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1. Indledning
Radionauterne er en videnskabelig podcast specielt udviklet til børn i alderen 4-10 år.
Formålet med Radionauterne er at skabe et lærerigt indblik i naturvidenskabens verden
samt at give børn mulighed, lyst og gå-på-mod til at stille spørgsmål. Det er desuden en
målsætning, at Radionauterne skal bidrage til styrkelse af danske børns science-kapital
fra en tidlig alder. Det er projektets antagelse, at en øget science-kapital vil give børn lyst
og gå-på-mod til at stille spørgsmål og selv, eller sammen med andre, finde svar på deres
spørgsmål.

Målgruppen for podcasten er børn og pædagogisk personale, og sekundært børnenes
familier, hvoraf nogle lytter med.

Som en del af formålet om at opnå bredere reach har Radionauterne en intention om at
udbygge og oparbejde samarbejder med institutioner, der repræsenterer kontaktflader til
målgruppen herunder dagtilbud, SFO’er og børnebiblioteker.

Formålet med evalueringen har været:

● løbende at opsamle viden om hvordan Radionauterne vurderes af lytterne
● løbende at opsamle viden om anvendelsen af Radionauterne
● løbende at opsamle viden om, i hvilket omfang målsætningen om at understøtte

science-kapital hos børn i hele landet nås
● at undersøge om podcasten har opnået større og bredere reach

2. Sammenfatning
I det følgende sammenfatter vi resultaterne, som vedrører undersøgelsesspørgsmålene
1) hvordan vurderer lytterne Radionauterne, 2) hvordan anvender lytterne Radionauterne,
3) hvordan understøtter Radionauterne science-kapital hos børn i hele landet, 4)
Radionauternes reach.

2.1 Lytternes vurdering af Radionauterne
Podcastformatet fungerer godt som et alternativ til andre visuelle medier og børnene kan
lytte alene eller sammen med andre. Lytningen er en god anledning til dialog mellem børn
og forældre om de emner, som de har hørt. Radionauterne lykkes med at stimulere
børnenes nysgerrighed og bidrage med ny viden til både børn og forældre. Især
bemærker informanterne at børnene lærer noget. En del børn sender desuden spørgsmål
ind til Radionauterne, efter at de har lyttet og brugerne vurderer denne mulighed som
værende vigtig.
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2.2 Lytternes anvendelse af Radionauterne
Her har vi set på lyttepraksis, som handler om, hvordan og hvornår podcasten anvendes.
De fleste lytter på bestemte tidspunkter eller i forbindelse med bestemte faste handlinger
fx når børnene skal i seng, er i bilen på længere køreture til og fra skole eller når de er i
bad. Der lyttes både sammen med andre og alene netop fordi længden på afsnittene gør
det muligt for børnene at lytte, mens forældrene laver noget andet. Der lyttes mere på
hverdage end i weekenden og der lyttes typisk om eftermiddagen eller som nævnt ved
sengetid.

2.3. Understøtter Radionauterne børns
science-kapital?
Science-kapital omfatter, hvad barnet ved om science (viden), synes om science
(holdning), hvilken viden barnets omgangskreds har om science (netværk) samt den
daglige eksponering barnet har med science (adfærd) . Radionauterne lykkes med at1

bidrage til børnenes science-kapital, også på områder, som ikke umiddelbart er en del af
Radionauternes egne målsætninger. Det er især holdnings- og vidensdimensionen, som
der er blevet fundet tegn på, men der er også tegn på øget science-kapital inden for
adfærds- og netværksdimensionen. Radionauterne er især med til at forstærke
interessen hos de børn, som allerede besidder en grad af interesse. Forældrene
medvirker til at formidle Radionauterne til børnene og efterfølgende samtaler om emnet,
hvilket kan medvirke til at skabe en øget science-kapital hos barnet og i hele familien.

2.4. Radionauternes udbredelse (reach)
Et vigtigt mål for Radionauterne er at opnå større og bredere reach således at
lytterskaren dels vokser og dels består af en geografisk og uddannelsesmæssig varieret
gruppe. Henover perioden 2019-2022 er der løbende en stigning i podcastens antal af
lyttere, hvilket betyder at målet om at opnå større reach er opnået. I forhold til målet om at
nå bredere ud tyder data på at der er en universel stigning blandt alle
uddannelsesgrupper og på tværs af alle regioner, men at der fortsat er flest forældre med
mellemlang og lang videregående uddannelse, mens der fortsat er størst repræsentation
af lyttere fra Region hovedstaden.

I forbindelse med udbredelsesstrategien, har der i tredje del af evalueringen været et
ønske om at undersøge muligheden for at implementere podcasten i dagtilbud. Dette på
baggrund af en formodning om at institutionerne er en oplagt kontaktflade til børn, hvis
forældre ikke nødvendigvis selv opsøger podcasten. Gennem interviews og observationer
afdækker evalueringen et stort potentiale og en velvilje fra dagtilbuddenes side for at

1 https://astra.dk/viden-fokus/science-kapital/ hentet 23. september 2022
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indoptage podcasten i deres værktøjskasse. Det kræver imidlertid, ifølge det
pædagogiske personale, nogle tilpasninger af formatet, som det fremgår af afsnittet
Potentiale og udfordringer i forbindelse med implementering i dagtilbud.

3. Evalueringens design og metode

Evalueringen er gennemført i perioden efterår 2019 til sommer 2022. Det oprindelige
design er blevet tilpasset undervejs bl.a. grundet Covid-19 og generel nedlukning af
landet.

Data er fremkommet både ved kvantitative og kvalitative metoder. De kvantitative data er
fremkommet via en online survey, som har ligget tilgængelig på Radionauternes
hjemmeside, hvorfra det har været muligt frivilligt at besvare en række spørgsmål. De
kvalitative data omfatter interviews med hhv. forældre og pædagogisk personale samt
observationer i to daginstitutioner. Interviewene er blevet gennemført som
telefoninterview mens observationerne har foregået ved besøg hos de to pågældende
institutioner. I de løbende analyser af interviewdata er data fra den online survey
inddraget til at understøtte og evt. kontrastere findings fra interviewene.

3.1 Interview
Interviewguide og evalueringsspørgsmål er blevet revideret i en iterativ proces, hvor
indsigter og resultater fra den/de gennemførte dataindsamlinger og analyser har indgået i
design af det følgende års undersøgelser. Denne proces er sket i samarbejde med
projektledelsen.

Det var hensigten at interviewpersoner i undersøgelserne skulle repræsentere en
geografisk spredning og spredning i uddannelsesniveau. Der var imidlertid ikke stor
diversitet i geografi og uddannelse i den første undersøgelse grundet et lavt antal
besvarelser af surveyen. I den anden undersøgelse ønskede vi at finde lyttere, som
startede med relativ lav science-kapital, inden de begyndte at lytte til Radionauterne for at
udforske, hvordan podcasten kan bidrage til netop denne målgruppe. Her screenede vi
lyttere for lav science-kapital ved at kigge på surveydata og finde de informanter, som
anvendte svarkategorierne passer i ringe/meget ringe til spørgsmålet: Vi taler sammen
om de emner, vi har hørt om i podcasten. Da der ikke var tilstrækkeligt med informanter
som havde valgt denne svarkategori, som indvilligede i at deltage i interview, udvidede vi
vores søgning til de informanter, som anvendte svarkategorien passer i nogen grad til det
samme spørgsmål. Det pædagogiske personale som er blevet interviewet repræsenterer
geografisk spredning, men observationerne er foretaget i institutioner på Sjælland.

neuc.dk

6



Evaluering af Radionauterne

Tabel 1: Gennemførte interviews i projektperioden

År Forældre Pædagogisk personale (ledere,
naturvejledere, pædagoger)

2020 9

2021 9

2022 7

3.2 Survey
I samarbejde med Radionauternes projektledelse blev der i 2019 udarbejdet en online
survey, og denne har frit kunnet tilgås på Radionauternes webside.

Surveyen har til formål at indhente beskrivelser af brugerens ‘lytterrejser’ og er opdelt i
fire temaer:

● Hvor, hvor ofte og hvordan lyttes der til Radionauterne?
● Kontakt med Radionauterne på diverse platforme
● Hvordan opleves Radionauterne i forhold til form og indhold?
● Baggrundsdata på forældre og børn

Som afslutning på surveyen bliver informanten opfordret til at give sine
kontaktoplysninger, hvis vedkommende er indstillet på at lade sig interviewe
efterfølgende.

Surveyen har i perioden 14. oktober 2019 til 10. maj 2022 opnået 599 besvarelser, af
hvilke 66 er udgået grundet useriøse svar. Den blev på foranledning af projektledelsen
revideret i april 2021, hvor der blev tilføjet tre spørgsmål, som handlede om, hvordan
brugerne anvender hjemmesiden radionauterne.dk. Der er en anelse variation i antallet af
besvarelser for de enkelte spørgsmål eftersom nogle spørgsmål er blevet tilføjet løbende.

4. Analyse og resultater

4.1 Lytternes vurdering og lyttepraksis
I dette afsnit samler vi op på de to undersøgelser, som er gennemført i 2020 og 2021,
som omhandler lytternes vurdering af podcasten og deres lyttepraksis. Undersøgelserne
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er begge år blevet gennemført ved hjælp af surveyspørgsmål og opfølgende interview
med familier.

4.1.1 Lytternes vurdering

Det, at de videnskabelige emner formidles på et børnevenligt sprog og i øjenhøjde
bidrager til, at podcasten lykkes med at lære lytterne noget. I surveyen har informanterne
selv haft mulighed for med egne ord at give udtryk for, hvad de anser som det bedste ved
Radionauterne. Ud af 455 besvarelser har 107 angivet, at børnene lærer noget af at lytte
til podcasten, 42 angiver, at det bedste er, at det er en podcast, og at der formidles i
børnehøjde, 38 angiver at børnene synes, det er spændende emner der tales om, og at
de er spændende at lytte til og 17 angiver, at det stimulerer børnenes nysgerrighed.

Mange benytter sig også af muligheden for at indsende spørgsmål til Radionauterne og
der skabes derigennem mulighed for at børn og forældre har en dialog om emnerne.

Figur 1: Vi har selv sendt spørgsmål ind til Radionauterne (N=500) (2019-22)
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4.1.2 Lyttepraksis
Det vi betegner som lyttepraksis handler om, hvordan og hvornår brugerne anvender
podcasten Radionauterne i regi af hjemmet, og hvordan de vurderer form, indhold og
relevans i relation til deres børn.

Af familieinterview i begge undersøgelser (2020 og 2021) fremgår det, at de fleste lytter
på bestemte tidspunkter eller i forbindelse med bestemte faste handlinger fx når børnene
skal i seng, i bilen på længere køreture til og fra skole eller når de er i bad.

Af figur 2 nedenfor fremgår det, at de fleste lytter på værelset (33,5 %), i stuen (25,8 %)
og i køkkenet (15,2 %) og færrest lytter på biblioteket (0,3 %). Derudover indikerer en
åben svarmulighed, at der også i et mindre omfang lyttes fx i haven, når man
transporterer sig i fx tog og på badeværelset (i forbindelse med badesituation).
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Figur 2: Hvor lytter man til Radionauterne (N=531) (2019-22)

Der lyttes hyppigere på hverdage (22,87 %) end i weekender (17,82 %), og når man lytter
på hverdage er det typisk om eftermiddagen (13,12 %) eller ved sengetid (12,46 %).

Figur 3: På hvilke tidspunkter hører dit barn/dine børn Radionauterne (N=531)
(2019-22)
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Der lyttes sammen med andre, men der er også børn, som lytter på egen hånd, da
udsendelserne har en længde, som passer til, at børnene kan lytte samtidig med at
forældrene laver noget andet. Nogle børn lytter endda til det samme afsnit flere gange.

Figur 4: Aldersfordeling (N=609) (2019-22)

Af figur 4 fremgår aldersfordelingen på lytterne. Lytterne spænder fra 1 år til de 16-årige,
men størst er gruppen af 7-9-årige (39,8 %) og dernæst de 4-6-årige (36,3 %), begge er
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grupper som ligger inden for Radionauternes målgruppe (4-10 årige). Faktisk ligger
næsten 95% af lytterne inden for målgruppen.

Podcasten er i sin form et relevant alternativ til visuelle medier og desuden uafhængig af
forældrenes mellemkomst i modsætning til fx bøger, hvilket nedenstående citat vidner
om.

Formatet lægger op til lytning og pirrer børnenes nysgerrighed såvel som nogle af
forældrenes nysgerrighed. Hjemmesiden giver mulighed for at børnene kan sende
spørgsmål ind, hvilket blev vurderet som et vigtigt element i undersøgelsen i 2021.

Efter at børnene har lyttet til et afsnit, taler de ofte med forældrene om indholdet, og de
får som nævnt lyst til at stille spørgsmål, hvilket ligger fint i tråd med podcastens ambition
om at være en podcast for nysgerrige børn. Podcasten skaber altså en grad af
interaktivitet med lytterne, hvilket gør den anderledes end mange andre lignende medier.

4.2 Understøtter podcasten børns science-kapital?
I dette afsnit samler vi op på de to undersøgelser, som er gennemført i 2020 og 2021,
som handler om, i hvilket omfang målsætningen om at understøtte science-kapital hos
børn i hele landet opnås.

Radionauterne henviser til en række aspekter, som virker understøttende for børns
opnåelse af science-kapital, som fx

● Viden om science-emner.
● Opbygning af science-ordforråd.
● Samtaler om naturvidenskab (med forældre, søskende og venner i hverdagen).
● Bred eksponering til science-relateret indhold i både skole, fritidsinteresser og i

familien.
● Bred eksponering til science-relateret indhold gennem forskellige medier

herunder podcast.

I evalueringsnotat nr. 1 havde vi primært kontakt med informanter, som vi antog havde
høj science-kapital, da de i vid udstrækning var interesseret i naturvidenskab og alle
havde en mellemlang/lang videregående uddannelse. Desuden arbejdede en del med

neuc.dk

12



Evaluering af Radionauterne

science til hverdag og var generelt interesserede i området.

Konklusion var, at en relativ høj science-kapital kunne medføre, at den interesse og
nysgerrighed, som forældrene fremhævede deres børn opnåede via Radionauterne, var
etableret på forhånd via forældrenes arbejde og interesse. Dermed bidrager podcasten
snarere ved at skubbe til en allerede etableret interesse end til en egentlig opståen af
interesse.

Til evalueringen i 2020-2021 blev der udviklet en kategorisering med henblik på scoring i
de fire science-kapital dimensioner: holdning, netværk, viden og adfærd, som alle fire
lægger sig tæt op ad ovennævnte aspekter. Scoringen fortalte os, om det var lykkes at
finde informanter med en forholdsvis lav science-kapital og dette gav anledning til at
antage, at resultaterne kunne vise, hvordan Radionauterne har mulighed for at påvirke
denne målgruppes science-kapital.

Informanter i undersøgelsen i 2021 havde generelt ikke et stærkt fokus på science. De
introducerede deres børn til Radionauterne på grund af formatet (podcast) og den høje
kvalitet snarere end på baggrund af indholdet (science). Indholdet kunne lige så godt
handle om andre emner end science. Det som forældrene lægger vægt på er, at
børnenes nysgerrighed bliver stimuleret. Radionauterne bliver en adgang for børnene til
science uden for skolen, og bliver derigennem et relevant bidrag til børn/familier med
relativt lav science-kapital.
Resultaterne peger på, at børnene har flere positive oplevelser med Radionauterne, som
især synes at påvirke deres science-kapital i form af deres holdning til science og viden
om science. Radionauterne er især med til at forstærke interessen hos de børn, som
allerede har en grad af interesse, og der er forskel på, i hvilken udstrækning børnenes
interesse er mere generel eller mere emnespecifik. Forældrene er i forskellig grad med til
at formidle Radionauterne til børnene, og i mange tilfælde bliver lytningen af
Radionauterne ritualiseret, hvilket kan være med til at skabe en positiv stemning omkring
det og dermed skabe en øget science-kapital for hele familien.

En del forældre giver også i interviewene udtryk for, at de selv lærer noget af at lytte.
Dette understøttes af forældrenes svar i surveyen, hvor 72,9 % svarer i meget høj grad/i
høj grad til spørgsmålet om, hvorvidt de selv lærer noget nyt af at lytte (se figur 5).
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Figur 5: Jeg lærer selv noget nyt af at lytte til Radionauterne (N=515) (2019-22)

Som det ses af figur 6 taler størstedelen af familierne om emnerne, som bliver bragt op i
forbindelse med Radionauterne (64,9% svarer i høj grad/i meget høj grad til
spørgsmålet), og podcasten er dermed med til at stimulere konkrete samtaler. Der er dog
få eksempler på, at børnene eller familierne i øvrigt ændrer adfærd i forhold til science.
Børnenes netværk i forhold til science har tilsyneladende heller ikke ændret sig
væsentligt, men børnene har i enkelte tilfælde delt deres viden og oplevelser i forbindelse
med Radionauterne med andre og podcasten har muligvis også rykket ved deres
forståelse af, hvem der arbejder med naturvidenskab, og hvad naturvidenskab er.

Figur 6: Vi taler sammen om de emner, vi har hørt om i podcasten (N=512) (2019-22)
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4.3 Potentiale og udfordringer i forbindelse med
implementering i dagtilbud

Det centrale fokus for projektets tredje fase har været at undersøge potentialer og
udfordringer i forbindelse med at implementere Radionauterne i dagtilbud. Dette har
været relevant i forbindelse med projektets intention om at opnå større og bredere reach
bl.a. gennem samarbejder med institutioner, der repræsenterer kontaktflader til
målgruppen herunder dagtilbud, SFO’er og børnebiblioteker. Denne undersøgelse
involverer alene dagtilbud, efter aftale med projektledelsen.

Der er gennemført syv interviews med pædagogisk personale samt naturvejledere fra2

dagtilbud rundt omkring i landet. Vi har interviewet tre ledere fra institutioner, som ikke har
lyttet til podcasten, to pædagoger som har lyttet til podcasten samt en naturvejleder som
bruger Radionauterne i sit arbejde i en børnehave og en naturvejleder, som er
interesseret i at bruge podcasten i sit arbejde, men endnu ikke har er startet. Derudover
har vi besøgt to børnehaver med henblik på at observere en lyttesituation. Interviewene
er foretaget ud fra tre semistrukturerede interviewguides, som med visse spørgsmål
adskiller sig, så de er målrettet den enkelte type af informant afhængig af dennes
baggrund samt kendskab til Radionauterne.

Fælles for alle interviews er, at informanterne indledningsvist er blevet spurgt ind til
betydningen af læreplanstemaet ´Natur, science og udeliv´. Dette med henblik på at give
en ide om, hvor stort et fokus institutionerne har på læreplanstemaet. Det pædagogiske
personale i fire af institutioner bruger betegnelserne “natur/science” om dette aspekt af
deres arbejde, mens en informant ikke mente, at de benytter en bestemt betegnelse for
denne del af deres arbejde, da det forekommer at være meget internt. Informanten
mente, at de måske betegner det “udeliv”. Informanter fra alle institutioner gav udtryk for,
at læreplanstemaet er centralt for deres arbejde i institutionerne, og at det især kommer til
udtryk ved, at de tilbringer en stor del af deres tid i naturen. På legepladsen og på gåture
bliver børnene opmuntret til at undersøge naturen, herunder insekter, blomster, osv., og
de bliver derigennem opfordret til at have en nysgerrig tilgang til naturen (og verden)
omkring dem.

4.3.1 Ledere med interesse for Radionauterne

I interviewene med ledere, som har vist interesse i at anvende podcasten i deres
institution, fokuserede vi på at afdække deres holdning til eventuelle forhindringer for
anvendelse af podcasten i institutionen. Dette være sig både lavpraktiske forhindringer,
men også eventuelle forhindringer i forbindelse med formatet og indholdet. Informanterne

2 I nogle kommuner har man udliciteret læreplanstemaet Natur, udeliv og science til naturvejledere,
som sikrer, at dette implementeres i kommunens dagtilbud.
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gav alle udtryk for at have haft intentioner om, eller interesse i, at anvende podcasten i
hverdagen, men af forskellige årsager var de blevet forhindret i at afprøve det. Interessen
i podcasten skyldes især, at de tre institutioner fokuserer på at arbejde med og befinde
sig i naturen, og at en science-podcast derfor er en oplagt måde at inkorporere
læreplanstemaet “natur, udeliv og science” i et alternativt format, som kan tilbyde noget
værdifuldt til deres institution og supplere fysiske udeaktiviteter.

Indledningsvist blev lederne spurgt ind til eventuelle praktiske forhold, som muligvis
kunne forhindre eller gøre det besværligt for pædagogerne at lytte til podcasten med
børnene; fx om de har iPad, mobiltelefon, højttaler osv. til rådighed. Der var, ifølge
informanterne, ingen lavpraktiske forhindringer i at anvende podcasten i de respektive
institutioner. Én institution manglede en højttaler, men lederen foreslog selv at købe en og
påpegede, at det ikke ville være en stor udgift. Informanterne havde desuden bud på,
hvornår på dagen, det ville give bedst mening at lytte. Én foreslog at lytte under måltider,
eller når de kører i bus på ture.

Lederen påpeger i ovennævnte citat, at en mulighed er at erstatte eksempelvis
historielæsning med podcasten og understreger i forlængelse heraf, at tidslængden på
podcasten er ideel til det pågældende tidspunkt på dagen.

En anden leder foreslår at lytte om eftermiddagen og gerne i mindre grupper, så det bliver
muligt at skabe “små sociale fællesskaber” omkring aktiviteten. Den tredje leder foreslår
ligeledes at lytte i mindre grupper af 5-6 børn, men mener dog, at det er oplagt at lytte om
morgenen/formiddagen inden alle børn er mødt ind, da der “sker for meget” og er for
meget uro på andre tidspunkter. Der var altså tre forskellige bud på, hvornår på dagen det
vil være ideelt at lytte til podcasten, men buddene er dog baseret på gisninger om en
hypotetisk lyttesituation eftersom institutionerne endnu ikke har lyttet.

Fælles for alle ledere er en bevidsthed om, at det er deres ansvar at det pædagogiske
personale afprøver Radionauterne. De anerkender, at et nyt initiativ på en platform, som
er uvant og forholdsvis uafprøvet i institutionssammenhæng, kræver en indsats i en travl
hverdag. Særligt én informant forklarer, at der i en længere periode ikke var overskud til
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at implementere nye tiltag grundet Covid-19 og efterfølgende travlhed. Hun har dog en
klar ide om, hvordan man kan gribe en eventuel implementering an:

Fælles for de tre institutionsledere, som har udvist interesse i Radionauterne, men som
endnu ikke har formået at implementere brugen af den er, at de mener det skal være et
aktivt tilvalg. De modtager mange forskellige tilbud og har i forvejen faste rutiner, og det
kræver derfor organisering og initiativ at inkorporere podcasten med henblik på at gøre
det til en del af institutionernes eksisterende rutine. Alle tre ledere udviste stor begejstring
og positivitet overfor anvendelsen af podcasten og så ingen umiddelbare forhindringer.

4.3.2 Pædagoger som har testet Radionauterne

Der er gennemført interview med to pædagoger, som har eksperimenteret med at lytte til
Radionauterne med børnehavebørn, og som har reflekteret over, hvad der fungerer, og
hvordan de vil gøre det anderledes fremover. Nedenstående er et udtryk for
pædagogernes indledende refleksioner om anvendelse af podcasten, idet den endnu ikke
er en integreret del af hverdagslivet i institutionerne.

Begge pædagoger er af den overbevisning, at Radionauterne kan bidrage positivt til
deres institution. For den ene pædagog handler det især om, at Radionauterne giver
mulighed for at supplere deres eksisterende arbejde, viden og aktiviteter omhandlende
læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Desuden hjælper Radionauterne med at
besvare nogle af alle de spørgsmål, børnene stiller, som pædagogerne ikke nødvendigvis
har de faglige forudsætninger for at kunne svare på.
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I interviewet fremgår det, at podcasten lykkedes med at gøre børnene nysgerrige, idet
mange børn stiller spørgsmål undervejs. Pædagogen erfarede dog, at det skaber for
meget uro at besvare spørgsmålene i takt med at de bliver stillet, hvorfor de samler op og
svarer på spørgsmål, når afsnittet er færdig.

Den anden pædagog fremhæver, at podcastens indhold kan supplere de emner og
science-aktiviteter, som er særligt aktuelle og nærliggende for børnene. Desuden siger
hun, at podcast-formatet kan bidrage positivt i institutionen ved at hjælpe børnene til at få
pulsen ned, navnligt inden frokosttid.

Hos begge pædagoger hersker der en klar holdning om, at podcasten er mest egnet til de
ældre børnehavebørn (5-årige). Dette skyldes dels at podcasten er god læring som
forberedelse til skolestart og dels længden på afsnittene, men også det, de kalder det
videnskabelige sprog. I forbindelse med sproget mærkede den ene pædagog, hvis
institution har en stor andel børn med anden etnisk baggrund end dansk, hvordan sproget
gjorde det udfordrende for nogle af børnene at følge med, hvorfor de havde tendens til at
miste koncentrationen undervejs.

Den anden pædagog havde oplevet, at børnene generelt kunne lytte til halvdelen af
podcasten, hvorefter de havde udfordringer med at opretholde koncentrationen. Hun
funderede over følgende løsning:

Pædagogen foreslår, at der indlægges mulighed for pause i fortællingen i podcasten, som
kan indikeres med en lyd eller et eksplicit forslag til pause. På trods af ovenstående
forslag er pædagogen opmærksom på, at det kræver træning og tilvænning for børnene
at lytte til podcasts af denne varighed, da de ikke er vant til det. I forbindelse med
børnenes koncentration påpeger hun, at det er vanskeligt at afspille Radionauterne fra
institutionens iPad, eftersom børnene forbinder iPaden med noget visuelt og dermed har
tendens til at følge med på skærmen. Dette indikerer yderligere at børnene er vant til
visuelle stimuli frem for blot at lytte.
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I slutningen af interviewene var der mulighed for at pædagogerne kunne bringe tanker og
holdninger på banen, som ikke var blevet belyst undervejs. En pædagog foreslog, at der
inspireres til at inddrage rekvisitter under lytningen for at gøre det hele mere håndgribeligt
for børnene. Som eksempel gav hun, at de havde lyttet til et afsnit, som handler om
Nordpolen og Sydpolen, og at hun i denne sammenhæng havde ønsket, at være bedre
forberedt ved at have en globus, som de i øvrigt har til rådighed, fremme under lytningen.

Anden relevant information fra Radionauterne til brugerne kunne være at identificere
sværhedsgraden på det pågældende afsnit. Dette vil gøre det nemmere at finde ud af,
hvilke afsnit, der er passende for børnegrupper i daginstitutioner, og hvilke der er bedre
egnet til ældre børn. Disse informationer vil spare det pædagogiske personale for tid og
gøre hjemmesiden mere anvendelig for dem.

Ovenstående refleksioner over og oplevelser af Radionauterne er baseret på en
testperiode, hvor pædagogerne har haft et formål om at eksperimentere med podcasten.
Interviewene afspejler hvordan pædagogerne forholder sig positivt overfor podcasten,
men fortsat er uafklaret med, hvordan de bedst muligt kan anvende den i dagtilbuddene.
Nogle af de spørgsmål der rejses er, hvilket tidspunkt på dagen podcasten bør afspilles,
om sproget er for videnskabeligt og om udfordringerne med podcasten blot er indikatorer
for behov om tilvænning og øvelse.

4.3.3. Naturvejledere

I det følgende afsnit vil vi primært lægge vægt på den informant, som har konkret erfaring
med brug af Radionauterne i sit arbejde. Vi har også interviewet en naturvejleder som
endnu ikke har brugt Radionauterne, hvorfor hendes refleksioner og tanker beretter om
den intentionelle brug af podcasten.

Der er et antal naturvejledere fra Naturvejledning Danmark, som er tilknyttet dagtilbud
rundt omkring i Danmark. Begge naturvejledere, som har deltaget i interviews, er en del
af denne ordning.

Den naturvejleder som bruger Radionauterne som en del af sit arbejde, er ansat af en
områdeleder og arbejder i otte forskellige institutioner i kommunen hvor vedkommende
implementerer læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Han bruger podcasten i tre
forskellige situationer: I en situation lytter han til podcasten med ét barn ad gangen på
tidspunkter, hvor det enkelte barn (5-6 år) har brug for en hvilepause. I en anden situation
anvender han podcasten med mindre børnegrupper som erstatning for højtlæsning. Med
de små børnegrupper er der mulighed for at sætte afsnittet på pause og forklare svære
ord, uden at det afbryder børnegruppens koncentration. I en tredje situation lytter han
med større børnegrupper i alderen 3-6 år, hvilket han finder vanskeligt, da det ikke er
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muligt at sætte afsnittet på pause for at uddybe forklaringer uden at nogle af børnene
mister koncentrationen. Især de 3-årige finder det sprogligt vanskeligt at følge med,
hvorfor de ikke får et stort udbytte af at lytte til Radionauterne. Flere informanter har
påpeget, at man ofte har blandede børnegrupper, på tværs af alderstrin, hvilket kan gøre
det udfordrende at lytte.

Når informanten lytter til Radionauterne med større børnegrupper, finder han det vigtigt at
være selektiv i udvælgelsen af afsnittet samtidig med, at han på forhånd forbereder sig
på, hvornår han skal sætte afsnittet på pause, og hvad han skal forklare undervejs.

Generelt forholder han sig positivt til Radionauterne og ser mange fordele ved at inddrage
podcasten i sit arbejde. Han bruger Radionauterne som en del af sin værktøjskasse, fordi
han gerne vil arbejde med begrebet “digital dannelse”. Han anser lytning, som generel
dannelse og podcastformatet som et oplagt digitalt aspekt. Det er en fordel, at børnene
ikke kigger på en skærm, men at de i stedet skal lytte. Desuden mener han, ligesom en
anden informant, at podcasten er en god læringsarena for førskole børnene, både i
forhold til at lytte og fordybe sig lidt længere tid af gangen og lære, at viden også kan
komme den vej fra.

Hvad angår det optimale tidspunkt for lytning er det ifølge denne informant om
formiddagen, da børnene er mest fokuserede der, og det er ofte om formiddagen, der
finder planlagte forløb sted, fordi de fleste børn er i institutionen mellem klokken 9-13. De
individuelle seancer, kan foregå på alle tidspunkter af dagen, afhængig af det
pågældende barns behov. De lytter til podcasten på lidt forskellige lokationer, og
informanten synes, at det kan være fordelagtigt at lytte andre steder end på børnenes
stuer, som beskrevet i nedenstående citat.

Generelt fokuserer han på at skabe et fælles fokus under lytningen som på mange måder
minder om en højtlæsning situation.
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Det er vigtigt at påpege betydningen af, at informanten er naturvejleder og ikke pædagog.
Dette betyder, at han er ansat med et anderledes formål end det pædagogiske personale,
og at han må formodes at have mere overskud og tid til at forberede sig end det
pædagogiske personale. Han antager, at hans kollegaer ikke har integreret
Radionauterne i deres arbejde, fordi de synes, det er svært stof at gå til, eller fordi de ikke
har tilstrækkelig forberedelsestid til at undersøge, hvordan de kan bruge Radionauterne.
Desuden mener han, at stoffet ligger lige på kanten af, hvad de små børn kan forstå,
hvorfor det kræver en stor indsats af den voksne, der lytter sammen med børnene.

Naturvejlederens overordnede forslag til, hvordan Radionauterne kan gøre podcasten
mere anvendelig for det pædagogiske personale i dagtilbud er at gøre afsnittene lidt mere
simple. Desuden foreslår han at dele afsnittene op, således at man starter med en simpel
forklaring på emnet, efterfulgt af en pause, hvorefter forklaringen uddybes. Yderligere
refleksioner over sværhedsgraden uddybes i følgende uddrag fra interviewet:

Den anden naturvejleder er ligeledes ansat under en områdeleder i en kommune og
besøger forskellige dagtilbud i løbet af ugen. Hendes opgave er at støtte, udforske,
implementere og være nysgerrig på læreplanstemaet Natur, udeliv og science for voksne
og børn. Ideen er, at hvis hun kan understøtte de voksne, bliver det lettere for dem at
udfolde viden for børnene. Hun har lyttet til Radionauterne, dog ikke med børnene,
hvorfor hun beretter om en intentionel brug af podcasten. Umiddelbart mener hun, at
podcasten er mest egnet til skolebørn. Hvis den skal målrettes børnehavebørn foreslår
hun, at afsnittene bliver kortere, således at de varer omkring 10 minutter. Desuden mener
hun, at det er vigtigt at blive ved med at fokusere på lydkulisserne og at podcasten bør
fortsætte med at henvende sig direkte til børnene ved at stille dem spørgsmål undervejs.
Hun er bevidst om, at det kan være vanskeligt at opretholde børnenes koncentration, og
hun forestiller sig, at det kan være særligt svært, fordi de er vant til visuel stimulering.
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Hun synes formatet er oplagt som igangsætter til emner, som pædagogerne ikke
nødvendigvis har stort fagligt kendskab til. Overordnet set forestiller hun sig, at
Radionauterne kan bidrage med “dyb” viden fra eksperter, hvilket hun anser som en stor
fordel ved podcasten og et stort incitament for at implementere den i dagtilbud.

4.3.4. Observation af testlytning

Som sidste del af projektets tredje fase observerede vi lyttesituationer i to forskellige
dagtilbud. I det ene dagtilbud observerede vi børnegruppe 1 som bestod af 12 børn og to
voksne, mens børnegruppe 2 i et andet dagtilbud bestod af 14 børn og tre voksne. Under
begge testlytninger introducerede en af pædagogerne børnene til afsnittene (henholdsvis
Hvorfor har snegle huse? og Hvorfor har alting farver?) og forberedte dem på, at afsnittet
varer 20 minutter. Børnegruppe 1 som lyttede til afsnittet “Hvorfor har snegle huse?” fik at
vide, at de kunne tegne snegle samtidig med at de lyttede, hvis de havde lyst. Lyset blev
dæmpet og børnene sad i en cirkel rundt om en skammel med en dug, hvorpå der stod
en lysestage og en højtaler. Børnegruppe 2 sad i en halvcirkel rundt om en kommode,
hvor en computer afspillede podcasten. De blev ikke tilbudt at lave andre aktiviteter, mens
de lyttede til podcasten.

Børnegruppe 1 sad generelt stille og forholdt sig rolige, mens de lyttede. Enkelte børn
talte stille sammen, men samtalerne handlede primært om podcastens indhold. Ved
særlige lydeffekter og ved ´udfordringen´ skærpedes børnenes koncentration, og de
kiggede op på højtaleren. Først ved podcastens afslutning blev børnene fysisk urolige,
hvilket kom til udtryk som en form for rastløshed. De var meget ivrige efter at rejse sig,
men pædagogerne bad dem om at blive siddende, så de kunne tale om podcasten.
Pædagogen roste børnene for at sidde koncentreret og spurgte dem, hvordan det havde
været at lytte. Et barn sagde, at det havde været sjovt, men ville ikke uddybe, og da et
andet barn sagde, at det var kedeligt, blev dette den gængse tilbagemelding. Da de var
færdige med opsamlingen, rejste børnene sig, hvorefter nogle satte sig ved ved et bord
og tegnede snegle, mens andre legede med andre ting, som intet havde at gøre med
podcasten.

Inden børnegruppe 2 satte podcasten på fik de at vide, at de kun måtte rejse sig, hvis de
skulle på toilettet. I starten af podcasten rejste to børn sig, fordi de skulle på toilet. Dette
startede en kædereaktion og ved podcastens slutning havde seks børn været på toilettet.
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Dette forårsagede en smule uro undervejs, som blev forstærket af, at lyden på
computeren var lav. Da podcasten sluttede, blev børnene meget ivrige efter at rejse sig,
men pædagogen bad dem om at blive siddende, hvorefter børnene på runde fortalte,
hvad de syntes om podcasten. De fleste børn havde ingen kommentarer, nogle talte om
dinosaurer (på trods af, at det ikke blev nævnt i podcasten). Det var tydeligt at det ældste
barn (fem år) forstod podcasten på et abstrakt niveau og stillede et spørgsmål som
vidnede om stor forståelse. Dette bemærkede både observatør og den pædagog, som
observatøren efterfølgende talte med. Det faktum at kun det ældste barn gav udtryk for at
have en abstrakt forståelse af podcastepisoden, understreger det pædagogiske
personales pointe om, at podcasten er bedst egnet de ældste børn.

Generelt havde børnegruppe 1 nemmere ved at sidde stille og koncentrere sig.
Pædagogen i institutionen gav udtryk for at være positivt overrasket over, hvor
koncentreret de havde været. Forskellen på koncentrationen i de to institutioner kan
skyldes forskellige faktorer. For det første afspillede den ene institution fra en højtaler
med god lyd, for det andet fik de lov til at tegne, mens de lyttede, hvilket holdt dem
beskæftiget og for det tredje havde de lyttet til Radionauterne før i institutionen, hvilket
betød, at pædagogen havde haft mulighed for at eksperimentere med hvilke
forudsætninger der gjorde lytningen så succesfuld som muligt.

Ovenstående kapitel bestående af interviews og observationer vidner om, at det
pædagogiske personale i de pågældende institutioner ser et stort potentiale i
Radionauterne. Den skaber blandt andet værdi i form af at være god forberedelse til
skolestart.

De institutioner som endnu ikke har afprøvet podcasten beretter om, at det ikke skyldes
mangel på interesse, men travlhed, samtidig med at det kræver en aktiv indsats fra
lederne at få det implementeret.

De informanter der har afprøvet podcasten med børnehavebørn mener, at den er særligt
velegnet til de førskolebørnene, og at de yngre børnehavebørn, som er en del af de
blandede børnegrupper, får minimalt udbytte af at lytte til podcasten.

For at opnå større og bredere reach gennem implementering i dagtilbud kan man
overveje at justere på længden af afsnittene, eller dele afsnittene op, således at der er en
indledende simpel forklaring på emnet efterfulgt af en pause, og derefter en mere
dybdegående forklaring. Desuden oplever nogle dagtilbud, at sproget kan være en
udfordring, navnligt der, hvor man har en stor andel børn med anden etnisk baggrund end
dansk.
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Slutteligt var der et ønske om, at der ved hvert afsnit angives et aldersniveau og
inspiration til relevante rekvisitter, man kan inddrage under lytningen. Dette vil bidrage til
større brugervenlighed for det pædagogiske personale.

Generelt var der enighed om, at det tager tid at implementere en ny medieplatform i
dagtilbuddenes rutine, og at det kræver at man har mulighed for at eksperimentere og
afprøve podcasten et par gange uden børn.

5. Udvikling af surveydata over tid
I følgende afsnit sammenlignes surveydata fra 2019-2020, 2021-2022. Data fra
2019-2020 er kombineret eftersom der var relativt få besvarelser i 2019 og ligeledes3

kombineres 2021-2022. Ved at sammenligne på tværs af de to perioder, kan vi
undersøge udviklingen i centrale informationer omkring lytternes vaner, geografiske
placering, oplevelse og baggrundsdata. Detaljerne i surveydata fremgår af bilaget.

5.1 Udvikling i lytternes baggrundsdata
Først og fremmest har vi undersøgt udviklingen i lytternes baggrundsdata herunder
aldersfordeling og forældres uddannelsesbaggrund. Lyttere i alderen 7-9 år er hyppigst
repræsenteret gennem hele projektperioden . Eftersom denne aldersgruppe er inden for4

Radionauternes målgruppe tyder det på, at indholdet passer niveaumæssigt til
målgruppen. At netop denne aldersgruppe er hyppigst repræsenteret stemmer overens
med dagtilbuddenes påpegelse af, at de yngste børnehavebørn ikke får stort udbytte af at
lytte til podcasten, modsat førskolebørnene.

For så vidt angår forældrenes uddannelsesbaggrund, ses en universel stigning på tværs
af uddannelsesmæssige baggrund. Således er der er kommet flere lyttere blandt børn
med forældre med kortere uddannelse, men der er dog fortsat en overvægt af forældre
med mellemlang og lang videregående uddannelse. I 2019-2020 var andelen på 70,2 %
og i 2021-2022 er andelen på 79 %, hvilket indikerer, at der kunne være behov for
målrettede initiativer for at opnå bredere reach blandt forældre med kortere uddannelse.

5.2 Kilde til kendskab til Radionauterne
Vi har undersøgt, hvordan lytterne er blevet introduceret for Radionauterne, nærmere
bestemt om nytilkomne lyttere er blevet introduceret gennem sociale medier som

4 Se bilag
3 Se bilag
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instagram og facebook, hvor der har været en aktiv indsats fra projektledelsens side for at
rekruttere nye lyttere. Det ses, at der i 2021 er 5,5 % som er blevet introduceret gennem
facebook opslag og 0,1 % som har hørt om Radionauterne på instagram, mens der
hverken er lyttere i 2019, 2020 eller 2022 som giver udtryk for, at de er blevet introduceret
for Radionauterne på disse medier. De mest gængse kilder til introduktion på tværs af
årene er googlesøgning, søgning i podcastapp og venner/familie. Udover disse kilder er
en del lyttere fra surveyen i 2021 blevet introduceret gennem (hjemme)skolen (26,5 %),
hvilket muligvis kan forklares med en øget interesse for digitale tilbud til børn under
coronaepidemien. Denne data tyder på, at lytternes forældre primært selv opsøger
podcasten på diverse medieplatforme frem for, at introduktionen sker gennem andre.

5.3 Reach
Projektet har haft en intention om at opnå større reach målt på antal afspilninger. Ud fra
nedenstående diagram, baseret på data fra Soundcloud, ses det, at antallet af lyt er
lineært stigende. I starten af 2021 toppede antallet, hvorefter det er faldet i løbet af 2021,
dog ligger antallet fortsat omkring 30.000 hvilket stemmer overens med projektets
målsætning.

Figur 7: Antal lyt pr måned

I forlængelse af målet om 30.000 lyt pr. måned ønskede projektet at opnå over 800.000
lyt i alt ved projektets udløb. Især i 2021 var lyttertallet stigende i forbindelse med at
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mange elever benyttede podcasten i forbindelse med hjemmeundervisning. Som det5

fremgår af figur 8 nedenfor, er dette mål opnået med omkring 1.200.000 lyt målt frem til
maj 2022. Ydermere er projektets succeskriterie vedrørende produktion af 54 nye afsnit i
perioden 2019-2022 ligeledes opfyldt.

Figur 8: Målsætning i antal lyt for projektperioden (19-22)

Det kvantitative data tyder på, at der er opnået større reach (kilde: Soundcloud) forstået
som flere lyt. Der skete i denne forbindelse en væsentlig stigning i 2021, eftersom
skolerne begyndte at benytte Radionauterne i højere grad. De åbne svarkategorier i
surveyen indikerer at Covid-19 kan være en årsag til denne stigning i lyt. Her kunne der
tænkes at være et mere blivende potentiale, men i første omgang førte stigningen ikke til
en blivende tendens. Det er også værd at påpege, at implementering af Radionauterne i
dagtilbud har potentiale i forhold til at få podcasten bredere ud set i relation til en ofte
blandet børnegruppe i dagtilbuddene.

Når vi ser på surveydata og geografisk spredning på lyttere, ser vi, at der i
projektperioden er sket en stigning i lyttere, herunder en generel stigning på tværs af hele
landet.6

6 Det er vigtigt at bemærke, at det i surveyen ikke har været muligt at opgive sin kommune, hvorfor
nogle besvarelser kan figurere to gange i tallene (fx hører postnummer 7100 til både i Region
Syddanmark og Region Midtjylland). Det er dog vores vurdering, at disse dubletter vil være ganske
få og dermed ikke påvirke tallene mærkbart.

5 Se bilag
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I 2019-20 befandt de fleste lyttere sig på Sjælland (64 %) og lyttere i Jylland og på Fyn7

udgjorde 36 %. Samme billede gør sig gældende i 2021-22, hvor de sjællandske lyttere
udgør 59 % af lytterskaren og de jyske og fynske udgør 41 %. Og det er i forlængelse
heraf værd at bemærke, at Region Syddanmark går fra at have 8 % af lytterskaren i
2019-20 til i 201-22 at have 13 %.

Helt generelt ses der en stigning af lyttere på tværs af alle uddannelseskategorier, omend
forældre med mellemlang og lang videregående uddannelse fortsat udgør majoriteten.
Ligeledes ses der gennem projektperioden en universel stigning af lyttere over hele
landet, dog med et fordelingsmønster, hvor de fleste lyttere fortsat kommer fra Region
Hovedstaden.

7 Se bilag, figur 1
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