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Hvor bliver vandet af? - Et eksempel på åbne og produktive spørgsmål

Nogle 5-årige drenge spilder vand på gulvet, da de dækker bord til frokost, 
men inden de er færdige med at spise, er vandet væk. 

5-årig dreng: “Hej, hvad er der sket, hvem har tørret vandet op?” 
Pædagog: “Er der nogen, der kan finde ud af, hvor vandet er blevet af?” 
Pige: “Det er bare væk” 
En anden pige: “Nej, det er tørret ned i gulvet” 
Efter flere gæt giver pædagogen børnene et stikord: “Hvad er det, der sker, når vi koger æg?” 
Og straks siger flere børn: “Det damper”
Pædagog: “Netop, hvor er vores vand på gulvet så blevet af?” 
Efter yderligere refleksion og flere udsagn kommer børnene frem til, at vandet er fordampet.

Hvorfor er det sådan?
I kan understøtte børnenes undren 

og hypoteser ved at lade dem 
komme med bud på, hvordan de 

tror, noget hænger sammen. Hvor 
tror de fx, at vandet bliver af, når 

det løber ned i håndvasken? 
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Hvad mon der sker, hvis..?
I kan understøtte børnenes hypoteser 

ved at lade dem forudsige, hvad de tror, 
der vil ske i en given situation. Det kan 
fx være, hvad de tror, der vil ske, hvis I 
putter jord i et glas med vand. Børnene 
kan også være med til at forudsige løs-
ningen på et problem, som fx: Hvad kan 
vi gøre for at ændre på vandets retning 

i vores vandbane? 
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Stil åbne og produktive spørgsmål 
Forskning peger på, at det, i arbejdet med science, er vigtigt at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, der 
får børnene til selv at reflektere, undre sig og stille egne spørgsmål. Sådanne spørgsmål kaldes produktive 
spørgsmål, fordi de på en produktiv og udbytterig måde understøtter dialogen og en fælles udforskende 
praksis. Forskningen peger bl.a. på fire typer af produktive spørgsmål. 

Print opslaget som plakat

Understøt børns nysgerrighed, 
undren og hypotesedannelse
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Spørgsmål 

som understøtter 
udforskning af et 

problem og en løsning
Fx: “Hvordan får vi 

bygget vandbanen, så 
vandet ikke flyder over? 

Spørgsmål som får 
børnene til at fastholde 

opmærksomheden 
og observere 

Fx: “Hvordan 
føles vandet?”

1

2
Spørgsmål som 

fremmer 
udforskning 
Fx: “Hvad sker der 

med isen, når vi tager 
den ud af fryseren?”

Science i dagtilbud giver rum for børns egen videnskabelige tænkning og forestilling. Det vil sige 
at understøtte børns nysgerrighed, undren og deres mulighed for at danne hypoteser om, hvordan 
fænomener hænger sammen. Børns nysgerrighed, undren og hypotesedannelse kan understøttes ved at stille 
åbne og produktive spørgsmål, og den kan understøttes via en opmærksomhed på, hvordan en videnskabelig 
tænkning kan bringes i spil i børnehøjde. 

Jeg undrer mig over
Børnenes egne spørgsmål, nysgerrighed 
og undren er med til at pege på noget, 

I kan blive klogere på sammen. Det kan 
fx være spørgsmål som: Hvor kommer 

vandet fra? Hvor løber vandet hen? 
Kan vi drikke muddervand?
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Bliv klogere sammen
Undersøg jeres spørgsmål og hypoteser 
sammen. Det kan fx være ved at under-
søge, hvor vandet bliver af ved at gå på 
jagt efter vand, eller at undersøge hvor 
meget vand der er i skyerne ved at ind-

samle regnvand. På den måde får 
I viden og bliver klogere sammen. 
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Hvad fandt vi ud af?
Tal sammen om, hvad I fandt 
ud af. Hvad blev I klogere på? 
Del gerne jeres nye viden med 

andre børn og voksne.
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Spørgsmål som 
fremmer en opdagelse 

af ligheder og forskelle 
Fx: “Er alle snefnug ens? 

Hvordan er de forskellige?”

4


