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Emne:  ”Lys og mørke” 
 

Tal om lys og mørke - hverdagserfaringer 

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten: 

Fotografier og genstande i en pose 

Aktivitetsbeskrivelse: 

Tal med børnene om deres erfaringer med lys og mørke: 

 Om dag/nat, dagslængde, solens bevægelse over himlen og årstiderne, der er en følge af 

dette.  

 Om de måder vi kan lave lys: Tændstikker, stearinlys, kul i grillen, et bål, cykellygter, el-

pærer, legetøj med lys, lommelygten, solcelle lygten i haven osv. Om hvor ofte vi tænder 

lys om vinteren hhv. sommeren.  

 Om det farlige ufarlige ved at tænde lys.  

 

   Kilde: Pixabay.com  

Aktiviteterne set med science briller 

Når børnene leger med lys ud fra deres hverdagserfaringer og knytter ord til erfaringerne får de deres 

første grundlæggende forståelse af fænomenet.  

Det er godt at arbejde med mange før faglige ord som: Mærke, se, solen, røre ved, holde fast i, lys, mørke, 

sætte fast, åbne, lukke, trække op, skubbe ned, tænde, slukke, vende om og bruge nogle faglige ord som: 

Forbinde, kredsløb, elektricitet, strøm, batteri, stikkontakt, generator, solcelle, vindmølle, kuldioxid.   
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Undersøg lys og mørke  

Understøt børnenes hypotese dannelse ved at lade dem gætte, hvad der vil ske, før I laver en eller 

flere af undersøgelserne herunder.  

Kort/lang – lille/stor skygge Kilde: ”De små Forsker”; Eksperimentariet 

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 
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Tænd og sluk stearinlys - kilde: Test-o-teket.dk  

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten: 
Tændstikker, stearinlys, syltetøjsglas, lighter, tallerken, glas, eddike, pipette og bagepulver 

Aktivitetsbeskrivelse: 

 Tænd et stearinlys og stil det på bordet. Kik godt på 

det sammen med børnene. Hvad ser de? (Flammen, 

vægen, farver, luftbevægelser pga. varmen).   

 Spørg børnene hvordan man kan slukke lyset? Hør 

deres forslag og prøv af. Evt. 2 -3 gange.  

 Stil nu lyset ned i et syltetøjsglas. Spørg om man kan 

tænde det nede i glasset? Prøv!  

 Spørg, hvordan de vil slukke lyset? Hør deres forslag og 

prøv af. Prøv evt. flere gange.  

 Tænd igen lyset og sig, at du vil sætte låget på. Hør 

deres forslag og prøv af - evt. 2 gange.  

 

 Prøv at stille lyset på en tallerken med lidt vand i. 

Tænd lyset. Sig du vil stille et glas ned over lyset. Hør 

deres forslag til hvad der vil ske og prøv af. Prøv evt. 

flere gange.    https://videnskab.dk/bar-tricks/fa-glasset-

til-drikke 

 Prøv evt. at putte lidt bagepulver ned i syltetøjsglasset. 

Stil lyset ned og tænd det. Fyld pipetten med eddike og 

dryp den ned på bagepulveret. Lad børnene se, at det 

bruser (der dannes kuldioxid, som er farveløs). og 

eddike. Gassen slukker lyset.  

 

 

 

 

 

%20# 
https://videnskab.dk/bar-tricks/fa-glasset-til-drikke
https://videnskab.dk/bar-tricks/fa-glasset-til-drikke
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Tænd og sluk elektrisk lys  

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten: 

Kredsløbsbold, lyskæde, batterier, evt. en lommelygte, håndgenerator med ledninger, mini-mølle, 

solcellebil,  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Snak med børnene om lys og elektricitet. At elektricitet kan komme fra stikkontakten, som er farlig 

at lege med ikke at bruge. At elektriciteten kan komme fra batterier, der ikke er farlige at bruge.  

Tag kredsløbsbolden. Vis børnene at den lyser/blinker, når 

man rører den med 2 fingre på samme hånd. Og en finger 

fra hver hånd. Prøv at lade 2 børn holde hånd og bede 

dem rør ved den med hver en finger. Den lyser.  

Undersøg, hvor mange der kan holde hånd og få den til at 

lyse. Undersøg, det som børnene synes er spændende.  

Forklaring: Kredsløbsbolden fungerer vha. en strøm, som 

sendes ud af den ene kontakt og skal retur gennem den 

anden kontakt. Strømmen kan gå gennem mennesker men 

er ikke farlig, da den er meget svag. Elektronikken fungerer ved selv meget svag strøm og der er 

forbindelse. Ikke farlig!   

 

Tag lyskæden. Vis børnene, at den kan tændes og slukkes med en kontakt. Den lyser, når man 

sætter batterier i. Prøv at gøre det forkert og rigtigt – et par gange. Både kontakt og batterier skal 

være rigtige.  

Fortæl børnene, at det er energien i batterierne, som 

får pærerne til at lyse (det er lysdioder – strømmen 

skal den rigtige vej gennem dem, for at de lyser).  

At strømmen skal rundt i kredsløb fra pære til pære 

og tilbage igen til batterierne. Ligesom med 

kredsløbsbolden.  

Sæt de tomme batterier i og se, at lyskæden ikke vil 

lyse rigtigt (kun svagt). Fortæl at elektriciteten – 

energien kan blive brugt op, hvis pærerne er tændt i lang tid. Så det er dumt at have dem tændt, 

hvis man ikke bruger lyset.  
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Tag håndgeneratoren. Vis børnene at man kan sætte en pære 

i. At hvis pæren er ok, og man drejer på håndtaget, så kan man 

lave elektricitet, som får pæren til at lyse. Det er ligesom 

dynamoen på nogle cykler. Og generatoren i bilen eller i 

vindmøllen.  

Skrue pæren ud (eller løsn den bare lige). Sæt ledningen i 

generatoren.  

Pil batterierne ud af lyskæden.  

Spørg børnene, om de kan hjælpe med at få ledningerne sat 

fast på lyskæden (inde på metallet i den lille plastæske), så 

generatoren kan lave strøm til lyskæden?  

Husk at pærerne, der er lysdioder kun vil lyse, hvis strømmen går 

den rigtige vej gennem dem. Dvs. når håndtaget drejer den rigtige 

vej rundt. Så husk at teste ved at dreje begge veje rundt.  

Tag den anden håndgenerator. Tal om hvad der sker. Den er let at 

bruge for børnene.  

Tag mini-vindmøllen. Fortæl, at møllen er lille og let kan gå i stykker. Så 

de skal bruge den forsigtigt. Vis børnene, at møllen kan dreje rundt med 

fingeren. Spørg dem, hvad der får en rigtig stor vindmølle til at dreje? 

Spørg, hvordan de selv kan lave vind?  

Test deres idéer!  

Tal med børnene om, at der er en håndgenerator inde i møllen, som laver 

strøm, som får pærerne til at lyse i farver.  

 

Tag solcelle-bilen. Fortæl, at bilen er lille og let kan gå i stykker. Fortæl, at bilen kan køre vha. 

elektricitet fra et batteri. Strømmen får en motor til at 

køre.  

Vis hvordan man kan sætte det rigtigt og forkert i. Test 

om den vil køre på gulvet.  

Fortæl, at når solen skinner, så kan bilen også få strøm fra 

solcellen på bilen, så motoren kan få bilen til at køre. Hvis 

solen skinner og bilen holder stille, så gemmer batteriet 

strømmen. Det er fordi, det er et specielt batteri.  
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Fordybelse  

Lav et solur til sydvendt vindue  

Lær børnene om solens bevægelser og skygger på en sjov måde. 

Brug vedlagte kopi (den er orienteret mod syd ) eller print en der passer helt præcist til børnehavens 

placering fra hjemmesiden: https://www.sundialzone.com/en/sundial 

Laminer og placer udenpå på et vindue eller indenfor på vinduet.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sundialzone.com/en/sundial
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Vindue mod syd – sættes på vinduet inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væg mod syd – 

sættes på væg 

udenfor 
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Lav et solur, som børnene kan tage med hjem kilde: GO.forlaget.dk  
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Byg et landskab og lav lys – kilde: NRGi-Skolekontakten.dk  

Brug lyskæderne, pærer og ledninger, generator, minimølle, solcellebilen mv. i et landskab. Byg 

huse af mælkekartoner.   

I kassen ligger der små pærer, fatninger og ledninger, så man kan eksperimentere med at lave 

kredsløb.  
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Kilde: Ørsted.dk/Vores hjem 
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Kran Mølle – byg selv – kilde: Test-o-teket.dk  

Det danske klima gør vindenergi til den mest oplagte 

vedvarende energikilde. I Danmark er der over 5.000 

vindmøller.  

Byg møllen og leg med, hvor tunge ting den kan løfte vha. 
af vindens energi. Kombiner begreber som energi og 
arbejde på en let måde.  

 

Materialer 

 Kvadratisk karton gerne 21x21 cm 

 Fiskesnor 

 Bambuspind 

 Skrue - gevindet skal være stort nok til, at det passer 
ind bambuspinden 

 Elektrikerrør (pexrør) 

 Lim 

 Malertape 

 Skumgummi eller flamingoklodser 

 Klips 

 Ting til at løfte op, som kan hænge i klipsen fx tape, 

klemmer, kuglepenne 

 

Byggevejledning 
1. Lav en "mølle", ligesom billedet viser. Sådan en 

kaldes også en rotor. 
 

2. Skær bambuspinden til på 
en længde af 30 cm. Skær 
elektrikerrøret til på en 
længde af 15 cm. 
 

3. Dæk enderne af røret med 
malertape, uden at det 
dækker hullet af røret. 
 

4. Stik skruen igennem roteren og skru skruen ind i bambuspinden for enden. 
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5. Brug eventuelt noget lim til at få rotoren til at 
sidde godt fast. Brug ikke lim, hvis du skal 
afprøve flere forskellige størrelser rotere. 
 

6. Skub den første skumgummiklods ind på 
bambuspinden, så den sidder ca. 5 cm fra 
rotoren. 
 

7. Stik bambuspinden igennem elektrikerrøret og 
skub endnu en skumgummiklods på. Det er 
vigtigt, at der er noget mellemrum, som 
elektrikkerrøret kan bevæge sig på for at undgå 
gnidningsmodstand. 
 

8. Sæt fiskesnøren fast med malertape til den 

bagerste del af bambuspinden 

 

9. Sæt noget fast til enden af snoren, som 
vindmøllen skal løfte. Hold nu din vindmølle op 
mod viden og se, hvad der sker. 

 

Variation – undersøg  
 
Hvor tunge ting kan du løfte med din 
vindmølle? 
Prøv med forskellige størrelser papir, så 
rotoren bliver større eller mindre fx 21x21 cm 
eller 18x18 cm. Er der forskel på, hvor meget 
de kan løfte? 
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 13 - 15 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf
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