige læring sker først og fremmest i social interaktion og gennem 

hverdagssamtaler 
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- Pædagogerne må skabe hensigtsmæssige organiseringsformer præget af ro og med mulighed 
for fordybelse (uden forstyrrende elementer) 

- Pædagogen og barn må udvikle fælles opmærksomhed præget af intersubjektivitet 
- Pædagogen lytter, viser nysgerrighed på børnenes nysgerrighed og undrer sig sammen med 

børnene  
- Pædagogen må indgår i dialog med børnene og giver ikke færdige facitliste svar men stiller 

hellere åbne spørgsmål (uden at underkende faktaviden og naturvidenskabelig indsigt) 
- Pædagogen må kunne indleve sig i barnets oplevelse, må anlægge et barneperspektiv. 

 

Anbefalinger i forbindelse med fortsat at give støtte til udvikling af pædagogernes 
kompetencer og kvalitet i pædagogikken 

- For at Hillerøds science-projekt ikke blot skal ende op i at være en lille interessant krusning 

på overfladen, som hurtigt går i den pædagogiske glemmebog og bliver erstattet af andre 

pædagogisk moderigtige temaer, anbefaler vi Hillerød Kommune at holde fast i science-

temaet. Vi (Frøkjær og Broström) har i samarbejde med Science-didaktik (DPU, KU og 

UCC) indsendt forskningsansøgninger med henblik på egentlig science-didaktisk forskning i 

børnehaven. Hvis der oprettes et forskningsprojekt kan et antal af Hillerød Kommunes 

børnehaver indgå.  Men også uden centrale forskningsmidler kan vi finde en model for, 

hvordan vi fortsat kan arbejde science-didaktisk med pædagoger og institutioner i Hillerød. 

 

Vi afslutter rapporten med at takke Hillerød Kommune for iværksættelse af dette science-projekt og 

med ovennævnte anbefalinger i mente håber vi at Hillerød pædagoger og børn kan se frem til en 

eller anden form for opfølgning.  
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	- Pædagogerne klargør hvad de ønsker at skaffe sig indsigt i, og dermed hvad der er værd at observere (fokuserede observationer)
	- Pædagogerne planlægger og gennemførte observationerne, hvorefter disse udskrives
	- Udskrifterne gennemlæses igen og igen med henblik på gennemførelse af en analyse
	- Analysen fører dels til en kortlægning af, hvad børnene lærte sig, og dels til en dokumentation og karakteristik af den pædagogiske praksis
	- Observationsdata og analyse fylder typisk 2-4 tekstsider. Denne tekst bliver herefter brudt op og omskrevet til en historie der typisk fylder 10 linjer.
	Praksisfortællingen med fokus på didaktisk-reflekterende samtaler
	Projekt-pædagogerne eksperimenterede med forskellige måder at gå fra data til fortælling og udarbejdede forskellige modeller herpå og arbejdsmåder. For at pædagogerne kunne gøre brug af praksisfortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode, ble...
	I aktionslæringsforløbet er denne beskrivelse et eksempel på arbejdet i fase 2: valg af observations- og dokumentationsmetode. Samt en beskrivelse af, hvordan en ’fotofortælling’ kan indgå som praksisbeskrivelse i den didaktisk-reflekterende samtale:
	- Projektpædagogerne er forpligtede til at indsamle erfaringer (datamateriale fra observation, digitalkamera eller lignende), der så at sige udgør byggematerialet til en lærings- og praksisfortælling.
	- Den enkelte projektpædagog konstruerer sin fortælling.
	- På personalemøde eller tilsvarende samling, læser ’forfatteren’ sin historie op om det, som skete i situationen.
	- I tillæg hertil fortæller ’forfatteren’ om sin oplevelse af det, som skete.
	- Kollegaerne stiller spørgsmål til fortællingen for at forstå, hvad der skete i forhold til det fokus institutionen for tiden anlægger (fx børns sproglige læring og udvikling, samt kendskab til natur og science).
	- Personalegruppen reflekterer over, hvilken form for oplevelse og læring som barnet eller børnene opnåede. Altså evaluering af børnenes læring.
	- Personalegruppen vurderer, hvad der skete i situationen i lyset af problemstillingen / de pædagogiske mål og værdier. Altså evaluering af pædagogikken.
	- ’Forfatteren’ og personalegruppen reflekterer over såvel børnenes læring og egen læring og overvejer det videre forløb. Med andre ord hvordan får den erhvervede viden indflydelse på den videre planlægning af nye science-praksisser?
	- Endelig reflekterer man sammen over hvad ’næste skridt kan være’. Altså hvilke initiativer man som pædagog skal tage, for at støtte barnets fortsatte læring.


