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Vi var 12 naturvejledere der var samlet for at arbejde med science og 
IBSME målrettet de 0-6 årige. Vi startede med et oplæg fra Bettina 
Rieck Monrad / ”Mit Vadehav” og matematiklærer.  Resten af dagen 
præsenterdes science-forløb som er afprøvet eller under udvikling.  

 

IBSME = Inquiry Based Science and Mathematics Education.  
En problem- og undersøgelsesbaseret tilgang til naturfag og 
matematik hvor der lægges vægt på nysgerrighed og observationer 
fulgt af børnenes problemløsning og eksperimentelt arbejde. Metoden 
blev oprindeligt kendt under akronymet IBSE, og M’et for matematik er 
senere blevet tilføjet. 
 
 
IBSE & matematik til småbørn i naturformidling. 
Bettina gav et oplæg om IBSE & matematik til småbørn i 
naturformidling. Hvad skal vi bruge det til? Og hvordan? Bettina havde 
tre fokuspunkter: Læreplaner – Sprog – Noget med ud ad døren.  

Bettina gav en indføring i hvad IBSE er, og en indføring i hvor matematikken 
er i science og især i det sproglige for de 0-6 årige.  
Her er sammenligningsord, positionsord og tidsudtryk, ord og begreber som 
vi ofte tænker som hverdagssprog, også matematisk sprog. Matematik 
indeholder en særlig sproglig kompetence, hvor erfaringer med og viden om 
ord og begreber er vigtige for at forstå matematikkens verden. 
Vi fik gode ideer til at finde aktiviteter og små film om emnet. Disse kan 
findes på vedhæftet Power Point. 

 
Bettina Riech Monrad 
Koordinator for ”Mit Vadehav” og matematiklærer 
 
 
 
 
Målstyrede- regnorme 
Bodil fortalte om et regnorme- forløb med en gruppe 5 årige.  



Del 1 Der arbejdes med børnenes forforståelse for regnorme og deres 
levevis.   
Del 1 Børnene fandt forskellige steder at grave efter regnorme. 
Børnene fik desuden til opgave at finde noget de mente regnorme 
spiser og noget de ikke spiser, og argumentere for valgene. 
Ved del 2 blev der præsenteret arbejdsmetoder som at opleve, 
iagttage, undersøge, eksperimentere via små forsøg, som at måle, 
veje, anvende vådt og tørt, lys og mørke, iagttage med lup og tegne, 
forme i modellervoks, lytte, føle. Desuden indsamling af blade, sortere 
efter form, tegne bladenes form. Matematiske ord og begreber var i 
fokus. Del 3 Her anvendtes erfaringer fra de små forsøg. Der blev 
opstillet ormekuvette og ”rækkehuse” af mælkekartoner med forskellig 
slags jord, samt anvendt logbog med blades form, antal blade og antal 
regnorme. Diskussionspunkter: Hvor er IBSME? Hvor er 
matematikken? Giver det mening at anvende ”lukkede opgaver” til 
præsentation af naturvidenskabelige arbejdsmetoder for 5 årige? 
 
Bodil Kristensen 
Naturvejleder Myrthuegård 
 
 
 
Evolutionspædagogik = bæredygtighed 
Tom præsenterede brug af en birkestav som hvert barn har i hånden. 
Forløbet igangsætter en bevidstgørelse omkring kroppens og 
menneskes medfødte naturvidenskabelig mindset. 
 
Elevens medfødte mindset er koblet sammen med kroppens / 
rygradens (hvirveldyrenes) udvikling relateret til tyngdekraften. 
Når eleven står med en stav (rygraden) i hånden opleves det 
medfødte mindset i vægtløs tilstand. Så det medfødte mindset kan 
igangsætte forståelse af hvilke tolkningsredskaber vi alle er i 
besiddelse af og derfor afføde relevante spørgsmål. 
  
Om naturen bygger krop, bil, hus, klæder alt vil det ske med 
udgangspunkt i den mest bæredygtige symmetri relateret til energi 
forbruget. Derfor er elevens mindset udviklet igennem de millioner af 
år vi har været igennem som hvirveldyr i samspil med tyngdekraften. 
 
Ovennævnte løser ikke målstyret undervisning/formidling kombineret 
med naturvidenskabelig arbejdsmetoder. Det åbner mulighed for at 
læreren kan styrke børnenes læringskompetencer. Børnene lærer at 
arbejde naturvidenskabelig med udgangspunkt i egen 
læringsstrategier for overlevelse. 
 
De fleste undervisere/formidlere afleverer stoffet som de selv har 
modtaget det. Folkeskolen arbejder stadig ud fra en pædagogik, hvor 
børnene skal aflæres sine medfødte strategier for overlevelse. 



 
Sid stille –hør efter—og forstå hvad jeg ved (videns indlæring) 
Ikke at jeg vil afskaffe videns indlæring 
 
Her prøver jeg at koble mennesket på før ”maskinen / redskaber”. 
Dette er i en tro på at vi må stole på det enkelte menneske, da 
udvikling sjældent sker igennem fokus på resultatet og målstyret 
videns indlæring. Det vil styrke elevens forståelse for viden og 
anvendelse heraf. 
 
Derfor gå selv i gang med opleve og definere dit eget mindset og tag 
afsæt heri når du vil arbejde naturvidenskabelig, især når IBSE er din 
pædagogiske tilgang. 
 
Tom Vestergård 
Naturvejleder Myrthuegård  
 
 
Science og skibe 
Lærke kom med et oplæg/ide/erfaring om sciencearbejde om skibe. 
Det tog udgangspunkt i flyde/synke, opdrift og fremdrift. I forløb havde 
de kigget på både og skibe med børnene, undersøgt forskellige 
materialer og deres evne til at flyde. Derudover har de kigget på og 
leget med forskellige typer af både/skibe i miniformat. Og til sidst lavet 
små modeller af skibe selv.  
 
Lærke Haupt 
Naturvejleder Tårnby Naturskole 
 
 
 
”Science i naturen –Luft”,  
Linette fortalte om et projekt der var opstået opstod som et fælles 
projekt for et helt netværk af daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk 
kommune. Overskriften var: ”Science i naturen –Luft”, og blev sat i 
værk som svar på kommunes nye naturfagsstrategi for 0-18 år, hvori 
der blandt andet står: ”Vores børn og unge skal kunne skabe 
forklaringer ved hjælp af data, de skal kunne opstille hypoteser, 
efterprøve dem og tænke logisk som en fast del af deres måde at 
undersøge og lære verden at kende på”. 
Projektet tog udgangspunkt i den Naturvidenskabelige arbejdsmetode: 
Hvad sker de når -? 
Målet var, at børnene og pædagogerne på sigt skal blive i stand til at 
kunne reflektere over, hvordan de vil undersøge en given undring og 
udføre undersøgelsen. 
Der blev arbejdet med luft som tema i 3 uger; først en ugen hjemme i 
de enkelte institutioner, og dernæst 2 uger, hvor alle 
børnehavebørnene og pædagogerne mødtes og havde et fællesforløb 



på 3 dage i 2 uger i den lokale park med aktiviteter planlagt af 
naturvejlederen; Sally Ida Frandsen Aarøe.  
 
Lenette Schunck Svendsen 
Naturvejleder Lyngby-Taarbæk Kommune 
 

 
 
Science-udlånskasser 
Peer fortalte om sit arbejde med Science-udlånskasser (Lys, luft, 
vand, jord, magnetisme og elektricitet), som han er i gang med at 
udvikle til udlån i Koldings daginstitutioner. 
Kasserne og instruktionsark er stadig under udvikling,  

 
Desuden har Peer afholdt et 
kursus ”Science afholdt i 
børnehøjde” den 12. og 13. 
september 2017 for 
naturpædagoger fra Koldings 42 
daginstitutioner, hvor de i 
grupper kom med ideer og 
forslag til aktiviteter. 
Deres forslag havde Peer 
kopieret og tager med til 
deltagerne på netværksdagen.  
 

  
Peer Havskov Høgsberg Kristensen 
Naturvejleder, Kolding Kommune 
 
 
 
Venlig hilsen  
Bodil Kristensen 
 
 
 
 
 


