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Indhold: ” Lys og mørke i en kold –varm tid”. 
I beskrivelsen herunder følger  

1. En introduktion til temaforløbet 

2. At se temaet med ”science-briller” 

3. Gruble-tegninger i den pædagogiske science-metode 

4. Kobling ml. science i børnehøjde og 2Imprezs dagtilbud 

5. En litteraturliste 

6. En materialeliste  

 

 

En introduktion til temaforløbet 
I arbejdet med læreplanstemaet: ”Natur, Udeliv og Science” er det oplagt at se på grundlæggende 

naturfænomener som: Luft, lys, temperatur og tilstandsformer (flydende, fast og luftform).  

Aktiviteter inde som ude med naturfænomener giver børn omverdensforståelse og værdifulde 

sansemotoriske erfaringer, som kan danne grundlag for den sprogbaserede udvikling af børnenes 

emotionelle og kognitive anlæg.  

I temaforløb 1 antager vi, at science – naturvidenskab og 

matematik er alle vegne. Det er ikke altid, vi er opmærksomme på 

det. Men tager man ”science-brillerne” på, så ser man mange 

muligheder for grundlæggende naturvidenskabelige og 

matematiske erkendelser.  

Inspirationsmaterialet til temaet har 3 emner:   

1. ”Luft - CO2 – det er bare gas” 

2. ”Lys og mørke” 

3. ”Temperatur - Varme og kulde” 

 

Til alle emner følger:  

 Beskrivelse af et par gode pædagogiske aktiviteter.  

 Oversigt over udstyr til emnet (som er i kassen. Almindeligt udstyr forventes at være i institutionen) 

 Refleksioner over science evt. matematik i aktiviteterne. 

 Forslag til supplerende aktiviteter (fordybelse og flere erfaringer for børnene). 

 Forslag til brug af gruble-tegninger. En pædagogiske metode til en undersøgende tilgang i science-

arbejdet, der understøtter arbejdet med børns virkelighedsopfattelse.  

 

Science er alle steder 
Science i dagtilbud kan finde sted i 
sandkassen, garderoben, 
puderummet, på tur til et 
landbrug og i det planlagte forløb 
om robotteknologi - dvs. i alle 
hverdagens situationer, hvor børn 
og pædagogisk personale er 
sammen og på kvalificeret, 
eksperimenterende og 
undersøgende vis bliver klogere på 
verden. 



 
 
 

 

At se temaet med ”science-briller” 
Som pædagog skal man forstå,  

1. at selvom børn ofte udviser en umiddelbar nysgerrig undersøgende tilgang til verden, så udvikles 

deres naturfaglige intelligens ikke pr. automatik.  

Børn bliver kompetente ved at være sammen med kompetente voksne, som er sig sprogligt, fagligt 

og relationelt bevidst om deres vejvisende arbejde.  

 

2. at arbejde med science ikke kræver et pædagogisk personale, der er eksperter i naturvidenskab. 

Det kræver, at de voksne er: 

 Nærværende og nysgerrige. 

 Undrende og følger op med spørgsmål, der leder til en dybere forståelse. 

 Udforskende, eksperimenterende og analyserende sammen med børnene.  

 

3. at man i børnenes legende læring kan indtage positioner. Ofte omtalt som: Bag ved, ved siden af 

og foran børnene. 

Ifølge Pam Christie kan pædagogen forholde sig til leg på seks forskellige måder og må beslutte sig 

for hvilken, der er mest anvendelig i en given situation. Kilde: http://kortlink.dk/29xk6  
 

 Uninvolved. Ikke-involveret. Med denne position er børnene fri for den voksnes indblanding, på 

trods af den voksnes ikke deltagende rolle, påvirkes legen, måske endda negativt. 

 Onlooker. Opsyn. Den voksne er tilskuer og opmuntrer til leg og skaber også tid og rum for leg, men 

deltager ikke selv i legen. Den voksne observerer legen og anerkender legens betydning for 

børnene og løser eventuelle konflikter. 

 Stage manager. Regissøren, der har en aktiv rolle fra sidelinjen – hjælper børnene med praktiske 

ting – anviser legesteder eller skaffer materialer at lege med. 

 Coplayer. Legekammeraten, som deltager aktivt i legen som en ligeværdig legepartner. Hvorved 

den voksne kan påtage sig roller og funktioner i legen. Den voksne overholder legens regler og 

deltager på børnenes og legens præmisser. 

 Play leader. Legelederen – den ledende position i børnenes leg. Hvor den voksne deltager 

engageret i børnenes leg og det antydes af rolleformuleringen påtager sig en ledende position. 

Herfra kan hun berige og udvide legens tema, dens narrativ, episoder og legesager. 

 Director/redirector. Instruktøren. Her overtager den voksne styring og kontrol med legen. Hun 

spiller en central rolle og funktion i legen. Børnene deltager som medspillere på den voksnes 

præmisser. 

 

Science – en 3 fase metode til forståelse 
I en lege – læringsproces giver det mening at arbejde sig gennem nogle faser – dvs. arbejde metodisk med:  
 

1. Opdagelses- eller sansefasen  
(kendetegnet ved sansemotorisk aktivitet og følelsesmæssige reaktioner, forbavselse, iver og 

glæde. Sproget er knyttet til den konkrete oplevelse. Den voksne ”er” iagttagende). 

http://kortlink.dk/29xk6


 
 
 

 

 

2. Undersøgelsesfasen  
(kendetegnet ved afprøvning, undersøgelse (først tilfældig, så mere struktureret). Sproget er 

kommenterende. Den voksne ”er” opmuntrende).  

 

3. Refleksionsfasen  
(den sansemotoriske og følelsesmæssige mætning giver plads til samtale, spørgsmål. Den 

voksne er understøttende med spørgsmål, forklaringer, oplysninger).  

 

 

Ved dels at bygge videre på dels at forstyrre børnenes umiddelbare erfaringer og hverdagsforestillinger 

får børnene en bedre omverdensforståelse. Noget de kan bruge i deres videre liv generelt og i 

indskolingen specifikt, når de møder lærere i faget natur & teknologi.   

Emnerne luft, lys og temperatur er abstrakte fænomener. I det pædagogiske arbejde skal fænomenerne 

konkretiseres og sanseliggøres for at børnene kan opleve, erfare og sprogliggøre dem. Her følger nogle 

pointer i fht. naturfaglig erkendelse inden for de 3 emner:  

Emne  Mulige erkendelser 

”Luft -
CO2 - 
det er 
bare  
gas” 

Luft er et fænomen, som naturvidenskabsfolk har studeret i flere tusinde år.  
Jorden er omgivet af et luftlag, atmosfæren. Så vi går på bunden af et lufthav.  
Luften trykker på alting. Mest på bunden af lufthavet - på jordoverfladen. Mindst på 
toppen af bjerge.  
Vi kan sanse trykforskelle.  
Lufttryk kan måles med en trykmåler i f.eks. antal bar med f.eks. et barometer (nogle 
har et hjemme i stuen).  
Vha. pumper kan man pumpe luft ud og ind. Der findes lufttomme beholdere.  
Luft er en grundlæggende bestanddel af naturgrundlaget, som vand, jord m.fl.  
Luft består af flere luftarter: Ilt/oxygen, kuldioxid, kvælstof/nitrogen.  
Vi bruger symboler om luftarterne f.eks. O2, CO2, N2  
Luftarter – de fleste kan ikke ses, lugtes, smages. Men de kan mærkes, hvis man stryger 
armen gennem luften.  
Luftarter indgår i livsprocesser som ånding/respiration, gæring og fotosyntese.  
Luftarter opstår i mange processer f.eks. forbrænding, ånding, gæring.  
… 

”Lys  
og 
mørke” 

Lys er et fænomen, som naturvidenskabsfolk har studeret i flere tusinde år.  
Mennesket har udviklet forskellige former for lyskilder gennem tiden f.eks. brugen af 
solstråler, bål, fakkel, stearinlys, gaslampe, lommelygte, elpærer. 
Uden lys har vi mørke.  
Jeg kan tænde og slukke lys 
Vi kan sanse lysforskelle.  
Lys er et resultat af en energiproces – en omdannelse af energi fra en form til en anden. 
F.eks. kan den elektriske energi i et batteri i en elpære skifte form til lys-energi og 
varme-energi.  



 
 
 

 

Lys fungerer ofte ved at vi tænder for en energiomsætnings-proces. Når energien har 
skiftet form (er brugt op), så slukker lyset.  
Lysstyrke kan måles i antal lux med et lux-meter.  
Lys – her sollys har også i tidens løb været brugt som tidsmåler i solure. Solens 
bevægelse over himlen kunne så ud over at bestemme årstiden og datoen også angive 
tidspunktet på en bestemt dag.  
 … 

”Varme 
og 
kulde” 

Varme er et fænomen, som naturvidenskabsfolk har studeret i flere tusinde år.  
Varme er en energiform – varme-energi (termisk energi). 
Mennesket har udviklet forskellige former for varmekilder gennem tiden f.eks. bålet, 
kakkelovn, radiator, gulvvarme-anlæg.  
Varme opstår ofte ved at vi tænder for en energiomsætnings-proces. Når energien har 
skiftet form (er brugt op), så fordeler varmen sig i omgivelserne.  
Den proces kan udsættes f.eks. ved at isolere dvs. indkapsle varmen med forskellige 
isolerende materialer som: Fedt, hår/pels, uldstof, luft, isoleringsmaterialer.  
Vi kan sanse varmeforskelle.  
Varme måles med f.eks. et termometer i f.eks. grader celcius.  
Forskellige materialer er forskellige til at reflektere hhv. optage varmestrålign fra f.eks. 
solen. Det bruges f.eks. i solfanger og solceller.  

… 
 

 

Gruble-tegninger i den pædagogiske science-metode 
 
Hvordan lave forløb med afsæt i børns 

hverdagsforestillinger og med udgangspunkt i 

børnenes egne undersøgelser?  

I materialet ”Grubletegninger”, udgivet af LSUL – 

bearbejdet af Ida Guldager, findes tegninger, 

hvor børn er samlet om genkendelige 

hverdagssituationer. Børnene giver udtryk for 

deres opfattelser.   

Gennem et planlagt voksenstøttet forløb øver 

børnene sig i at kunne forudsige, designe et 

eksperiment, undersøge, observere og 

konkludere. Find hele materialet på:  

http://www.houseofscience.dk/media/1955/grubletegninger-didaktik-og-eksempler-de-yngste.pdf 

 

http://www.houseofscience.dk/media/1955/grubletegninger-didaktik-og-eksempler-de-yngste.pdf


 
 
 

 

Grubletegninger - didaktiske overvejelser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forberedelse til arbejde med grubletegninger  
Den optimale gruppestørrelse er på 5-8 børn, således at alle børnene har mulighed for at bidrage med deres 
egne ideer. Hvis børnene ikke har arbejdet på denne måde før, skal de måske lære, at det kun er spændende, 
at de har forskellige ideer.  
Overvej mulige måder at undersøge problemet på. Hav gerne en variation af materialer til rådighed.  
 
Det faglige fokus i denne 
grubletegning er at undersøge 
hvordan både flyder på dybt og 
lavt vand. Det er væsentligt at 
anvende en båd (eller noget 
materiale) der flyder, da denne 
grubletegning ikke omhandler at 
sortere i, hvilke ting der flyder 
og hvilke der synker.  
Overvej om børnene allerede 
kender begreberne:  Dybt og 
lavt vand, flyde og synke.  
 

Hvilken forforståelse og 

erfaringer ligger bag denne 

grubletegning?  



 
 
 

 

Det kan være en god ide at have arbejdet med at sortere forskellige materialer i hvilke der flyder og hvilke 

der synker, således at begreberne flyde og synke er kendte. 

Læs grubletegningen dialogisk 

Læs den lille fortælling nederst på siden og her efter de forskellige talebobler. Det er væsentligt at have 

god tid til dialog om indholdet på tegningen, således at de enkelte børn får tid til at udtrykke sig. Den 

voksne kan stille åbne spørgsmål ”hvad tror DU – synker båden på det dybe vand?”, i stedet for at overtage 

samtalen.  

Tegningerne viser at der er flere måder at se på de forskellige situationer samt at det er spændende at 

have forskellige ideer og at det er muligt at undersøge disse. Uenighed er med andre ord produktivt i 

forhold til at undersøge de forskellige fænomener i grubletegningerne. 

 

Fasthold børnene ideer 

Hvad tror DU?’ – overvej på forhånd, hvordan du vil fastholde, hvad børnene tror. Børn i alderen 5-10år 

har ofte svært ved at huske deres oprindelige ideer. Det er derfor væsentlig at disse fastholdes, således 

børnene møder deres oprindelige ideer ved forløbet afslutning og dermed oplever at have lært noget nyt 

ved at lave en undersøgelse. Der er udviklet stilladserings ark til støtte for denne proces:  

På eksemplet til højre kan børnene tegne (og 

evt. skrive), hvad de tror der sker med båden 

på lavt vand og på dybt vand. Snak gerne om, 

hvor vandet er lavt og dybt – også med 

udgangspunkt i børnenes egne erfaringer 

med dette. 

 



 
 
 

 

Design undersøgelse/eksperiment 

Snak med børnene om, hvordan de kan undersøge, hvad 

der sker med båden på det lave vand og på det dybe 

vand? (genlæs evt. grubletegningen). Hjælp gerne med at 

rammesætte børnenes undersøgelse ved at spørge ind til 

hvilke materialer skal de bruge? Hvor vil de undersøge 

dette? Børnene kan evt. tegne hvordan de vil undersøge 

dette. Ovenfor beslutter børnene at grave et hul, som de 

fylder med vand, hvor deres båd kan sejle. Undervejs 

diskuterer de, hvad lavt vand og dybt vand er? 

Lav undersøgelsen 

Børnene undersøger hvad der sker med båden på det lave- og det dybe vand. Det er væsentligt at 

planlægge god tid så det er muligt at gentage undersøgelserne, specielt for de børn der havde en anden 

ide end det de finder ud af. Nedenfor troede de fleste børn, at båden ville ’drukne’ på det dybe vand. 

Gentagelserne af og fordybelse i eksperimentet vil give dem mulighed for at tilegne sig en ny erkendelse. 

Det er den voksnes rolle at stille åbne spørgsmål, der hjælper børnene med at fokusere deres iagttagelser 

undervejs i deres undersøgelser. Eksempel: Hvad skete der med sejlbåden, da du lod den sejle på det lave 

vand? Og på det dybe vand? Fasthold gerne undersøgelserne med fotos eller video, således at disse kan 

anvendes til vise hvad børnene fandt ud af. Den voksnes rolle er også at bidrage med fagord. Nogle børn 

fortæller at ”båden svømmer”, her er det væsentligt at den voksne stimulerer børnenes tilegnelse af 

naturfaglige begreber og måske supplerer med et ”Ja, båden flyder”. 

 

Saml op på, hvad børnene fandt ud af  
Snak med børnene om hvad de har fundet ud af. Læg mærke til om børnene nu anvender de centrale 

begreber, eksempelvis bruger begrebet ’synker’ i stedet for ’drukner’. Hvis børnene har tegnet deres 

oprindelige ideer er det tid til at kigge på tegningerne igen. 

 

 



 
 
 

 

Bearbejd børnenes opdagelser  
Børnene tegner (eller skriver) hvad de fandt ud af. 
Nogle børn kan have bruge for både at kigge på 
grubletegningen og deres oprindelige tegning.  
Den voksne hjælper børnene med at finde 
mønstre, samt forskelle og ligheder i deres 
iagttagelser.  
Alle bådene flyder uanset farve eller størrelse – 
både på det lave og på det dybe vand – og både 
ude i sandkassen og indenfor i en balje.  
På denne måde oplever børnene at kunne drage 

konklusioner og generalisere deres erfaringer. 

Dette vil stimulere udviklingen af matematisk opmærksomhed (modelleringskompetence). 

Formidling  
 
Fotos og tegninger kan anvendes til en udstilling og/ eller en lille præsentation, hvor børnene fortæller om 
hvad de har undersøgt og hvad de har fundet ud af. Dette vil stimulere udviklingen af børnenes fagsprog 
(kommunikationskompetence). 

 

Perspektiver og stil måske nye spørgsmål  
 
I dette materiale præsenteredes ideer til opfølgende aktiviteter eller videre undersøgelser efter hver 

grubletegning. Måske skal undersøgelsen gentages med andre materialer eller i nye sammenhænge. 

Måske ønsker børnene at finde ud af mere fra bøger, internettet mm. Denne proces kan fremmes af åbne 

spørgsmål fra den voksne, såsom ”Er det altid sådan?”, ”Hvad sker der, hvis vi bruger andre materialer?”. 

 

 

Kobling ml. science i børnehøjde og 2Imprezs dagtilbud 
Inspirationsmaterialet er et resultat af et internationalt projekt, hvor formålet var at engagere pædagoger 

og lærere fra 140 institutioner i at tage aktivt ansvar for deres institutions udledning af drivhusgassen CO2. 



 
 
 

 

Hvem har ansvaret for de kommende generationers grønne dannelse mod et mere bæredygtigt 

samfundsliv?  Ved at deltage, tog de medansvar!  

Læs mere på: http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/  

Koblingen ml. science i emnerne luft, lys og temperatur og udledningen af CO2 ligger i en oplysende men 
også adfærdsændrende tilgang i arbejdet med børn og unge (hhv. deres forældre). Det handler om at 
reducere udledningen af CO2 gennem vores generelle forbrug – her det specifikke forbrug af elektricitet 
og varme. 
 
Som en start kan man jo tale lidt om vores vaner. 
Hvad gør vi hver dag, som vi måske kan forbedre?  
Se hvordan den lille hund Ruth hjælper sin familie. 
Hvad gør menneskene i filmen, som de kunne gøre 
bedre? 
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo  
 
 
 
 
Fornuftigt forbrug af elektricitet og varme har man arbejdet med i mange år. Der findes mange 
kampagner, som skal lære voksne, unge og børn at slukke for el-apparater eller skrue ned for radiatoren. 
Som med andre opdragelses emner, så skal dette gentages igen og igen, indtil adfærden er 
automatiseret.  
Før i tiden var kampagnen kun drevet af en økonomisk tanke (spar 
kroner), senere kom en miljøvinkel (stop luftforurening) og i dag har vi 
også en klimavinkel (stop global opvarmning).   

 
I dag satser man ud over spare-kampagner på andre 
strategier for at modvirke udledning af CO2 pga. el- og 
varme-forbrug:  

 Udskiftningen af el/varme -produktion fra kul-, 
gas- og olie-kraftværker til vedvarende el-
produktion fra vand-, vind-, solkraft og 
biobrændsel.  

 Udvikling af nye energimærkede apparater, hvor 
man har sænket forbrug maksimalt.  

 Udvikling af energi effektive apparater som 
f.eks. led-pærer. Kilde:  https://energinet.dk/  

http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://energinet.dk/


 
 
 

 

I det oplysende og opdragende arbejde med børn/unge og evt. deres forældre er der altså 2 afgørende 
tilgange. Dels fornuftig omgang med ressourcer, dels at teknologi udvikler bedre forbrugsløsninger.  
Når vi taler med børn om forbrug, skal vi ikke gøre børn ansvarlige for klimaforandringer, dyr som uddør 
osv. Vi skal ikke sprede angst.  
Men vi kan tale fornuft, mådehold, omtanke. Innovative og kreative handlinger. Det gælder om at 
involvere og give situations- og alderssvarende ansvar. Hvis børn 
spørger og har behov for, at vi taler om verdens problemer, så må 
vi ikke lade være. Vi må forsikre dem om, at de voksne håndterer 
verden.  
Børn og unge vil gerne være med og gøre noget. Ved at vise 
eksempler på forbrugsaktiviteter, arbejder I aktivt med 
Verdensmålene for bæredygtig udvikling og arbejder samtidig med 
science i børnehøjde.  
 
Energivampyrerne og perlepladeøjnene holder øje med forbrug. De 
kan nudge vores adfærd og opmuntre os. Det kan ske både i 
børnehaven og derhjemme. Gad vide, hvad vampyren kan fortælle, 
når den kommer retur efter et besøg hjemme hos ?  
 
 



 
 
 

 

Litteraturliste 
 

Pædagogisk litteratur 

 Natur, udeliv og science. - Viden og inspiration til at 
arbejde med læreplanstemaet, EVA rapport.  

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-udeliv-science 
 
 
 
 
 
 

 ”Science i Børnehaven”, rapport om sceince tiltag i 2 
kommuner.  
Link: 
https://www.videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-
filer/science_i_boernehaven.pdf  
 
 
 
 

 
 
 

Grubletegninger, LSUL 
 
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf  

 

Temahæfter om bæredygtig udvikling  

 

Børnebogen: ”Er det mit hjem?” er udgivet af 

”Ørsted”. Bogen er et godt udgangspunkt for at 
tale om FN´s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Bogen kan hentes som pdf til print og 
læses on line som e-bog. Se: 
https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-
home 
Der er desuden video og gode råd til at tale 
med børn om verdensmålene. 
Hæftet: ”Vores Hjem” passer til ovenstående.  
Der er elevhæfte og vejledning.  
 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-udeliv-science
https://www.videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-filer/science_i_boernehaven.pdf
https://www.videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-filer/science_i_boernehaven.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf
https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home
https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hæftet: ”Verdensmål.nu” er udviklet af 
ASTRA til børnehaveklassen.  
Der er elevhæfte og lærervejledning.  
Der er en hjemmeside med links og flere 
oplysninger/inspiration:  
https://astra.dk/verdensm%25E5lnu 
 
 
 
  

 De små forsker af Eksperimentariet og 
Kræftens Bekæmpelse til de mindste i 
skolen men mange aktiviteter kan laves 
med mindre børn.  
Pdf hentes: 
https://www.cancer.dk/forebyg/skru-ned-for-
solen/boern-og-unge/skoler/de-smaa-forsker/ 
 

 

Billedbøger mm. som kan lånes på Sønderborg bibliotek 

 

Klimakuffert - natur og miljøbevidsthed 

2 kufferter med bøger, spil mm. på Sønderborg Bibliotek. 

  

  

 
  

 

 

https://astra.dk/verdensm%25E5lnu
https://www.cancer.dk/forebyg/skru-ned-for-solen/boern-og-unge/skoler/de-smaa-forsker/
https://www.cancer.dk/forebyg/skru-ned-for-solen/boern-og-unge/skoler/de-smaa-forsker/


 
 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

Indholdsfortegnelse – udstyr til de 3 emner 

Intromappe/kasse 
1 x Intropapir med 
pædagogiske tanker, 
science-metode, litteratur-  
og materialeliste 
 
 

1 x Artikel: ”FN’s 
Verdensmål 
rykker ind i 
dagtilbud”.  

1 x Billedbog:  
”Er det mit hjem”? 
 
Velegnet til opstart med 
Verdensmål.   

1 x aktivitetshæfte: 
”Vores hjem”.  

1 x aktivitetshæfte: 
”Verdensmål.nu”  
 

Billedbøger: 
1 x ”Ariel og Aurora 
og dragen”. 
1x ”Ariel og Aurora 
og ballonen”.  
1 x ”Ariel og Aurora 
og faldskærmen”.  



 
 
 

 

Nudging udstyr: 
1 x Energi-vampyr og 3 nye skumbolde 
1 x Øjne (perler).  

 

Forældreopslag om belysning.  

 

Indholdsfortegnelse: Emne 1: ”Luft -CO2 - det er bare gas” 
 
1 x Aktivitets-papir  
 
 
 
 

 
20 x balloner 
 
6 x Danfoss 
balloner  
 

 
20 x pipetter 

 
10 x sprøjter 
 
 

 
1 x Vacu-craft 
beholder 
1 x pumpe  
1 x extra ventil 
(gul) 

 
10 x sugerør 
1 rulle med snor 
1 x Klemme 
1 x tragt 
1 x flaske 

 

Indholdsfortegnelse: Emne 2: ”Lys og mørke” 
 
1 x Aktivitets-
papir  
 
 
 
 
 

1 kasse med:  
1 x Stearinlys 
1 x Lighter 
1 x Syltetøjsglas m. låg 
1 x Dåse m. bagepulver 
1 x Flaske m. eddike 
1 x Tallerken.  
1 x Pipette 
1 x Stearinlys (el)  



 
 
 

 

1 mappe med:  
Kopier af solur til vinduer 
2 laminerede eksempler  
 

2 x lyskæde til batterier.  
 
Æske med batterier 
(mærket nye) 
 
Æske med batterier 
(mærket brugte) 

 
6 x 
Lommelygter  
 

 
1 x Kridt  
 
 
 
 

1 x Kredsløbs- 
bold i æske 
 
 

2 x håndgenerator m. 2 stk 
ledninger  
 
 
 
 

 
2 x håndgenerator 
uden håndtag 
 
 
 
 

 
3 (æsker) med mini vindmøller  
 
 
 
 
 

 
1 x solcellebil 
inkl. 
genopladeligt 
batteri  
 

1 pose med:  
 
10 fatninger 
 
10 pærer 
 
20 ledninger 

 

 

 

 



 
 
 

 

Indholdsfortegnelse: Emne 3: ”Varme og kulde” 
1 x Aktivitets-papir  
 
 
 
 
 

10 x  Akvarie-termometer i 
pose 

 
10 x plasttermometer i små 
æsker 
 
 

 
2 x digitalt 
termometer i 
beholder  

 
1 x digitalt bage 
termometer 
 
 

6 skolemælk-kartoner  

 
2 syltetøjsglas med låg 
 
 

 
A4 lomme: 
Sort pap  
Hvidt pap 
Isoleringsmaterile 

 

 

Materialeliste inkl. prisliste  
Emne: ”Luft – CO2 - det er bare gas” 

Udstyr  Indkøbsaftale m.  
Linaa.dk  
Pris ex. moms 

Da indkøbsaftalen ikke inkl. dette 
produkt. Det billigste firma. 
Pris ex. moms 

Pipetter  500 stk./155 kr.   



 
 
 

 

Sprøjter  -  Frederiksen.eu 
f.eks. 20 ml. – 25 stk./75 kr.  

Vacucraft 
pumpe 
 

-  Proshop.dk 
1 stk./92 kr.  

 

Emne: ”Lys og Mørke” 

Udstyr  Indkøbsaftale m.  
Linaa.dk  
Pris ex. moms 

Da indkøbsaftalen ikke inkl. 
dette produkt. Det billigste 
firma. Pris ex. moms 

Lommelygte 
 

-  Frederiksen.eu 
1 stk./21 kr.  

Hånd- 
Dynamo- 
lygte 
 

1 stk./79 kr.   

Fatninger  
 
 

- Experimentor 
10 stk./69 kr.  

Pære  
 
 

100 stk./179 kr.   

Ledninger 
 
 
 

- Experimentor 
10 stk./21 kr. 

Kredsløbsbold 
 
 
 

- Frederiksen.eu 
1 stk./48 kr. 



 
 
 

 

Hånd-
generator 
 
 
 

- Experimentor 
1 stk./69 kr. 

LED mini mølle 
 

- Frederiksen.eu 
1 stk./110 kr. 

Solcelle-bil  - Frederiksen.eu 
1 stk./110 kr. 

 

 

Emne: ”Varme og kulde” 

Udstyr  Indkøbsaftale m.  
Linaa.dk  
Pris ex. moms 

Da indkøbsaftalen ikke inkl. 
dette produkt. Det billigste 
firma. Pris ex. moms 

Strips termometer 
 

- Hpreptiler.dk 
1 stk./10 kr.  

Ude 
termometer 
 
 

1 stk./22 kr.   

Digitalt termometer 1 stk./138 kr.   

Digitalt 
termometer 
 
 
 

-  Frederiksen.eu 
1 stk./300 kr.  

 


