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Visioner	  
Vi	  vil	  gerne	  øge	  børnenes	  ak(ve	  demokra(ske	  deltagelse	  i	  
hverdagslivet,	  så	  børnene	  lærer	  at	  tænke	  kri(sk	  og	  forholde	  sig	  (l	  
deres	  omverden	  	  
og	  være	  ak(vt	  handlende	  borgere	  i	  frem(den.	  	  
	  
Demokra(ske	  dannelse:	  Evne	  (l	  selvbestemmelse,	  medbestemmelse	  
og	  gryende	  solidaritet	  styrkes	  
	  
Vi	  vil	  gerne	  have	  børnene	  lærer:	  
• 	  	  at	  være	  nysgerrige	  og	  tror	  på	  egne	  ini(a(ver,	  	  
• 	  at	  reflektere	  og	  argumentere,	  	  
• 	  at	  udvikle	  handlekompetence	  	  
• 	  og	  indgå	  i	  forpligtende	  fællesskaber	  i	  børnehaven	  	  
	  



Vi	  vil	  gerne	  udvikle	  en	  kultur	  der	  både	  styrker	  
børnene	  demokra(forståelse	  og	  dannelse	  og	  
sam(dig	  giver	  mulighed	  for	  at	  (legne	  sig	  faglige	  
kundskaber	  og	  viden	  –	  og	  ikke	  det	  ene	  på	  
bekostning	  af	  det	  andet.	  	  
	  
I	  	  en	  atmosfære	  af	  glæde,	  nysgerrighed	  og	  leg	  
	  
Hvordan	  skabes	  en	  demokra(sk	  læringskultur	  med	  
vægt	  på	  børnenes	  egne	  ini(a(ver,	  
medbestemmelse	  og	  ak(ve	  deltagelse?	  



Science	  	  
-‐  de	  første	  spirer	  (l	  en	  naturvidenskabelig	  (lgang	  (l	  viden	  

-‐  	  gryende	  forståelse	  for	  de	  processer	  der	  styrer	  livet	  på	  jorden	  
og	  bæredyg(g	  udvikling	  

-‐  ak(v	  deltagelse	  via	  eksperimenterende	  og	  	  
	  	  	  	  	  	  kropslige	  udfoldelsesmuligheder.	  

-‐  Læringssitua(oner	  der	  	  
	  understø4er	  børnenes	  	  
	  nysgerrighed	  	  	  	  	  	  

	  

	  
	  



Hvordan?	  Børnemøder	  
Vi	  har	  indført	  børnemøder,	  hvor	  børn	  og	  voksne	  
sammen	  snakker	  om	  naturvidenskab	  og	  planlægger	  
eksperimenter	  
	  
•  Vi	  s(ller	  åbne	  spørgsmål	  (l	  børnene.	  	  
•  Vi	  er	  opmærksomme	  på	  børnenes	  egne	  
spørgsmål.	  

•  Vi	  hjælper	  børnene	  med	  at	  lede	  ePer	  svar	  på	  
vores	  og	  deres	  egne	  spørgsmål.	  

•  6-‐10	  børn	  
	  
	  
	  



FUGLESKOLEN	  
Voksne	  spørger:	  	  

Hvad	  vil	  I	  gerne	  vide	  om	  fugle?	  

Børnene	  svarer:	  

Jeg	  vil	  gerne	  vide	  hvorfor	  fuglenæb	  er	  forskellige	  

Jeg	  vil	  gerne	  vide	  hvordan	  fugle	  flyver	  

Jeg	  vil	  gerne	  vide	  hvordan	  det	  indeni	  bliver	  (l	  
æg	  

Jeg	  vil	  gerne	  vide	  hvorfor	  en	  fugl	  har	  Ler	  

Og	  mange	  mange	  flere	  spørgsmål	  dukker	  op	  
undervejs!	  



Hvordan	  flyver	  fugle?	  
	  
På	  et	  børnemøde	  snakkede	  vi	  om,	  at	  en	  af	  	  børnene	  gerne	  ville	  vide,	  
hvordan	  en	  fugl	  flyver.	  Og	  kammeraten	  fulgte	  op:	  ”Ja	  og	  hvordan	  den	  
basker	  med	  vingerne.”	  Han	  suppleres	  af	  en	  tredje	  dreng:	  ”Og	  en	  ørn.	  
Hvordan	  kan	  en	  ørn	  stå	  helt	  s(lle	  i	  luPen	  uden	  at	  falde	  ned?”	  Børnene	  
fortsa4e	  en	  stund	  med	  at	  tale	  om	  deres	  erfaringer,	  hvorePer	  jeg	  igen	  	  
re4ede	  deres	  opmærksomhed	  mod	  deres	  undersøgelsesspørgsmål:	  
Hvordan	  flyver	  fugle.En	  dreng	  sagde:	  Fugle	  bruger	  vinger,	  når	  de	  skal	  
flyve.”	  Her(l	  sagde	  en	  anden	  dreng:	  	  
”En	  helium	  ballon	  kan	  	  
flyve.	  Der	  skal	  være	  helium	  i,	  ellers	  
	  flyver	  den	  ikke.”	  Jeg	  mindede	  	  
børnene	  om,	  at	  heliumballoner	  
	  er	  dem,	  de	  sikkert	  har	  set	  i	  Tivoli.	  	  
Det	  medførte	  en	  del	  
	  udtalelser	  om	  erfaringer	  med	  	  
heliumballoner.	  Inspireret	  af	  helium	  	  
samtalen,	  sagde	  et	  barn,	  at	  en	  fugl	  ”har	  noget	  inde	  i	  ]erene,	  der	  gør,	  at	  
den	  kan	  flyve.”	  Og	  kammeraten	  fortsa4e:	  Jeg	  tror	  de	  indeholder	  fedt,	  så	  
de	  kan	  flyve.”	  Men	  en	  anden	  dreng	  sagde,	  at	  ”de	  bare	  bruger	  luPen	  (l	  
at	  flyve,	  og	  så	  basker	  de.”	  Det	  udsagn	  får	  børnene	  ud	  på	  gulvet,	  hvor	  de	  
basker	  med	  armene.	  
	  



Hvordan	  flyver	  fugle?	  

EPer	  fysisk	  ak(vitet	  fortsa4e	  diskussionen.	  En	  pige	  sagde:	  Hvis	  vi	  tager	  1000	  balloner	  
og	  holder	  dem	  i	  hånden,	  flyver	  vi	  så?”	  En	  dreng	  sagde	  undrende:	  ”Men	  hvordan	  le4er	  
vi?”	  Børnene	  tænkte	  sig	  om	  og	  fremkom	  med	  flere	  forskellige	  løsninger.	  Så	  sagde	  en	  
dreng:	  ”Hvis	  man	  tager	  en	  snor	  og	  binder	  den	  fast	  i	  ballonerne	  og	  binder	  dem	  fast	  over	  
det	  hele	  og	  hopper	  på	  en	  hoppepude	  eller	  trampolin.	  Så	  basker	  man	  som	  fugle.	  Så	  tror	  
jeg	  vi	  kommer	  op.”	  
	  
	  
Der	  var	  (lslutning	  (l	  ideen,	  og	  pædagog	  og	  børn	  forberedte	  næste	  børnemøde.	  De	  
tegnede	  projektudkast	  bl.a.	  hvordan	  de	  fores(llede	  sig	  ballon-‐trampolin	  eksperimentet	  
skulle	  se	  ud.	  De	  skrev	  huskesedler	  og	  fabulerede	  om	  det	  kommende	  hoppepude-‐
ballon-‐flyve-‐forsøg.	  
	  
På	  den	  ePerfølgende	  børnemøde	  realiserede	  børnene	  deres	  flyve-‐forsøg.	  Tilsidst	  
lavede	  vi	  fællestegninger	  på	  plancher	  af	  vores	  eksperimenter.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  flyver(næsten)!	  



Science	  

Børnene	  finder	  selv	  svarene	  i	  
en	  fagbog	  	  

Børnene	  spørger	  	  :	  Hvilken	  fugl	  er	  det?	  



Science	  

De	  voksne	  planlægger	  	  
forsøg	  (l	  børnene	  som	  	  
kan	  svare	  på	  børnenes	  
spørgsmål.	  

Børnene	  spørger:	  

Hvorfor	  har	  en	  fugl	  ]er	  på?	  



Vi	  ser	  følgende	  spor	  af	  demokra(	  fugleprojektet:	  
•  Invita(on	  (l	  sproglig	  deltagelse	  

•  Børnene	  lærer	  at	  udtrykke,	  forklare	  og	  begrunde	  deres	  forklaringer	  og	  
holdninger	  

•  Børnene	  får	  medansvar	  for	  deres	  egen	  læring	  og	  får	  svar	  på	  deres	  egne	  
spørgsmål	  –børnenes	  begyndelser	  

•  Udvikling	  af	  børnenes	  viden	  og	  forståelse	  sammen	  med	  andre	  børn	  og	  
voksne	  –	  fælles	  udforskning	  

	  
•  Handlekompetence	  styrkes	  

•  Selvbestemmelse	  og	  medbestemmelse	  i	  fokus	  

•  Øger	  børnenes	  naturvidenskabelige	  dannelse	  og	  naturforståelse	  (bæredyg(g	  
udvikling)	  -‐	  solidaritet	  



Vi	  	  undersøger	  fuglene	  
inden	  i	  og	  uden	  på.	  


