
Drenge leger med båd på skråning i regnvejr 
Kategori: Børns egen leg – ”pædagogen går ved siden af eller bagved” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Michael Stender  

Fortællingen 

 Sanse/opdage -  så undersøge – så reflektere 

Det er en dejlig regnvejrsdag med masser af summende aktivitet på legepladsen. Især et område 

bliver jeg nysgerrig på. Det er en lille gruppe drenge, der er stimlet sammen om en leg, som de er 

meget optaget af og fordybet i.  

Jeg har iagttaget på afstand, men rykker tættere på for at se, hvad det sociale fællesskab byder på. 

Hvad er det, der holder deres interesse fanget? 

Der ligger en lille plastikbåd på skråningen neden for ”piratskibet”. Der er en let mudret rende – 

med et plateau ca. midtvejs -, hvor hældningen er lidt fladere og det grønne er slidt væk.  



Der bliver flittigt undersøgt, hvordan båden kan komme fra drengene oppe ved ”piratskibets” 

stævn og ned til drengene ved bunden af skråningen. De henter flittigt vand i kander og spande. 

Engang imellem stopper nogle op på vejen op af trappen under pilebuen. 

Der er en helt speciel stemning omkring børnene og det fanger også andre børns opmærksomhed. 

I mit hoved opstår tanker om det sociale, fællesskabet og andre pædagogiske perspektiver.  

Jeg vælger ikke at gøre noget i situationen, da legen fungerer godt. Nyder blot oplevelsen.  

Når jeg i dag ser tilbage på situationen, kan jeg godt se, at det faktisk var et legende science miljø, 

som drengene havde bygget op. Det var de små ingeniører, som var i gang med at konstruere.  

 

Fortællingen set med science briller 

 Vandets bevægelser og kræfter skyldes vandets masse/vægt - tyngdekraften 

 Erosion - vand i bevægelse former landskaber  

 Friktion og fart - hældning af underlag og mængde af vand ændrer bådens fart 

 Friktion og fart – underlagets beskaffenhed – en opslæmning af vand og mudder   

 

Grej til Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber  
 Tagrender, nedløbsrør og bøjninger til ditto  

 Bolde i pose (evt. plastænder) 

 

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber   
 Friktion og fart – byg vandbaner af tagrender og undersøg hvordan 

både, bolde, plastænder m.fl. bevæger sig.  

Lav om på hældningen og mængden af vand – put evt. sand i 

renden. Kilde: www.Science-on-stage.de 

Hæld med: Kander, flasker, sprøjteflasker (gamle 

opvaskemiddelflasker), pipetter, tragte (toppen af vandflasker), 

sandmøllen fra sandkassen.  

Få erfaring med vandets tryk og tiden, det tager for at tømme 

beholdere i fht. åbning og udformning.  

 

 Vandets kraft bliver til bevægelse - 

Byg egen minivandmølle: 

Instruktion: 

http://kortlink.dk/287v6 

 

 

 

http://www.science-on-stage.de/
http://kortlink.dk/287v6


Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 

Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger 
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