
House of Science 

2IMPREZS Pixiudgave 
Aktivitetshæfte til dagtilbud



Ved at nå ud til dagtilbud, 
skoler og eksperter i flere 
lande vil 2IMPREZS være 
med til at indsamle og dele 
erfaringer, men også 
udvikle et energibesparel-
sesprogram, der 
sammenstiller metoder, der 
virker i forskellige 
omgivelser.
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Der er udarbejdet en gulvfolie, som hver deltagende institution får udle-
veret ved tilsagn til deltagelse. Cirklen består af FN’s 17 Verdensmål og 
bliver et visuelt og værdimæssigt udgangspunkt, for at kunne fastholde 
en bred tilgang og forståelse af bæredygtighed. Med en gulvfolie som 
centrum for de pædagogiske aktiviteter, etableres en visuel markør og 
en genstand for samling. Cirklen er dynamisk og inviterer børnene til 
interaktion og dialog. 

Det er målet at arbejdet med de enkelte temaer, indgår naturligt i insti-
tutionens nuværende arbejde og forløbet vil derfor være skræddersyet 
den enkelte institutions ønsker og behov. I nærværende pixiudgade 
af aktivitetshæfte fremgår den første inspiration til arbejdet med det 
enkelte tema / Verdensmål. Her er det muligt at tage forløb 1:1 eller 
plukke i materialet så det skræddersys til det enkelte forløb med jeres 
Energicrew. Det er op til Jer at bestemme, hvor længe I ønsker at forlø-
bet skal vare.

Denne pixi vil blive erstattet af en mere fyldig udgave af aktivitetshæf-
tet, så I får endnu mere inspiration til pædagogiske læringsforløb der 
øger bevidsthed og viden om CO2 udledning i børnehøjde.  

2IMPREZS Aktivitetshæfte 
til dagtilbud
Projektet 2IMPREZS har til formål at nedbringe 
CO2 udledningen gennem en øget bevidsthed 
og små tekniske forbedringer.

Projektet er initieret af House of Science og er forankret i et EU-støttet 
projekt frem til 2021. Herefter er målet, at konceptet indgår som et til-
bud i House of Science til fremtidigt arbejde med bevidsthed og reduk-
tion af CO2 udledning. 

Projektet går på to ben: 
1. Pædagogiske aktiviteter i tilknytning til tematikker omkring res-

sourceforbrug og optimering heraf
2. Tekniske målinger for at synliggøre institutionens nuværende CO2 

udledning samt effekten af institutionens arbejde med at nedbringe 
denne udledning. 

Hver deltagende institution udpeger en pædagog som vil drive projektet 
sammen med 8-10 førskolebørn i et Energicrew. Energicrewet får opga-
ven, at nedbringe hele institutionens CO2 udledning ved at løse diverse 
opgaver og modtage klistermærker til gulvfolien.
2imprezs skal ses som en fortsættelse af det arbejde der bredt i kom-
munen er igangsat ift. nedbringelse af CO2 og en bæredygtig dagsorden. 
Som led i Grøn Generation og med reference til UNESCO Learning Cities 
er det børnenes aktiviteter og bidrag til en bæredygtig omstilling der er 
det centrale i projektet. 
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Grøn Generation 
skal bidrage til 
udvikling af et 
bæredygtigt samfund 
via uddannelse.

Baggrund for 
aktivitetshæftet
Grøn Generation
Med projektet ”Ren Uge” satte vi i Sønderborg Kommune i uge 40 ,2013 
fokus på affald og genbrug, hvilket skete i samarbejde med Sønderborg 
Forsyning. Ude i dagplejen og i institionerne arbejdede børnene med 
affaldssortering, hvor de sammen med de voksne fandt frem til, hvor 
meget affald der faktisk kunne genbruges. 
For at gøre børnene bevidste om genbrug, blev der bl.a. lavet en plakat, 
som viste, hvor mange makreldåser der skulle til for at lave en ringe-
klokke til en cykel. I forbindelse med ugen blev der også arrangeret en 
konkurrence, hvor børnene kunne vise deres bedste genbrugsidé. 

Ren Uge, som en del af Grøn Generation projektet i Sønderborg Kom-
mune, har været tilbagevendende siden og i år satte vi i uge 12 på vand.

2IMPREZS vil blive koblet til projektet Grøn Generation, hvor ugerne 40 
og 12 vil danne en tematiseret rammer, hvor klistermærker kan opnås 
og institutionerne kan mødes på tværs og vise hinanden deres arbejde.

House og Science 
På house of Science hjemmeside, er det muligt at finde meget mere 
inspiration til arbejdet med en bæredygtig dagsorden.
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Brug Jeres gulvfolie 
med FN’s 17 
verdensmål til:

Sådan kommer I i gang
Cirklen har en central funktion fordi den dan-
ner rammerne om arbejdet med de enkelte mål 
for CO2 besparelser.

Cirklen er en gulvfolie med en diameter på 1,2 m. Gulvfolien vil blive 
klistret på gulvet, så start med at vælge det helt rigtige sted i instituti-
onen. Et godt sted kan være i et fællesrum, hvor den er synlig for alle 
børn og forældre i institutionen. Ellers kunne den også blive placeret 
der, hvor Energicrewet har deres base. 

Cirklen vil kunne bruges i alle mulige sammenhænge, og vil invitere til 
spontan leg hos børnene. Brug den evt. til samlingsstund eller dialogisk 
læsning.  
Når et nyt forløb starter, sætter Energicrewet sig sammen med den 
ansvarshavende pædagog i cirklen. Tal om det forløb I nu skal i gang 
med. Cirklen kan danne rammerne om et lille ritual for Energicrewet. 
børnene får deres kasket på og måske i laver et lille ”kampråb” før i går 
videre til dagens aktivitet. Når I er færdige for dagen, kan I vende tilbage 
til cirklen og tage kasketterne af igen.
Når forløbet er slut, vil I modtaget et klistermærke som i sammen kan 
klistre på, for at synliggøre jeres arbejde. 

Når I igen er klar til næste forløb, tager I fat i HoS, hvor I kan få hjælp til 
at tilrettelægge et forløb. 

• opstart af et nyt forløb

• samling af Energicrewet når 
dagens aktivitet igangsættes 
og afrundes

• synliggørelse af institutu-
inens arbejde med at ned-
bringe CO2 og øge børnenes 
bevidsthed

• til øvrige samlinger eller 
dialogisk læsning

• til spontan leg

• alt det andet I kan finde på

Side 5



Figuren illustrerer... (Grønne Spirer, 2013) 

Miljø, bæredygtighed og de 
pædagogiske læreplaner
I den styrkede pædagogiske læreplan er Natur, udeliv og science et 
af seks læreplanstemaer. Alle dagtilbud skal tilbyde børn mangear-
tede naturoplevelser der både har en følelsesmæssig, en kropslig, en 
social og en kognitiv dimension.
Med de tre elementer i læreplanstemaet skal dagtilbuddet i samarbejde 
med forældrene understøtte en grundlæggende naturvidenskabelig 
dannelse af børnene.

Natur
For at børn få et begreb om bæredygtighed er naturen og naturoplevel-
ser altafgørende. Dagtilbuddene skal i føgle bekendtgørelsen om pæda-
gogiske mål og indhold i de seks læreplanstemaer tilbyde børn naturty-
per som f.eks. skov, strand, moser og vandløb samt levende organismer 
som dyr, kryb og planter. Naturen er derfor grundlæggende for den 
bæredygtige dannelse.

Udeliv
At opholde sig et læringsmiljø som udelivet åbner for, kan give helt 
unikke sanseoplevelser for alle børn, og understøtte børnefællesskaber 
på tværs af alder og køn. Fantasien kan få frit spil når en gren forvand-
les til en pistol eller et shelter danner rammer om et eventyr. 
Det er i udelivet, at de vilde og farlige lege kan udfordres. 

Science 
Science er en tilgang til at vække forundring og nysgerrighed hos bør-
nene. Science tilgangen søger at give børn en kompleks forståelse for 
naturfaglige fænomener ved at eksperimentere og afprøve børnenes 
hypoteser. Science tilgangen skal ses som en læreproces, der er særligt 
eksperimenterende, og hvor børn får mulighed for at bringe deres egen 
viden og erfaringer i spil. 

Den naturfaglige dannelse starter ved de aller første naturoplevelser i 
barnelivet. De konkrete oplevelser fører med tiden til en mere abstrakt 
forståelse af naturen, hvor holdninger, værdier og stillingtagen til miljø-
spørgsmål får sit indpas. 

I figur 3 vises, hvordan denne naturvidenskabelige dannelse kan under-
støttes gennem det konkrete til det abstrakte. Figuren er udarbejdet til 
ekspertgruppens artikel om læreplanstemaet Natur og Naturfænome-
ner fra 2004 (Chri-stensen og Clausen, 2004). 
Selvom denne artikel har 15 år på bagen, er dens pointer fortsat rele-
vante.   
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet
Natur, udeliv og science

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage 
udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i al-
dersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfarin-
ger med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, 
som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, 
og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig 
udvikling.

2. Det pædagogiske læringsgmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og 
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at 
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en be-
gyndende matematisk opmærksomhed.

§ 11 i bekendtgørelsen om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer 
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Aktiviteter med fokus på 
miljø og bæredygtighed
Alle aktiviteterne er hægtet op på et af FN’s 17 
verdensmål. Når I har arbejdet med et tema i en 
periode, opnås et klistermærke som I kan kli-
stre på gulvfolien.

VERDENSMÅL
Der er i alt 17 verdensmål som favner en bred tilgang til bæredygtighed.  
Der vil i dette aktivitetshæfte være fokus på de verdensmål, der i mere 
direkte forstand knytter sig til reduktion af CO2 for at understøtte en 
30% reduktion, som er et projektmål i 2IMPREZS. 

Flere af aktiviteterne beskæftiger sig med ressourceforbrug og bespa-
relser. Når man arbejder med ressourceforbrug i 0-6 års alderen, kan 
man gøre sig tanker om, hvornår der alene er tale om adfærdsændrin-
ger, og hvornår barnet opnår egentlig forståelse for sammenhænge. Ved 
at starte med de gode vaner tidligt, banes vejen for en helhedsforstå-
else senere, hvor børnene kan læne sig op af tidligere aktive, kropslige 
erfaringer. Det er de voksnes opgave at bringe børnene passende input 
på rette tid når de er klar til forklaringer, f.eks. når de selv spørger. Det 
særlige ved arbejdet med ressourcebesparelser er, at der ofte er tale om 
egentlige livsstilsændringer i institutionen. Dette kræver tid i dagligda-
gen og enighed de voksne imellem. 

Her følger en oversigt over de aktiviteter der er 
at finde i dene pixi-udgave af aktivitetshæftet:

 
 7 bæredygtig energi
Hvor kommer lyset fra?

11 bæredygtige byer og lokalsamfund
Hvor bliver skraldet af?

12 ansvarligt forbrug og produktion
Mindre madspild

13 Klimaindsats
Blæsten kan man ikke få at se

15 livet på land
Truede dyr
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Nr. 7: BÆREDYGTIG 
ENERGI

Sikre, at alle har adgang til 
pålidelig, bæredygtig og 
moderne energi til en 
overkommelig pris
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  Hvor kommer lyset   
  fra? 
I DENNE AKTVITET SKAL I SAMMEN UNDERSØGE LYSET: LY-
SET KAN KOMME FRA SOLEN, EN LOMMELYGTE ELLER EN 
LAMPE: 

I SKAL BRUGE FORSKELLIGE LYSKILDER 
 
Start med at bruge noget tid på at snakke om lyset. Hvilke lyskilder kan 
børnene komme i tanke om. 
Præsenter dernæst børnene for forskellige lyskilder, det kan være LED 
lys, en glødepærer, et levende lys og solen. Mærk eller vis temperaturen: 
er nogle lyskilder varmere end andre (OBS, pas på der ikke er børn der 
brænder sig), gå ud i solen uden jakke på - bliver det koldere i skyggen? 
Hvordan tændes og slukkes lyset og  hvad med solen?

På hjemmesiden Kodesmart.dk kan I finde en sjov aktivitet, hvor børne-
ne selv får lov at lave lys. Denne aktivitet er en sjov og enkel indføring til 
elektronik-universet for de mindste

MÅL
Målet for denne aktivitet et en grundlæggende forståelse for lys og 
indirekte en forståelse af energi. Aktiviteten er god at lægge ud med, 
fordi den er baggrund for forståelsen i de øvrige aktiviteter i hæftet. 

Slut forløbet af
Afslut forløbet med at børnene udarbejder en collage med alt det de 
har lært om lys. Collagen kan laves i fællesskab på en stor planche eller 
enkeltvis på A3 karton. 

Relation til læreplanstemaet:
Lyset er helt afgørende for at skabe liv, årstider og dag / nat. Den grund-
læggende men abstrakte forståelse for lysets betydning kan opbygges 
gennem de konkrete oplevelser med lyset. 
Den lille aktivitet med elektronik kan give børnene erfaringer med 
science og teknologi. 

Links
http://klubkodesmart.dk/eibh-leg-med-elektronik-for-de-mindste/ 
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Nr 11: BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

Gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser indkluderende 
sikre, robuste og 
bæredygtige.
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  Hvor bliver skraldet   
  af? 
I dette forløb skal i arbejde med affald og det kredsløb affald indgår i.

Aktivitetshæftet Affald for børn, kan være en god hjælper til at igang-
sætte lege der omhandler skrald. 
Tages udgangspunkt i hæftet, så planlæg hvilke aktiviteter der skal 
falde på hvilket tidspunkt og i den rette rækkefølge, så det understøtter 
forløbets læringsmål
 
Start med at snakke om skrald
• Hvad er skrald og hvornår bliver noget til skrald? 
• Hvad gør I med skrald? Bliver det sorteret? Kommer det i den  

samme spand? Smides det i naturen?
• Fortæl børnene om skraldebilerne og skraldemænd - hvad er det for 

en opgave de har?
• Børnene hjælper med at smide affald i de store containere og  

sortere institutionens affald. 
• Prøv at holde øje med, hvornår skraldebilen tømmer jeres  

containere.

Besøg en genbrugsstation
Tag børnene med en tur på genbrug og vis dem de store mænger af-
fald. Kan børnene få øje på plastikflasker, byggematerialer eller ødelagt 
legetøj?

Snak om kraft-varmeværket
I forbrændingen bliver affald brændt af for at varmen kan lave strøm 
til hele byen. I kan tage en tur til Kær Vestermark og komme tættere på 
forbrændingen. Se røgen stige op af skorstenen og forklar børnene hvad 
der sker.  

Slut forløbet af:
Forløbet kan afsluttes med, at børnene laver en planche der viser skral-
dets vej. Måske kan planchen laves af skrald?

Relation til læreplanstemaet
Affald og sortering står meget fint mellem to læreplanstemaer, nemlig 
Natur udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskab. Dette kan me-
get let beskrives gennem tre fokusområder: Normstøttende strukturer, 
materialitet, og hverdagspraksis. Disse tre fokusområder er udgangs-
punktet for aktivitetshæftet, som I kan finde ved at følge nedenstående 
link:

Link til aktivitetshæftet Affald for børn
https://www.groen.kk.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Edi-
tor/~/media/Files/Miljoeteamet/AFFALD%20FOR%20BRN%20%20Mel-
lem%20institution%20og%20hjem.ashx
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Nr 12: ANSVARLIGT FOR-
BRUG OG PRODUKTION

Sikre bæredygtigt forbrug 
og produktionsformer.
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  Mindre madspild
. 
I denne aktivitet skal I sætte fokus på madvaner og madspild. 

I kan starte med at læse historien om Ruth og Rasmus der hader MAD-
SPILD (Find PDF’en på fødevarestyrelsens hjemmeside eller følg linket)

Hvad sker der i historien? Og spørg ind til hvad børnene lytter sig til.
Prøv at forklare, hvorfor madspild er et ressourcetab der ikke er godt 
for naturen og miljøet. Giv børnene mulighed for at bruge empati til at 
forstå madspild i en større og bæredygtig sammenhæng.

Dernæst kan I sammen finde på en måde at nedbringe madspild i jeres 
institution. I kan f.eks. samle resterne og snakke om, hvad de kan bru-
ges til. Er der rester af frugt kan i måske bage en frugttærte eller bruge 
grøntsager til at lave en ragout.

I den periode i vælger at arbejde med madspild, kan i dykke ned i In-
spirationskatalogen ”Madleg” og tage fat i begreber som maddannelse 
med det særlige fokus på madspild. Hvorfor skal vi ikke fylde mere på 
tallerkenen end vi kan spise og hvordan udvises respekt for maden. 

Prøv Kartoffelspirevæddeløbet:
Læg nogle kartofler i en kasse (gerne en skotøjsæske
med låg), lav nogle små huller, så der kan trænge lys
ind, og sæt dem lunt. Hvilken kartoffel sender mon
først lange spirer ud gennem hullet? Det tager et
stykke tid, men til gengæld er det spændende at følge
udviklingen. Tal om, hvad planter kræver for at gro, at
alle er forskellige - også kartofler, og at grønne og spirende
kartofler ikke må spises.

Slut forløbet af
Hvis det er muligt kan I sammen med børnene lave en madplan, som 
tager højde for at bruge alle ingredienserne og bruge resterne dagen 
derpå.

Relation til læreplanstemaet:
Tal om naturens ressourcer, se blade visne bort og nyt liv opstå i en 
gammel kartoffel. Giv sanseoplevelser gennem maden.
Eksperimenter med mad kan vække nysgerrighed og en dybere forstå-
else for, hvorfor mindre madspild er vigtigt.

Link til Ruth og Rasmus hader MADSPILD
https://altomkost.dk/materialer/publikation/pub/hent-fil/publication/
ruth-og-rasmus-hader-madspild-madens-historier/

Link til Madleg
http://maaltidspartnerskabet.dk/wp-content/uploads/Madleg-PDF.pdf
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Nr 13: KLIMAINDSATS

Handle hurtigt for at 
bekæmpe 
klimaforandringer 
og deres konsekvenser. 
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  Blæsten kan man ikke 
  få at se 
Vinden kan være svær at begribe, fordi vi ikke kan se den. Hvad er det 
egentlig for nogle kræfter der er på spil? 

I dette forløb er det målet at børnene opnår en forståelse for vinden som 
et naturfænomen. Prøv at se på hjemmesiderne NaturNinja og Grønne 
Spirer for at få inspiration til legeaktiviteter med vind.

Prøv at lægge ud med at synge sangen ”Blæsten kan man ikke få at se” - 
måske kender børnene den allerede. Tal med børnene om deres ople-
velser med vinden - kig ud af vinduet: blæser det i dag? Og hvordan kan 
man se det?

Vind er en vigtig og bæredygtig ressource til at skab elektricitet. Forklar 
børnene hvordan vindmøllen virker. Prøv at give børnene er fornem-
melse af, hvor stor en vindmøllevinge er, ved at stille børnene med 80 m 
afstand. 

Besøg en vindmølle
Vindmøller står alle vegne, så prøv at besøg en vindmølle i nærheden og 
se på den - har den en dør? Og hvorfor mon?

Hjemme igen
Brug forløbet til at eksperimentere med vinden og opnå en fornem-
melse af, at når det blæser skabes der strøm. Det blæser ikke hver dag 
og nogle gange står vingerne på en vindmølle stille. Derfor er det også 
vigtigt at spare på strømmen.

Slut forløbet af
Brug billeder fra jeres tur ud af huset til at lave en formidlende tavle til 
de øvrige børn i huset og forældre. Tavlen kan måske være interaktiv, så 
der sker noget når man puster på den?

Relation til læreplanstemaet:
Når børnene får en sanselig oplevelse med vinden, får de kropslig op-
levelse og derved sættes læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse i 
spil. Når I samtidigt taler om vinden som en vigtig ressource berøreres 
tematikker fra temaet Natur, udeliv og science. 

Link til NaturNinja
https://www.naturninja.dk/oplevelser/leg-med-vinden/

Link til Grønne spirer
http://www.groennespirer.dk/indhold/naturaktiviteter.aspx?r=1&q=vind
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Nr 15: LIVET PÅ LAND

Beskytte, genoprette og støt-
te bæredygtig brug af øko-
systemner på land, frem-
me bæredygtigt skovbrug, 
bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden 
og tab af biodiversitet. 
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  Truede dyr

I forløbet vil i gå på opdagelse i insekternes verden. I skal berøre emnet 
biodiversitet og snakke om insekters relation til klimaet.

Snak om truede dyrearter - hvorfor er de mon truede? Hvad vil det sige 
at være truet? Start forløbet med at udarbejde et skema sammen, med 
insekter I sammen vil undersøge. Tag en tur på legepladsen og tæl, hvor 
mange sommerfugle, biller, myrer, regnorme ol. børnene kan finde?

I forløbet skal i skabe rum til de vilde dyr på legepladsen ved at sikre 
en varieret natur. Det kan f.eks. gøres med både større træer, buskads, 
vand og døde træer og planter. Nogle miljøer er særligt attraktive for 
insekterne. Lad børnene være med til at undersøge, hvor dyrene kan 
lide at være. Er det i kvasbunken eller brændenældehjørnet? 
Når insekter flytter ind, er det vigtigt at tale om, at vi har brug for dem. 
De hører til, selvom de er ulækre og kan finde på at bide eller stikke.

Sommerfugle og bier er eksempler på tuede arter som findes i vores 
natur. Forklar børnene hvilket økosystem bierne indgår i og hvorfor de 
er vigtige for os. 

Sådan inviterer I naturen ind på jeres legeplads:
• Sørg for fuglekasser og fodring af fugle
• Masser af pindsvinebunker, selvom det roder
• Væltede træer, stubbe og rådne grene
• Tidsler og brændenælder til sommerfuglelarver
• Danske planter i stedet for fremavlede haveblomster

Til mere inspiration for aktiviteter under temaet ”insekter” kan i kigge 
på De Grønne Spirers hjemmeside.

Slut forløbet af
Som i starten af dette forløb skal børnene tælle insekter. Se om I har fle-
re insekter på legepladsen og snak om årsagen. Har børnene været med 
til, at der nu er flere? 

Relation til læreplanstemaet:
Dyreliv og natur giver børnene konkrete oplevelser der giver dem fær-
digheder og kundskaber. Børnene opnår en forståelse for den 
sammenhørighed der er mellem mennesker og natur.

Link til De Grønne Spirer
http://www.groennespirer.dk/indhold/naturaktiviteter.aspx?r=1&q=in-
sekter
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Bag om materialet.
Aktivitetshæftet er stærkt inspireret af Bæredygtighed i børnehøjde 
som var et delprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets ind-
sats Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2013). 

Friluftsrådets Grønne Spirer stod for delprojektet, hvis formål det var 
at:
• indhente viden, eksempler på og aktiviteter om bæredygtighed og 

miljø i relation til førskolebørn
• udvikle, afprøve og evaluere denne viden og de praktiske aktiviteter 

i en pilotgruppe
• udbrede og formidle resultaterne til pædagogisk personale og an-

satte i forvaltningen samt til naturvejledere, skoletjenester og andre 
med interesse for området.

Siden 2013 er de Styrkede pædagogiske læreplaner blevet introduceret, 
hvorfor dette aktivitetshæfte er tilpasset hertil. 

Aktivitetshæftet er udviklet som en del af projektet 2IMPREZS, og søger 
derfor at give børnene en basal forståelse for ressourcer, klima og miljø. 
Det er håbet, at forløb som disse kan være med til at børn i Sønderborg 
Kommune bliver bevidste og empatiske forbrugere.

Litterære referencer

Børne og ungepolitikken (2018)

Helhedsplanen (2016)

Den styrkede pædagogiske læreplan (2018)
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