
Handlekraft: Vi får det til at ske

Glokal: Storbyen i naturen

Grænseland: Det bedste fra to verdener



Narrativ tilgang til STEM i 
overgangen fra dagtilbud til skole

Big Bang

Odense

7. april 2022



Stem med en narrativ tilgang 

• Introduktion

• Vores arbejde i LabSTEM

• Udgangspunkt narrativ fra børnebog 

• Vi prøver igen – jeres egne bøger

• Afslutning 



Præsentation
• Hvem er vi?

• Michael Stender og Elisabeth Tang, 

House of Science, Sønderborg Kommune

• Hvem er I?



House of Science – Partnerskabet 

”Børns og unges 
naturfaglige matematiske 
uddannelse og dannelse”. 

”Bæredygtighed, 
klima og 
innovation”



Deltagelse i LabSTEM

• Baggrund og begrundelse
• Overgange dagtilbud skole

• Et skoledistrikt – tre dagtilbud

• Læreplanstema <-> Fælles Mål (Børnehaveklassen, N&T 1. – 3. kl.)

• Universe Sciencepark som partner i House of Science



Vores arbejde i LabSTEM

Lavet STEM med 
udgangspunkt i 

1. Aktiviteter i Universe
Sciencepark
Vandmøller

Sæbeboble ”pustetingest”

2. Et konkret materiale 
”Helikoptere”



Udgangspunkt narrativ fra børnebog 
3. procesdel med ”Aktion Dan”

• Bogens narrativ bliver rammen for leg og undersøgende aktivitet

• Det som man selv gør, før man bruger bogen som udgangspunkt for 
STEM – Man tager STEM briller på.







STEM Bilag
Tema Aktivitet 

S
Science

Diagnoser, sund/syg

Vand

Tyggegummi

Kost

Materialekendskab

T
Teknologi

Spejl (få øje på)

Kikkert (se/diagnosticere)

Sprøjter (behandle)

Tang

Varme/kulde (behandle)

E
Engineering

Hvordan kan man komme til at se pletten?

Årsag -> virkning (tidlig hypotesedannelse)

Hvis … så (algoritme)

M
Matematik

Spejling

Størrelser



Aktiviteter ud fra ”Flodpest”

På holdet

• Hvordan fjerner man pletter? 

• Viden om fødevarer og enzymer

• Undersøgelser af vaskepulver

• Opfind en maskine til at fjerne 
pletter (inspiration Storm P 
maskiner)

• Spejle, spejlinger, 
mønsterbrikker og spejlmønstre



Aktiviteter ud fra ”Flodpest”
I praksis

• Hvordan kan man få pletten 
at se?

• Byg et apparat, som viser 
pletten (kikkert)

• Pletdetektiver

• Pletfjerning
• Vask/vaskepulver

• Maskine



Afprøvning med andre bøger

•Grupper á 2-4

•Læs 

•Noter undervejs på papir

•Sæt ind i STEM skema 



Afslutning 

•Evaluering
•Kan det bruges?

• Til hvad og hvordan?



Fairtest



Afslutning 

•Evaluering
•Kan det bruges?

• Til hvad og hvordan?

•Hand-out – kort gennemgang

•Tak for i dag


