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Indhold: ”Plant en børnehave” 
I beskrivelsen herunder følger  

1. En introduktion til temaforløbet og de 3 emner  

2. At se temaet med ”science-briller” 

3. En pædagogisk science arbejdsmetode 

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

5. En litteraturliste  

6. En materialeliste  

 

Introduktion til temaforløbet 

I arbejdet med: ”Natur, Udeliv og Science” er det oplagt at 

involvere børn i dyrkning af grøntsager, urter og frugt på 

institutionens udeareal og hjemme hos børnene selv.  

Temaforløb 3 giver børn en forståelse af de nære 

omgivelser og hverdagslivet. Det rummer mange 

værdifulde sansemotoriske erfaringer, som kan danne 

grundlag for sprogbaseret udvikling af børnenes 

emotionelle og kognitive anlæg.  

Temaets emner er ikke nye og der findes mange gode 

afprøvede pædagogiske aktiviteter. Pluk fra indholdet i de 

3 emner som inspiration eller supplement til jeres egne:  

1. Lav en børnehave 
 Spiring og vækstvilkår 

 Nedbrydning og gødning – kredsløb 

 Frøspredning 

2. Haven som levested 
 Fang smådyr – lok smådyr til 

 Byg insekthoteller 

3. Maddannelse 

 

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 

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 
analyserende vis bliver klogere 
på verden. 
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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
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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 når de starter i skole og møder fagene natur & teknologi og matematik.   

Emne 1 - Lav en ”børnehave” 
Ved at lave en ”børnehave” med grøntsager og krydderurter, får børnene praksiserfaringer med 
at så, passe og bruge fødevarer.  
Undersøgelse af såning, spiring, vanding giver gode praksiserfaringer.  
I del 1 findes beskrivelser til opbygning af en ”børnehave” samt vejledninger til praktiske 
aktiviteter. Se mere i:  
 
Haver til Maver: https://havertilmaver.dk/  

 Haveplan og sædskifte i skolehaven 

 Oversigt over plantefamilier 

 Så tidspunkter i skolehaven 

 Høstvejledninger til grøntsager og blomster 

 Haver til Maver remsen  

 Grønærts rejse – en højtlæsningshistorie 

 
Børn dyrker: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

 Den lille have  

 Haver på asfalt 

 Haver af højbede 
Kilde: http://xn--brndyrker-l8a.dk/  

Delemne: Spiring og vækstvilkår –aktivitetsforslag  
Børn dyrker: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

https://havertilmaver.dk/
http://børndyrker.dk/
http://børndyrker.dk/
http://børndyrker.dk/
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 Se et frø spire  

 Bønnen i skoæsken 

 Kartoffelspirer 

 Friske grønne toppe 

 Friske spirer 

 Lav et avocadotræ 

 Papirspotter 

 Frø på stribe (vha. melklister) 

 Plant et citrustræ 

 Lav dine egne tomatfrø 
Kilde: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

Kend din mad: https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/kend-din-mad/ 

 Plantens cyklus – Fra frø til plante 

Delemne: Nedbrydning og gødning – kredsløb – aktivitetsforslag  
Børn dyrker: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

 Kompost 
 

Haver til Maver: https://havertilmaver.dk/ 

 Gennemgang af kompostbunken 

 Nedbrydningsforsøg 

 Den levende kompost infoskilt  
 
Grønne Spirer: https://groennespirer.dk/ 

 Naturens skraldemand (regnormen) 

 Naturens skraldemænd på besøg 
 
Krible Krable: https://kriblekrable.dk/  

 Lav en bænkebider                                                                              Kilde: https://havertilmaver.dk/ 

Delemne: Frøspredning – aktivitetsforslag 
Grønne Spirer: https://groennespirer.dk/ 

 Når planterne får børn  
 
Krible Krable: https://kriblekrable.dk/ 

 Lav frøbomber 
 

 

Emne 2 – Haven som levested 
Ved at lave en ”børnehave” involveres børn i en grundlæggende problemstilling: ”Skal der være 
plads til de naturligt forekommende dyr”?  
Ulempen er, at grøntsager/frugt kan blive angrebet. Vi skal dele maden.  
Fordelen er, at økosystemet lever med alle de fordele et giver os.  
At fange smådyr, at lokke sommerfugle til, at holde dyr i terrarie, at bevæge sig som dyrene, at 
bygge huse til dyrene, at lave dem efter med forskellige ekspressive materialer. Alt dette giver 
anledning til sansning, undersøgelse og læring. Se mere i:  

http://børndyrker.dk/
https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/kend-din-mad/
http://børndyrker.dk/
https://havertilmaver.dk/
https://groennespirer.dk/
https://kriblekrable.dk/
https://havertilmaver.dk/
https://groennespirer.dk/
https://kriblekrable.dk/
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Haver til Maver: https://havertilmaver.dk/ 

 Højtlæsning: Historien om honningbien Viola…. 
 

Børn dyrker: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

 Plante og skadedyr – plakater (ært, morgenfrue, radise, 
gulerod, hestebønne)  

 
Krible Krable: https://kriblekrable.dk/  

 Bevægelse og leg i naturen – bevæg dig som bænkebider, edderkop, 
biller, regnorm, tusindben, myre og  

 
Creativ Company: https://www.cchobby.dk/kreative-ideer 

 Giv insekterne taletid – teater, figurer mm.                                  Kilde: http://xn--brndyrker-l8a.dk/ 

Delemne: Fang smådyr – lok smådyr til – aktivitetsforslag 
Krible Krable: https://kriblekrable.dk/  

 Lav jeres egen faldfælde 

 Overdækning på jorden 

 Snapseglas mini bioblitz  

 Lav en insektsuger  

 Super nem insektsuger 

 Dyrepas – bestøvende insekter  
 
Grønne Spirer: https://groennespirer.dk/ 

 Flyv sommerfugl, flyv 

 Vendespil med sommerfugle  

 Sukkerlokkere til sommerfugle                                                  Kilde: https://kriblekrable.dk/ 

Delemne: Byg insekthoteller - – aktivitetsforslag 
Danmarks Naturfredningsforening: 
https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-bygger-du-
insekthoteller-til-din-have/ 

 Insekthytten 

 Insekt-huset 

 Bihotel 

 Insekthotel 

 Humlebibo 

 Sommerfuglebed  

 
 

Del nr. 3 - Maddannelse  
Ved at lave en ”børnehave” motiveres børnene til at bruge, det de har dyrket, i madlavningen. 
Det bliver lettere at smage på mad.  
Smagsoplevelse, tekstur, dufte – masser af primærerfaringer med at forarbejde og tilberede 
fødevarer, som de gennem livet kan bygge videre på.  
Maddannelse er et stort tema og det er fint at starte tidligt og i det små.  

https://havertilmaver.dk/
http://børndyrker.dk/
https://kriblekrable.dk/
https://www.cchobby.dk/kreative-ideer
http://børndyrker.dk/
https://kriblekrable.dk/
https://groennespirer.dk/
https://kriblekrable.dk/
https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-bygger-du-insekthoteller-til-din-have/
https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-bygger-du-insekthoteller-til-din-have/
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Alt om kost: 
https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-
fil/publication/ruth-og-rasmus-hader-madspild-madens-historier/ 
Madens Historier: Ruth og Rasmus hader madspild  
 
Bedst sammen:   
https://bedstsammen.kk.dk/indhold/fortael-om-maden-maltider-
med-matematisk-opmaerksomhed  
Købenavns Kommune har lavet: ”forTÆL om maden”. Formålet er at 
styrke børns maddannelse og matematiske opmærksomhed i de 
rutiner, som allerede danner rammen for måltidet i jeres institution. 

 

 

En pædagogisk science arbejdsmetode 
Den 3 delte arbejdsmetode:  

 
Opdagelses/sanse-fasen          Undersøgelsesfasen  Refleksionsfasen  

Er også grundlaget for Mikroforsker-metoden.  

Pædagogens forberedelse kan også være en 

science metode med faser: 

1. Observationsfasen  

Observerer børnenes interesser i fht. 

det emne, I vil arbejde med. Hvad er de 

optaget af? 

 

2. Researchfasen  

Konkretiser og lav lidt research om 

emnet. Hvad undrer? Hvad ved 

børnene? Hvad ved de ikke? Hvad 

kunne være sjovt og lærerigt at 

undersøge?  

Brug grubletegninger som dialogisk 

læsning med børnene. Se kopihæftet i 

kassen.  

 

3. Beslutningsfasen 

Lav en plan med aktiviteter og 

undersøgelser.  

 

https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/ruth-og-rasmus-hader-madspild-madens-historier/
https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/ruth-og-rasmus-hader-madspild-madens-historier/
https://bedstsammen.kk.dk/indhold/fortael-om-maden-maltider-med-matematisk-opmaerksomhed
https://bedstsammen.kk.dk/indhold/fortael-om-maden-maltider-med-matematisk-opmaerksomhed
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4. Undersøgelsesfasen  

Vi udfordrer og udfolder vores nysgerrighed. Alt sammen med en legende og 

eksperimenterende tilgang. Arbejd med gæt/hypoteser og afprøvning af hypoteser. 

 

5. Den sproglige æstetiske fase  

Sæt ord på det, vi har oplevet. Vi kan ”lille-nørd” dramatisere, øve bevægelser, lege, lave 

tegninger, lave figurer i trylledej, sætte billeder op, hvor vi beskriver vores opdagelser osv.  

 

6. Delingsfasen  

Den endelige præsentation af vores opdagelser. Vores arbejde skal altid præsenteres for 

nogen. De andre børn, en anden stue, lederen, forældre…. 

 

 

 

 

 

 

Kobling ml. science i børnehøjde og 2Imprezs dagtilbud 
Koblingen ml. science 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 
madvarer.  
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  

Bliv klogere sammen! 

At stille spørgsmål og 
blive klogere sammen 
med børnene er ofte 

mere givende end at give 
endegyldige svar på 
naturvidenskabens 

fænomener. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
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 Dyrkning af grøntsager, urter og frugt.  

 Køb af lokale madvarer.  

 Brug af årstidens grøntsager.  

 Mindre emballage og transport.  

 Madlavning, der minimerer madspild.  
 

Alt dette er med til, at 
vores udledning af CO2 
falder og forbruget 
bliver mere 
bæredygtigt.  
I alle led af produktions- 
og forbrugskæden kan 
vi ændre vores adfærd 
til noget bedre.  
Maddannelse er stort 
emne. Start med at se 
på nogle af delemnerne. 
Nogle overkommelige 
pædagogiske 
aktiviteter. Drøft 
institutionens indkøb af 
frugt og grønt. Reducer 
madspild. Tal om 
indpakningen af 
madpakker – undgå 
alufolie f.eks. 
 
Som i de andre temaer, 
kan energivampyrerne og øjnene igen bruges både i institutionen og på besøget derhjemme til 
at gøre opmærksom på vores forbrug.  
 
Ved at vise børnene og deres forældre eksempler på aktiviteter, 
arbejder I aktivt med 
Verdensmålene for bæredygtig 
udvikling og med science i 
børnehøjde. 
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Vær opmærksom på, Naturvejlederne Sønderborg har relevante kurser og forløb – 

se: http://www.naturvejlederne.dk/ . Muligvis kan man også låne grej i grejbanken.  

 

 

 

 

 

 

http://www.naturvejlederne.dk/
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En 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 science 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 og science i børnehøjde 

 

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.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
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Kauquappe & Bænkebider  

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/530/ 
Kurs Kultur har udgivet dette temahæfte i et 
overgrænsen projekt. Der er sider, som passer fint til 
temaet – på dansk og på tysk.  
Filer til download 

 Hanna__Mikkel_Baenkebider.pdf 
 Vejledning_Hanna_og_Mikkel.pdf 

 

 Krible Krable temahæfte 

https://kriblekrable.dk/ 

 

 

 

 

 

 

Billedbøger mm. som kan lånes på Sønderborg bibliotek 

 
 
 
 
 
 
 
 

Billedbog 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek 

Pernilles planteprojekt 
Af Sylvie Auzary-Luton (2008) 
Billedbog. Pernilles bedstefar skal ud at rejse og forærer 
hende et frø, som hun skal så og passe på, mens han er 
væk 
 

 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek 

Den uventede gæst 
Af Jessica Courtney-Tickle 
 I havet rundt om den ø, hvor den lille fisker bor, er der 
masser af fisk. Hver dag fisker han mange flere fisk, end 
han kan spise, og de fleste ender i skraldespanden. En 
dag er der ikke en eneste fisk tilbage….  

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/530/
http://www.kulturakademi.dk/fileadmin/content/Kulturakademie/Kulturakademie_pdf2/Hanna__Mikkel_Baenkebider.pdf
http://www.kulturakademi.dk/fileadmin/content/Kulturakademie/Kulturakademie_pdf2/Vejledning_Hanna_og_Mikkel.pdf
https://kriblekrable.dk/
https://www.saxo.com/dk/forfatter/jessica-courtney-tickle_9352009
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 Billedbog 1 eksemplar  

Ulækre regnorme 
Af Vivian French (2009) 
Billedbog. Drengen synes, at regnormene i mormors 
have er ulækre. Men mormor ved meget om regnorme, 
og de er vigtige .. 

 Tomme maver og nyttehaver 
Af Claire Bouiller, Quentin Gréban (2017) 
 
Det er vinter, og ulven Tom er frygtelig sulten. Han 
beslutter at anlægge en køkkenhave, så han kan blive 
selvforsynende med grønsager. Han vil ikke spise kød 
mere. Men en dag har nogen været på spil i haven 

 Sælges on line – 100 – 130 kr.  

Paddington i haven 
Forfatter: Michael Bond 
Paddington elsker familien Browns have. Men haver 
passer ikke sig selv, og den hos familien Brown holder 
hele familien beskæftiget…Fra ca. 3 år 

 

En materialeliste 

Liste over forhandlere af frø, planter og jord 
Listen indeholder forhandlere og producenter, der har produkter der er økologisk certificerede eller 
bæredygtigt producerede. 
 

 Naturplanteskolen https://naturplanteskolen.dk/ 

 Økoplanten ja http://www.ecoplant.dk/ep/ 

 Bingenheimer Saatgut ja https://seeds.bingenheimersaatgut.de/index.php?language=en 

 Fuglebjerggaard ja http://www.fuglebjerggaard.dk/ 

 Solsikken ja https://www.solsikken.dk/app/default.aspx 

 Westergaards Planteskole http://www.westergaards.dk/ 

 Grennesminde - Det Økologiske Gartneri http://www.gminde.dk/portfolio/det-
oekologiske-gartneri/ 

 Legro https://www.legro.dk/oekologi/ 

 Del Jorden https://deljorden.dk/ 

 
Facebookgruppe: 'Køb/salg og bytte af planter, knolde og frø - hele landet' 

https://deljorden.dk/
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Materialer – findes ikke i kassen – det er forslag til indkøb – prisliste 

Udstyr  Indkøbsaftale = Linaa.dk har 
varen Oplysninger/pris ex. 
moms 

Da indkøbsaftale firma ikke har 
er dette det billigste sted – pris 
ex. moms 

2 vejs 
lup 
 

55 kr. pr. stk.  
43,50 kr. pr. stk. ved køb 
af 10.  

 

Dåser 
med lup 
 

39 kr. pr stk.  
29 kr. pr. stk. ved køb af 
10 stk.  

 

Linsedåse  25 kr. pr stk.  
20 kr. pr. stk. ved køb af 
10 stk. 

 

Planteske i 
plast 
 

30 kr. pr. stk.  
24, 90 kr. pr. stk. ved køb 
af 10 
 

 

Sorterings- 
bakke 
 

32 kr. pr. stk.  
27,50 kr. pr. stk. ved køb 
af 10 
 

 

Farvede fotobakker  

 

199 kr. for 4 stk.  
Egnet til at undersøge, 
om insekter foretrækker 
bestemte farver.  

 

Terrarium/ 
akvarium  
med låg  
 

2,5 l - 61,25 kr. pr. stk.  
4,0 l – 89 kr. pr. stk.  
8,0 l – 73,75 kr. pr. stk.  
21 l – 186,25 kr. pr. stk.  
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Bestemmelsesdug 
smådyr i det åbne land 

 
BILLER OG KRYB, 
BESTEMMELSESDUG 

Varenummer: 85081 
495 kr. pr. stk.  

 

 

Scandidact  

Bestemmelsesdug i farver - 
smådyr/insekter fra landjorden 

Varenummer :301407 
396 kr. pr. stk.  

 

 
 

Slange tyk til insektsuger 
 f.eks. 8 – 12 mm. 
tykkelse 

 

Sælger kun PVC slange  Frederiksen Ølgod A/S 
Silikone slange 
5 m koster 170 kr.  
 
 

Slange tynd til 
insektsuger 
f.eks. 4 – 6 mm. tykkelse  
 

Sælger kun PVC slange Frederiksen Ølgod A/S 
Silikone slange 
5 m koster 113 kr.  
 
 

Insektsuger   Frederiksen Ølgod A/S 
 
24 kr. pr. stk.  
 

 


