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Konferencen Science og teknologi i børnehøjde sætter 
fokus på en undersøgelsesbaseret tilgang til aktiviteter, 
som har til formål at udvikle børns forklaringer og 
forståelse gennem deres erfaringer, handlinger og 
refleksioner. 

Professionelle, der arbejder med børns første otte 
leveår, vil på konferencen få inspiration til brug af 
science og teknologi i børnehøjde.

Konferencens oplæg giver forskellige bud på, hvorledes 
science og teknologi kan implementeres i hverdagen i 
dagplejen, vuggestuen, børnehaven og indskolingen. 

Konferencen er støttet med midler fra Lundbeckfonden. 

LSUL er et forsknings-, udviklings- og uddannelses samarbejde mellem 
University College Lillebælt, University College Syd og Det Naturviden-
skabelige Fakultet ved Syddansk Universitet 

Læs mere på 
www.LSUL.dk



9.00-9.30 Morgenkaffe og registrering

9.30-10.00 Velkomst 
v/ Claus Michelsen, professor mso, LSUL

10.00-10.30 Science i børnehøjde 
v/ Stine Mariegaard, phd.-studerende, LSUL
Hvorfor og hvordan kan der arbejdes med science i børnehøjde? 
Få indsigt i de nyeste forskningsresultater på området. 

10.30-11.30 Opfattelser og erfaringer med 
teknologi i dagtilbud
v/ Kristina Hellberg, lektor, Linnéuniversitetet
I Sverige går 83% af alle børn i dagtilbud, som derfor er et 
vigtigt læringsmiljø i forhold til teknologi. En stor svensk 
undersøgelse har kortlagt de professionelles erfaringer med 
teknologi i dagtilbud. (oplægget holdes på svensk) 

11.30-12.30 Frokost 

12.30-13.00 Oplæg fra praksis

Workshop A: Science i en overgang
v/ Mette Flindtholm, lærer, Assens
Hvordan kan samarbejde om konkrete oplevelser og eksper-
imenter skabe en sammenhæng i overgangene fra dagtilbud 
til skole? Hvordan skabes en meningsfuld og lystbetonet 
pædagogisk praksis, hvor de voksne tør give slip og lade 
børnenes ideer udfolde sig?

Workshop B
v/ Jesper Rydahl, pædagog, Assens
Kan en narrativ tilgang til science sætte scenen for børns 
undersøgende aktiviteter? Her gives en række eksempler.

Workshop C
v/ Dorte Boesen, børnehaveklasselærer, Varde
Hvordan arbejder du med science i børnehaveklassen med et 
fokus på energi? 

Workshop D
v/ medarbejdere i daginstitutionen Holluf Pile – Tingkær, 
Odense 
Børn og voksne i daginstitutionen har længe arbejdet med 
science og teknologi ud fra en undersøgelsesbaseret og 
nysgerrig tilgang. Hør konkrete eksempler på arbejdet med 
science og teknologi

13.00-13.30 Pause med kaffe og frugt

13.30-15.30 Inspiration til din egen praksis – 
præsentation af konkrete materialer og aktiviteter.  
v/ medarbejdere ved LSUL
Deltag i en af de tre workshops som giver dig aktiviteter 
og konkrete materialer med hjem til din egen praksis. 
Oplev hvorledes grubletegninger kan anvendes i en 
undersøgelsesbaseret tilgang til scienceaktiviteter, 
hvordan fokus på energi kan udfoldes og hvorledes 
programmering og robotter kan anvendes i dagtilbud. 
 
15.30-16.00
Kort afrunding og refleksion over dagen  

Program


