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Aktivitetsdel 2 – Ild - Science og -matematik   

Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 
 

Udvalgte aktiviteter 

Vi har valgt at se på bruger af ild. Lige fra fyrfadslys inde til optænding og bålaktiviteter udenfor. 

 

Fra stearinlys til bålaktivitet                                               Kilde: Pixabay.com  

 

Grej til aktiviteten: 

Fyrfadslys elektrisk, 

fyrfadslys stearin, lighter, 

tændstikker og tændstål 

 

Aktivitetsbeskrivelse:  
Her er det på sin plads at tale med børn om sikkerhed. Om forskellen på et stearin og elektrisk fyrfadslys. At 

man kun har tændte lys sammen med voksne.  

 

a. Brandtrekanten                                         Kilde: Wikipedia.org 

Tal med børn om, hvad de tror, der skal til for at noget kan brænde.  

1. Noget der kan brænde (brandbart materiale) som her stearin.  

2. Ilt (oxygen) kan de nok ikke komme på selv.  

Men det kan de opleve. Tænd et stearinlys. Hold øje med, hvordan stearinen efterhånden smelter. Fra fast 

til flydende. Sæt det på en tallerken, hvor der er passende vand på. Når lyset brænder godt sættes et 

passende stort glas nedover. Oplev, hvad der sker. Kik godt på lyset, der ret pludseligt bliver mindre og går 

ud. Vandet stiger op i glasset samtidig. Men lyset går ikke ud pga. vandet, men fordi ilten er brugt inde i 

glasset. Løft op og tænd lyset igen. Se at stearinet størkner – bliver fast. Gentag.      Kilde: Pinterest.com 
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3. Temperatur/varme nok (antændelsestemperatur) kan de heller ikke selv komme på. Og måske skal 

man lade den ligge til skoletiden. Men hvis så prøv at lægge stearinlys og lighter i fryseren. De vil 

ikke tænde, før stearinen har fået en passende temperatur (dvs. højere end stearins 

antændelsestemperatur).  

 

 

b. Tændstikker og lighter  

Prøv nu på samme måde at se på en tændstik og en lighter.  

Oplev hvad der sker og tal om de 3 ting i brandtrekanten.  

 Tændstikker  Lighter  Fyrfadslys 

Brandtrekantens 3 dele     

Noget der kan brænde  Træ Gas (butan) Stearin  

Antændes ved  300 C  187  C  339 – 361  C  

 

 

c. Optænding af bål - se  
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/b%C3%A5l-til-lyst-gl%C3%A6de-og-n%C3%B8d   

 

Prøv at tænde et bål med tændstikker, papir, granris og grene            kilde: Pixabay.com 

Start med en stor gren og nogle tændstikker. Lad børnene opleve, at 

mængden af varme og træ ikke passer sammen. Prøv igen med nogle 

granris og nogle tændstikker. Nu er det lettere. Prøv evt. også med papir. 

Læg efterhånden større og større kviste og rene ovenpå. Lær børnene at 

man tænder langsomt op.  

Vi dem at grønne friske grene ikke brækker let, men en tør gren brækker 

med en tør lyd. Vis dem, at den ene laver røg/vanddamp og den anden 

brænder fint.  

 

 Prøv at tænde et bål med et tændstål, papir, granris og grene  

Prøv at vise, hvad tændstålet gør. Tændstålets gnister fungerer som 

varme. Lad børnene prøve, de ældste kan selv – de yngste stryger 

sammen med en voksen. Mærk hvor meget kraft-/pres (energi), der skal 

bruges af hænder og fingre. 

Brug samme metoden som ovenfor, fra småt til større. 

 

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/b%C3%A5l-til-lyst-gl%C3%A6de-og-n%C3%B8d
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Brug vatrunddeller som optænding                                                                              Kilde: Pixabay.com 

I nogle børnehaver bruger man vaseline til 

røde næser og sprukne læber. Børnene kan 

selv mærke, den fedt - olien i vaselinen. De 

har måske oplevet helingen af deres røde og 

sprukne hud. 

Smør vaseline på nogle vatrunddeller. Lad 

børnene opleve, hvordan de brænder vha. 

en tændstik. Prøv herefter at tænde et lille 

bål af granris, små grene. Tænd op med vatrunddellen.  

Stor vatrondel - ammeindlæg smurt med vaseline, brænder endnu længere.  

 

Brug stearinspåner som optænding 

 Brug stearin til optænding. Prøv, hvordan de kan bruges i optænding. Undersøg hvordan det virker. Start 

med det lille bål og byg større.                                                                                                     Kilde: Pixabay.com 

 Dryp stearin optændings plader. 

 Snit spåner fra stearinlys stumper.  

 Gem stearinstumper – det man altid 

brækker af og smider i skraldespanden. 

 Her kan man overveje, om man vil lave 

naturfakler af stearin og dunhammer. En 

billig fakkel, der laves ved at dyppe en tør 

dunhammer i smeltet stearin fra gamle lysstumper. Se hvordan på: 

http://www.borneferie.dk/hjemmelavede-fakler-fra-boernehaand/  

Kilde: Pixabay.com 

Ild aktiviteter set med science briller 
Som forklaret ovenfor er der i fbm. ild og bålaktiviteter en del science 

faglighed i spil.  

Ovenfor er nævnt brandtrekanten og tilstandsformer f.eks. fast og 

flydende stearin. Når stearin brænder, er det gasser (luftformig 

stearin), som bryder i brand.  

 Forbrænding og forbrændingsprocesser er komplicerede kemiske processer, som man skal gøre enkle, når 

man taler med børnehavebørn. Tal derfor med børnene om det, de sanser: Varmen fra forbrændingen, der 

kan bruges til at få vand til at koge og mad til at stege. Farverne skyldes temperaturforskelle og om der er 

sod (kul)-partikler tilstede. Røgen der svider i øjnene, fordi røgen ikke er sund hverken for øjnene eller 

lungerne. 
                                  Stigende temperatur  

Farver vi ser:    Rød  Orange  Gul  Hvid  

                            Mængden af sodpartikler falder 

http://www.borneferie.dk/hjemmelavede-fakler-fra-boernehaand/
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Læs mere på: https://da.wikipedia.org/wiki/Flamme  

Når vi laver bålaktiviteter er det nærliggende at have fokus på madtilberedningen, der kommer 

efter båltændingen. Man kan glemme læringen i at lave bål, optænding og holde gang i ilden. I 

science er netop det at prøve, at fejle, at reflektere, at justere og prøve igen en central 

kompetence. Afsæt derfor tid og inddrag børnene mest muligt. Der er meget at opdage, 

undersøge og reflektere over. Hvilket er tydeligt i sproget, når det sker.  

 

Matematisk opmærksomhed på:   

Kilde: Skoveniskolen.dk                    

 Brændets størrelse fra små snittede spåner til de store 

brændestykker, en sortering i størrelser – længde, 

bredde og omkreds samt vægt.  

 Opbygning af bål efter geometrisk form – rund, cirkel, 

aflang cirkel, trekant. firkant, et tårn – pyramide.   

 Antal – f.eks. ”Tag tre granris og 2 grankviste”.  

 

 

Fordybelse i bålaktiviteter 

a. Berlinere eller æbleskiver lavet over bål 
Kilde: https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/berlinere-eller-aebleskiver-lavet-over-baal  

Ved juletid er det lækkert at koge berlinere eller lave æbleskiver over bål. 

Lav en almindelig snobrødsdej, fordel den i små 
portioner, som puttes i dobbeltfrostposer, og giv så 
de børn, der har lyst, en pose ind på maven under 
flyverdragten til hævning. Det er en sjov 
fornemmelse at have dej på maven, og samtidig 
bidrager man til den fælles madlavning. Dejen 
formes til små boller, der koges i palmin – børnene 
må ikke komme tæt på gryden! Bagefter rulles 
bollerne i sukker. Palminen gemmes og bruges til 
fuglekugler. 

I kan også snyde og købe nogle færdige æbleskiver, som I prikker på snobrødspinde og varmer 
over ilden 

https://da.wikipedia.org/wiki/Flamme
https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/berlinere-eller-aebleskiver-lavet-over-baal
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b. Noget varmt at drikke   

Når kulden bider, er det skønt at få noget varmt at drikke. Varm kakao er lækkert, 
men kræver konstant omrøring. I stedet kan I koge vand, og servere varmt 
saftevand. Måske har I lavet hyldebærsaft og lagt klar i fryseren? 

                          Kilde: pixabay.com  

c. Rigtige gammeldaws Æbleskiver 
Kilde: https://jensens-madblog.dk/rigtige-gammeldaws-aebleskiver/ 

Det var i “Peters Jul” man for første gang hørte om æbleskiver som dem vi kender i dag. Bagt i 

æbleskivepanden. Og de smager også godt, men det er efterhånden sjældent man møder 

hjemmebagte, og de købte er jeg altså blevet træt af.  Men jeg kan derimod godt li pandekager, og 

derfor tænkte jeg også at de helt rigtige æbleskiver, dem som oprindelig er æbleskiver, måtte 

være noget for mig.  

Helt tilbage til år 1700 var æbleskiver tynde skiver æbler vendt i mel og æg og stegt i smør på en 

pande. Denne gamle udgave af æbleskiver ser man kun sjældent i dag, men jeg mener, at man på 

Als stadig laver æbleskiver på denne måde. Disse her, der er tynde og lækre, vinder over alt, efter 

min mening. 

Ingredienser:  

3-4 æbler 
1 æg 
1 spsk. vegetabilsk olie 
3 dl mælk/vand 
200 g hvedemel 
1 tsk. bagepulver 
1 spsk. sukker 
1 knivspids salt 
Til servering: 
kanelsukker og evt. syltetøj 

Start med at piske alle ingredienser til dejen sammen. 
Skær æblerne i tynde skiver og lav et hul i hver skive (altså stik kernehuset ud). Har du en 
kernehusudstikker, kan du bruge den først, og så skære dem i skiver bagefter. 
Skal de lige længere tid, eller har du en stor portion, kan de kommes i koldt vand så de ikke bliver 
brune. Varm en pande op med lidt smør. Dyp hver enkelt æbleskive i dejen og steg dem lysebrune 
på den varme pande. Der skal mere smør på, efterhånden som de bages. Ligesom ved pandekager. 
Læg dem på et fad – drys med lidt kanelsukker og server dem lune med mere kanelsukker og evt. 
syltetøj til 

https://jensens-madblog.dk/rigtige-gammeldaws-aebleskiver/
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d. Brug Naturvejlederne Sønderborg til bålaktiviteter 

I deres katalog med tilbud til dagtilbud findes: ”Naturens Spisekammer”. Det er aftalt med 

Andreas Hermann, leder af naturvejlederne Sønderborg, at man kan kunne gennemføre forløbet 

og inddrage bålstegning af en and op til jul.  
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opfølgning 

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget 

helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere. 

I kan undersøge udsagnene ved at tænde vægen og stearinen hver for sig. Husk at bruge 

lys af 100 % stearin. Det kan være vanskeligt at sætte ild til stearin uden væge (brug evt. 

et stykke papir). Kan I observere, hvilke dele der brænder, og hvilke der ikke gør? Prøv at 

opsamle gassen fra et brændende lys. Gassen vil bestå af vanddamp og måske fordampet 

stearin. Kondenserer stearinen? Note: Forsøget skal overvåges af en voksen. 

 

 

 

 

 

Ideer 

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres 

forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt? 

Når et stearinlys brænder, er det både stearinen og vægen der brænder. Vægen brænder 

meget langsomt. Stearinen smelter, bliver til damp og brænder. Vægens funktion er at 

suge den smeltede stearin op mod flammen, hvor stearinen vil fordampe og brænde. Kan I 

finde ud af, om en olielampe fungerer på samme måde? 

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

