
Sansende graveri i faldunderlag  
 Kategori: Børns egen leg – ”pædagogen går ved siden af eller bagved” 
   

Kilde: Tina Jensen  

 

 

Fortællingen 

 Sanse/opdage -  så undersøge – så reflektere 

Vi havde besluttet at tage ned på græsarealet ved Skansen for at lege og være kropsligt aktive 

sammen med krabbebørnene på 2-3år. Vi havde et par bolde med og skulle ellers bare bruge 

hinanden. Vi nåede at spille lidt bold, lege fangeleg, vende på hovedet og bevæge os på fjollede 

monsteragtige måder.  

Men det var svært at holde humøret oppe hos flere af børnene, da de var faldet på det nedlagte 

parkeringsunderlag og havde fået skrammer på knæene. Vi gik derfor lidt videre for at aflede 

tankerne og gå stille med retning hjem mod børnehuset. Længere oppe mod Dybbøl-Skolen stødte 

vi på et større område med faldunderlag. Hvor legeredskaberne var fjernet.  

Nogle børn sprang impulsivt ned i ”graven”. De fleste tog sandaler af og fulgte efter. Jeg satte mig 

ned ved børnene i ”graven” og kikkede på deres leg. Jeg mærkede på faldunderlaget/sandet.  Tog 

det tørre sand fra toppen og lod det falde ned over min anden hånd og senere over de bare 

fødder. Børnene i nærheden begyndte at gøre det samme. Efterhånden gravede vi længere ned og 

mærkede, hvordan sandet – jorden blev koldere og vådere, jo længere vi fik gravet ned. 

Faldunderlaget blev mere og mere sammenhængende, klæbrigt og mudderagtigt.  



Børnene legede på denne sansende og undersøgende måde i noget tid. Nogle længere end andre. 

Til sidst stoppede vi, tog sandaler på og gik videre mod børnehuset.  

Senere har jeg tænkt på, at samme aktivitet sagtens kunne foregå i legepladsens sandkasse, 

køkkenhave eller andet sted, hvor der har været sol på, så jorden er tørret ud.  

 

Fortællingen set med science briller 
 Tørt, vådt materiale. Vands tilstandsformer – flydende, fast og luftform. Vandets skifter form ved at 

fordampe, fortætte mv.  

 Temperatur afhænger af årstid - solens opvarmning, vands afkølende virkning ved fordampning og 

andre processer  

 Nedsivning, vand binder sig forskelligt til forskelige materialer som sand, ler, grus, humus pga. 

vands kemisk elektriske egenskaber, der skaber en overfladespænding/elektrisk tiltrækningskraft, 

derfor binder det sig til andre materialer og laver dråbeform 

 

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber  
 

 Nedsivning – overfladespænding - vand binder sig 

forskelligt til forskellige slags jord. Undersøg 

hvordan vand trækker forskelligt hurtigt gennem 

sand, grus, ler, pottemuld. Instruktion: 

http://kortlink.dk/287u2 

 Fordampning. Følg med i, hvor hurtigt noget 

tørrer. Forskellige slags stof/tøj, der hænger i 

vinden eller ligger i solen.  

Se, hvilken karklud eller type papir, der kan tørre 

mest vand op – mål efter med et måleredskab.  

 Hør om hjemmelavet rensningsanlæg 

https://www.youtube.com/watch?v=2sS5BCstQvI  

 Hør om interessante emner på Vandets Vej.dk – 

https://vandetsvej.dk/ - her f.eks. video om 

grundvandsdannelse: 

https://www.youtube.com/watch?v=qVxRbsLR3I0 

http://kortlink.dk/287u2
https://www.youtube.com/watch?v=2sS5BCstQvI
https://vandetsvej.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=qVxRbsLR3I0


Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en 

undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 53 – 55  

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf


 



Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 

Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger 
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