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Hvad er STEAM?
STEAM er den samlede betegnelse for enkelt-disciplinerne:
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART, MATHS
Men det er også betegnelsen på en tværfaglig Glgang Gl læring, der er med
Gl at øge børnenes interesse i fagområderne og medvirker Gl at forbedre
deres kompetencer for at kunne løse tværfaglige problemsGllinger.
Altså vi arbejder med STEAM, når vi anvender varierede og udfordrende
lege- og læringsteknologier i lege- og læringsmiljøer af høj faglig kvalitet,
hvor vi giver mulighed for at børnene kan beskæMige sig med natur,
naturfænomener, teknologi, konstrukGon, æsteGske læreprocesser og
matemaGske problemsGllinger.

Det sidste barn i skoven
NuGdens børn kommer halvt så meget ud i
naturen som deres bedsteforældre. Hvis den
tendens fortsæNer, vil der blot gå to
generaGoner, før vi ser, det sidste barn i skoven.
Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening
Gl DR. Børnene vælger nemlig oMe leg med
digitale medier som en computer eller spil frem
for en kravletur op i træerne eller et smut forbi
et vandhul med haletudser og frøer. Det er en
skidt udvikling, mener en naturvejleder.
Den største barriere er ikke computeren. Det er
forældrene, siger Ole Laursen, der er leder af
skoletjenesten i DN.

http://www.dr.dk/b/Oline/oline-for-voksne/Artikler/det-sidste-barn-i-skoven.htm

h"p://www.dr.dk/b/Oline/olin

Medier i naturen – naturen i mediet

Ny digital teknologi er bærbar, så
tag den og børnene med ud i
naturen, hvor børnene kan
fotografere og ﬁlme det de ser, og
sæNe det op på vægen når de
kommer Glbage Gl børnehaven.
Med et digitalt mikroskop kan
man få insekternes mikro verden
op i stor format på skærmen.

GPS OG GEOTRACKING
Forskellige programmer der
styrer dig rundt eMer poster, som
du eller dine bekendte selv
lægger ud, eller som i Glfældet
Geocacher, hvor det folk i et
internaGonalt netværk, der
lægger posterne ud.
Woop-et spil med poster. Du går
eMer kort, og når du er det
rigGge sted, får du en opgave.
Geocacher – Find skaNe ved
hjælp af GPS koordinater og kort.

Science/naturvidenskab i dagtilbud
• Processen, virksomheden er åben,
ikke foreskrivende, præget af
undren og med en
eksperimenterende Glgang
• Har ikke fokus på færdige og rigGge
svar, men vil hellere ﬁnde principper
bag fremtrædelsesformen
• Hverdagssamtaler, social interakGon
• Tid, fordybelse
• Fælles opmærksomhed, intersubjekGvitet
• Pædagogen lyNer, nysgerrigt
• Pædagogen anlægger et
barneperspekGv
Thorleif Frøkjær

Børn og digital teknologi
For førskolebørn er det den
umiddelbare visuelle oplevelse, der
trækker mest.
De fanges af det, der sker på
skærmen, når de trykker på en
knap, hvad enten det er lyd eller
bevægelse. Som i andre lege for
denne aldersgruppe er gentagelse
og genkendelighed en fryd. Finder
de en sjov Gng at klikke på, klikker
de gerne igen og igen, og er mere
optagede af den enkeltstående
oplevelse end af spillet i sin helhed.

h"p://www.dﬁ.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Computerspil/Viden-og-publika>oner.aspx

Førskolelæreres holdninger til it
Ljung-Djärf’s (2004) forskning om norske
førskolelæreres holdninger og
begrundelser for brug af digitale
værktøjer i børnehaven.

Pædagogikken er præget af
omsorg og beskyNelse

• It anses som en friGdsbeskæMigelse
• It bliver betragtet som en trussel mod
andre og vigGgere akGviteter

Miljøet har et støNende præg og
visionen er børnenes opdragelse
• It bliver Glbudt Gl alle som vil
• Samspillet rundt om computeren
bliver opmuntret
• Begrunder det med at børn lærer
samarbejde, ansvar og iniGaGv

Læringsmiljøet der er reﬂekteret
om børns uddannelse

• Præget af poliGske holdninger om
ligebehandling,
• It får en plads som et vigGgt indslag
• Vejledende og mere akGve end i de
andre kontekster

Pædagogfaglig teknologiforståelse
1. Viden om børns muligheder for
at få en legende, kreaGv og
udfordrende relaGon Gl digitale
teknologier
2. Viden om teknologier
3. Viden om relaGonerne mellem
teknologi, børn og voksen i den
pædagogiske praksis

En akGv teknologiforståelse indeholder alle tre vidensformer og er et analyGsk
perspekGv i relaGon Gl pædagogisk praksis med teknologier.
En passiv teknologforståelse betragter teknologier som de fremstår og anvender
dem blot Gl det, de er designet Gl.

Konstruktionsleg
KonstrukGonsleg indebærer, barn skaber og bygger en
model ved hjælp af materialer af forskellig slags, f.eks.
træ- eller plasGcklodser, ler, sand, pap, papir,
værdiløst materiale eller et færdigdabrikeret
byggesæt.
KonstrukGonslegen giver barnet mulighed for
intellektuelt at bearbejde sine oplevelser og indtryk,
løse problemer og give fantasien frit løb ved at
konstruere.
KonstrukGonslegen kan også være digital, som i
MindCraM. KonstrukGonslegen kan kombineres, så
både tradiGonelle redskaber og de digitale benyNes.

børneliv.dk – Fra Jørn MarGn Steenholds bog: Legetyper.

Konstruktionsleg
Mindre børns rumrepræsenta1oner er i det
væsentligste baseret på deres erfaringer fra den
visuelle verden, og når det lille barn fx tegner et
objekt kan de enkelte dele være udtrykt i
forenklede dele, som prikker, streger og cirkler, der
nogenlunde er placeret i overensstemmelse med,
hvor de sidder på det virkelige objekt.
Med udgangspunkt i Piaget, hævder Arne Trageton
(2004) at børn helt op 1l 10-12 års alderen kun kan
lære ved konkret-opera1onel virksomhed, og da
leg al1d er konkret-opera1onel, er deJe et
guns1gt udgangspunkt for begrebslæring.
Sam1dig påpeger han, at tegning og maling
(todimensionale produk1onsformer) er mere
abstrakt end det han kalder konstruk1onsleg (en
mere tredimensional produk1onsform).

Børns leg; skabende for udvikling
Når legen ifølge Vygotsky
forbereder overgangen Gl nye,
højere udviklingstrin og således har
en ledende og udviklende funkGon,
er det fordi barnet i leg er i stand Gl
at håndtere og udføre mere
avancerede ideer og handlinger, end
hvad de sædvanligvis mestrer.
Med andre ord at imitaGonen i
legen skaber zonen for nærmeste
udvikling.

Med Vygotskys ord er barnet i leg:
“al$d længere fremme end sit aldersmæssige gennemsnit,
længere fremme end sin egen almindelige daglige adfærd.
I leg er det ligesom et hoved højere end sig selv.”
(Vygotsky 1982, s. 68-69)

Leg med robotter

RoboNerne bejler Gl børnenes
nysgerrighed og trang Gl at
undersøge og konstruere.
De giver mulighed for gode lege
inden for det eksperimenterende.
Børnene opøver logisk tænkning,
da man tænker i rækkefølger, når
man programmerer.

Den pædagogiske planlægning
Broström og Frøkjær (2015) præsenterer
begreberne forlæns- og baglæns-planlægning
som redskaber Gl at forstå den pædagogiske
praksis og dermed planlægningen af den
pædagogiske praksis. Det handler altså om,
hvordan pædagogen vil noget med børnene.
I baglæns-planlægning handler det om først
at forstå og reﬂektere over det pædagogiske
liv og dereMer planlægge og prakGsere.
I forlæns-organisering planlægges her og nu,
og det pædagogiske liv eller den pædagogiske
viden ligger som et bagtæppe.
Begreberne er lånt fra Søren Kierkegaard, der
siger at livet forstås baglæns, men at det må
leves forlæns.

Forskellige måder at kommunikere
Gustavsson & Pramling (2014) har undersøgt hvordan
pædagoger i Sverige taler til børn omkring naturen, og
har fundet tre kategorier.

Den første type af kommunikation er, hvor pædagogen
stiller undrende åbne spørgsmål for at åbne
muligheden for opdagelse af variation og forskelle i
fælles undren og undersøgelse af forskellige
fænomener.
Den anden type er, hvor pædagogen stiller spørgsmål
med henvisning til tidligere fælles oplevelser. F.eks. kan
pædagogen spørge, om børnene kan huske, da de sidst
så et pindsvin.
Og den tredje type er, hvor pædagogen stiller
spørgsmål om den ikke-menneskelige verden med
begreber fra menneskeverdenen. Altså hvor dyrene
tillægges menneskelige egenskaber (antropomorfisme),
som at pindsvineungerne nok er på vej i børnehave.

Gustavsson & Pramling (2014)

De pædagogiske positioner
Den vidende, som har mulighed for at
introducere børnene 1l nye nye 1lgange og ny
viden

Den støJende, som rammesæJer forløb og
ak1viteter, og sikrer, at alle børn får mulighed for
at deltage ak1vt i det lærende fællesskab

Den undersøgende, som kan udforske og
eksperimentere sammen med børnene og
sammen med børnene 1legner sig ny viden

Børnepositioner

Med udgangspunkt i en beskrivelse af
elevposi1oner i Fælles mål for grundskolen
(oprindeligt FaghæNe 48), har vi udarbejdet
følgende børneposi1oner, der kan gælde for
arbejdet i dag1lbud:

• Barnet som nysgerrigt undersøgende
• Barnet som kri1sk modtagende
• Barnet som skabende deltager
• Barnet som medspiller i fællesskaber
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