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Er børnehaveklassebørn 
ikke for små til PBL?
Det spørgsmål har vi stillet Elizabeth Gray,              
Lærer/PLC koordinator, Dansborgskolen i Hvidovre.
Hun svarede: 

“At være skabende i et kreativt og fagligt fællesskab 
er meget motiverende for børn. 

Ofte sætter vi ikke faglighed sammen med det 
kreative rum, men det syn er heldigvis ved at rykke 
sig. Tværfaglighed er i den grad kommet på banen 
og nu forbindes faglighed og kreativitet oftere og 
oftere. Det er ikke nyt, at være kreativ i små projek-
ter, men det er nyt at inddrage politiske klimamål i 
undervisningen helt ned til 0. klasse. 

Det lyder voldsomt og man spørger sig selv: 
• Kan man det?  
• Og bør vi det? 
Svaret er ja! Børn elsker at arbejde og lege med 
rigtige emner: “far, mor og børn, brandmand og 
politimand. 

Børn kan godt lide når tingene giver mening og 
forståelse for omverden. Derfor bliver 
indskolingsbørn i Hvidovre inddraget i arbejde 
med verdensmål. Børnene har allerede indblik i fx. 
Ulandskalenderens små historier og fakta. 

PBL er fantastisk leg 
og dyb alvor.
I KlimaZirkus har vi erfaret, at projektbaseret læring 
muliggør en udvikling af faglig viden, færdigheder 
og karakteregenskaber, som er vigtige for at kunne 
navigere og trives i vores komplekse verden 
og hverdag. 

Når pædagogiske medarbejdere eksperimenterer 
med et PBL-projekt, er den generelle fortælling, at 
det giver børnene mulighed for at udfolde egne 
ideer, drømme og frie tanke. 

Eleverne melder tilbage, at de føler, at de kan gøre 
en forskel lokal, nationalt og globalt (Andersen, 
2020). 

Trods voksende anerkendelse af den kreative 
tænknings betydning, er der imidlertid fortsat et 
presserende behov for både strategisk og praktisk 
udvikling af læringsmiljøer, som understøtter 
udviklingen af børns kreativitet. På den baggrund har 
KlimaZirkus udgivet bogen “Projektbaseret læring 
og innovation i åben skole”. 

I det følgende kan du få et indblik i bogen didaktik, 
modeller og praksiserfaringer med PBL i 
børnehaveklasse og indskoling. 

KlimaZirkus er den praksisnære aktør, 
der i samskabelse med skoler, offentlige 
institutioner, NGO’er og virksomheder 
implementerer en blivende innovations-
kultur. 

Vi hjælper fremtidige generationer med at 
opbygge faglig viden, innovations-
kompetence og motivation til at arbejde 
med globale udfordringer som skitseret i 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Vi bidrager til udviklingen af lærings-
miljøer, der kan give børn mulighed for at 
blive livslange, engagerede, kreative, 
innovative og nysgerrige elever. 

Vores afsæt er projektbaseret læring med 
tæt integration af STEAM-fagene, 
kreativitet, det 21. århundredes 
kompetencer og innovative perspektiver.

Boks 1: Beskrivelse af KlimaZirkus

Der er børn i verden, som ikke lever som danske 
børn. Børn bliver motiveret af viden og de bliver 
motiveret, når de får lov til at formidle deres viden. 
At arbejde med Verdensmål eller sortere skrald er 
nogle af de ting, der er ligeså naturligt som at åbne 
en iPad for børn i denne tid.” 
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“Blandt lærerne er begejstringen stor, 
fordi de autentiske opgaver betyder, at 
elevernes engagement øges. Engage-
mentet ses i elevernes måde at arbejde 
med opgaven på, hvor de fokuserer på 
problemstillingen, indkredser pointen, 
kommer med idéer til nye løsninger og 
videreformidler resultatet til et publikum” 
(Andersen, 2016). 

Boks med Budskab  
Benspændet i opgaven her var, at man ud fra en 
æske skulle formidle et verdensmål og der skulle 
være en QR - kode, hvor man kunne få mere viden 
om det valgte verdensmål. Alle elever valgte et 
personligt verdensmål, som de skulle formidle via 
boksen. De fremstillede “Boks med budskab” ud af 
gamle æsker fra computerkabler. Eleverne havde 
dimser med hjemmefra og i skolens SFO syede de 
små filtfisk - med og uden plast indeni.  Boks 2: Citat af lærer og innovationskonsulent 

Elizabeth Gray ifm. evalueringen af projektet 
"Elever af Ellehammer".
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En iterativ proces er en proces, som er designet til at 
skabe viden og resultater gennem en trinvis 
læringscyklus. Det er en måde at træne og lære nyt 
på.  Vi prøver en ny metode og gentager de 
forskellige faser nogle gange, indtil det virker. 
Uanset om vi anvender en iterativ proces eller ej, 
overvejer vi altid hvilke af følgende otte 
grundelementer, som vi vil have med i vores forløb. 
I udvælgelsen er det vigtige at være sig didaktisk 
bevidst, hvorfor et givent element enten inddrages 
eller udelades.

For at imødekomme det, bruger vi 
planlægningsmodellen “De 8 grundelementer”.   
Du kan planlægge læringsoplevelser undervejs i 
arbejdsprocessen, men det er eleverne, der driver 
den. 

De 8 grundelementer
Ofte kan PBL-forløb gennemføres via en 
iteratons-proces alla engineering, innovation 
eller design. 

Sådan kommer du i gang 
Projektbaseret læring er en tilgang til læring, 
hvor du sætter begrænsninger eller opstiller 
benspænd, stiller et nøje udvalgt, spændende 
spørgsmål eller peger på en særlig problemstilling. 
PBL-forløb findes i mange forskellige former og 
størrelser, og nogen er en kombination af flere 
forskellige typer. 

Løsningen på et autentisk problem findes f.eks. ofte 
via en designproces, og en undersøgelsesproces vil 
undervejs kunne kvalificere løsningen. 
I KlimaZirkus er det vores erfaring, at to typer af 
PBL-forløb kun sjældent fungerer:  

• PBL-forløb uden en klar, meningsfuld                  
og autentisk udfordring.    

• PBL-forløb uden klare faglige mål.

Boks 3: OECD citat ang. hvorfor kreativitet skal måles 
og udvikles.

Creative thinking is thus more than simply 
coming up with random ideas. 

It is a tangible competence, grounded in 
knowledge and practice, that supports
individuals in achieving better outcomes, 
oftentimes in constrained and challenging 
environments. (OECD,2021)
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Figur 1: Figuren beskriver otte elementer, 
man kan overveje at inddrage i et PBL-forløb 
(Andersen, 2020).

De otte elementer er: 
1. Fagligt indhold 
Projektet er fokuseret på at inddrage læringsmål fra 
de fire dimensioner: Viden, færdigheder, karakte-
regenskaber og metarefleksion.

2. En udfordring, et problem eller spørgsmål 
Projektet er indrammet af et meningsfuldt problem, 
der skal løses, eller et spørgsmål, der skal besvares 
på et passende niveau. 

3. Undersøgelse 
Eleverne engagerer sig i en fokuseret proces med at 
stille spørgsmål, finde ressourcer og anvende ind-
samlet information konstruktivt.

4. Autenticitet 
Projektet er en virkelighedsnær udfordring eller  
tager udgangspunkt i bekymringer, interesser og pro-
blemer i elevernes liv.

5. Elevmedindflydelse
Eleverne har medindflydelse på projektets indhold, 
herunder hvordan de arbejder og hvilke produkter 
de laver.

6. Refleksion 
Eleverne og lærerne reflekterer over elevernes 
læring, kvaliteten af elevernes arbejde og hvilke 
forhindringer, der er opstået samt strategier for at 
overvinde forhindringerne.

7. Feedback
Eleverne giver, modtager og anvender feedback for 
at forbedre deres proces og produkter.

8. Offentligt produkt 
Eleverne offentliggør deres projektarbejde ved at 
forklare, vise og præsentere det for publikum uden 
for klasseværelset.
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Autencitet skaber motivation
Praktikere og forskere er generelt enige om, at 
autenticitet er et essentielt element i PBL. Det øger 
ikke kun elevernes motivation, men kan også øge 
elevernes læringsudbytte. Niveauet af autencitet 
kan gradueres på en skala fra ikke autentisk over 
semi autentisk til fuldt autentisk (Larmer, 2015).

Fuldt autentisk  
Eleverne udfører arbejde der er autentisk for dem, 
det er autentisk i deres liv eller også har produktet 
en direkte 
indflydelse på eller brug i den virkelige verden.

Semi-autentisk
Eleverne udfører arbejde, der simulerer, hvad der 
sker i den virkelige verden.
 
Ikke autentisk 
Henviser til den elevaktivitet der ikke ligner arbejde,        
som udføres i verden uden for skolen.

Autenticitet er et komplekst begreb, men det er 
generelt synonym med at gøre en læringsoplevelse 
så ærlig som muligt. Grundlæggende handler det 
om at have en autentisk udfordring, et spørgsmål 
eller et problem, der kan drive projektet.

Figur 3: Praktikere og forskere er generelt enige 
om, at autenticitet er et essentielt element i PBL. 
Autenciteten af et PBL-forløb kan gradueres på 
en skala fra ikke autentisk over semi autentisk til 
fuldt autentisk.
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4. Projektet inddrager redskaber, opgaver, stan-
darder og processer,  som anvendes af forskere og 
andre fagfolk.

Børnene undersøger f.eks. magnetisme eller hvilke 
ting der kan flyde.
Børnene undersøger spørgsmål som: Hvad er et 
menneske? De indsamler data via film, interviews, 
foto og lignende, som de kigger på og formidler.

Husk at være opmærksom på, at der i forbindelse 
med projektdesignet kan skrues op og ned på alle 
fire knapper. 

Er du blevet nysgerrig på mere? 
Så er du velkommen til at kontakte os via www.
klimazirkus.com.

Man kan overveje at skrue på følgende fire knapper: 

1. Projektet imødekommer et reelt behov uden for 
klasseværelset.

Børnene foreslår design af et ny legeplads på skolen.
Børnene udvikler en skralde-plan for deres klasse.

2. Projektet fokuserer på et problem, en problemstil-
ling eller et emne, der er relevant for børnenes eget 
liv. Jo mere direkte det kobler sig til børnenes nære 
hverdag, også uden for skolens mure, des bedre.

Børnene laver kunstværker, der udforsker spørgsmå-
let: Hvordan får og mister vi venner?
Børnene planlægger og udfører en miljøoprydning i 
lokalområdet.

3. Projektet er designet som et scenarie eller en 
simulering af en realistisk situation. Den kan godt 
være fiktivt.
Børnene laver et tv-show, som oplyser seerne om 
videnskab i den virkelige verden. Programmet kan 
handle om vokalernes lyde, den sunde madpakke 
eller andet. Børnene undersøger hvilken planet, de 
kan bygge en rumbase på, og bygger rumbasen med 
genbrugsmaterialer.

“If parents want to give their children 
a gift, the best thing they can do is to 

teach their children to love challenges, 
be intrigued by mistakes, enjoy effort, 

and keep on learning. 

That way, their children don’t have to 
be slaves of praise. 

They will have a lifelong way to build 
and repair their own confidence."  

Carol S. Dweck


