
Flyvende insekter 
 – en SMTTE-model over et forløb med Okse- og Løgfrøerne 

Sammenhæng  

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor gruppen Okse- og Løgfrøerne danner 
grundlaget for to af børnegrupperne i børnehaven. Okse- og Løgfrøerne er 35 børn i alderen tre til fire år 
og er de to yngste børnegrupper i Løvspring. Vi vil gennem arbejdet med Flyvende insekter og 
læreplanstemaerne ’Social Udvikling’i og ’Natur, Udeliv og Science’ii (med fokus på matematisk 
opmærksomhed) samt det fælles pædagogiske grundlag ’Leg’iii styrke og støtte relationer og venskaber i 
børnegrupperne; herunder med udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' og § 8 'Pædagogisk 
læreplaniv' stk. 4 i Dagtilbudsloven.  Forløbet vil vare fra den 28. januar og afsluttes med Fernisering 
fredag d. 22. april 2022 

___ 

Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og 
blive respekteret og lyttet tilv 

___ 

Mål 

1. At Okse- og Løgfrøerne gennem temaets aktiviteter trives og indgår i sociale fællesskaber og udvikler 
empati og relationervi 

2. At Okse- og Løgfrøerne gennem temaets aktiviteter får kontakt til og udtrykker deres tanker og 
følelservii 

3. At Okse- og Løgfrøerne gennem temaets aktiviteter får en viden om sommerfuglen og andre 
flyvende insekter 

4. At Okse- og Løgfrøerne gennem temaets aktiviteter får konkrete erfaringer 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 udviklingviii 

5. At Okse- og Løgfrøerne gennem temaets aktiviteter 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 begyndende matematisk opmærksomhedix 

Tiltag 

Hjemmedage 

- Vi vil til samling på hjemmedage og skovdage synge ’Larvens Sang’ af Povl Kjøller for at børnene 
gennem fællessang og musik stifter større bekendtskab med flyvende insekter og særligt 
sommerfuglens metamorfose 

- Vi vil til samling på hjemmedage synge ’Krible-krableland’ af Povl Kjøller for at børnene gennem 
fællessang og musik stifter større bekendtskab med insekter og spindlere 

- Vi vil på hjemmedage have en samlingskuffert med ovennævnte sange samt laminerede billeder af 
sommerfuglens anatomi, stadier og levesteder og dertilhørende laminerede ordkort af relevante 
ord, som gennem dialog skal danne udgangspunkt for en begyndende matematisk opmærksomhed  

- Vi vil på hjemmedage som en aktivitet lave en visuel metamorfoseoversigt over sommerfuglens 
tilblivelse/forvandling og skrive ordkort til, som skal hænge i Engen 

- Vi vil på hjemmedage lave ansigtsmaling med sommerfugle, hvor børnene gennem leg får mulighed 
for at være en sommerfugl 

- Vi vil på hjemmedage have en ordkortaktivitet, hvor vi leger med aktuelle billeder og relevante ord 
fra temaet 

- Vi vil på hjemmedage spille et vendespil med flyvende insekter 



Skovdage 

- Vi vil på skovdage lege fluesmækkerleg, hvor børnene skal finde og slå på de insekter som billederne 
viser og gennem legen opnår en viden om flyvende insekter 

- Vi vil på skovdage spille vendespil med store billeder af flyvende insekter, hvor børnene gennem 
legen opnår en viden om flyvende insekter og  

- Vi vil på skovdage have en ordkortaktivitet med, hvor vi leger med aktuelle billeder og relevante ord 
fra temaet 

Haldage 

- Vi vil på haldage lege insektstafetbingo, hvor børnene skal finde billeder af flyvende insekter og 
placere dem på bingopladen 

- Vi vil på haldage lege fluesmækkerleg, hvor børnene skal finde og slå på de insekter som billederne 
viser og gennem legen opnår en viden om flyvende insekter 

- Vi vil på haldage have en ordkortaktivitet, hvor vi leger med aktuelle billeder og relevante ord fra 
temaet 

- Vi vil på haldage lave afslapning med stille musik og en historie om et flyvende insekt 

___ 

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også 
grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet 

fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen 
støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle 

børnx 

___ 

Tegn  

- At Okse- og Løgfrøerne efterspørger og sætter navn på hinanden 
- At Okse- og Løgfrøerne viser glæde og vitalitet i sociale sammenhænge ved lege og temaets 

aktiviteter 
- At Okse- og Løgfrøerne leger sammen 
- At Okse- og Løgfrøerne siger til og fra i sociale sammenhænge og får sat ord på deres følelser 
- At Okse- og Løgfrøerne er nysgerrige, snakker om og spørger ind til vores tema og flyvende insekter 
- At Okse- og Løgfrøerne ved hvad der kendetegner en sommerfugl 
- At Okse- og Løgfrøerne ved hvad der kendetegner et flyvende insekt 
- At Okse- og Løgfrøerne trives og er med i den spontane og rammesatte legxi 

Evaluering 

Vi vil indsamle data på vores hjemmedag onsdag den 26. februar, til samling på vores skovdag torsdag 
den 27. februar og sidste gang onsdag den 20. april, hvor vi vil finde ud af, hvor meget børnene ved om 
flyvende insekter ved at stille dem følgende spørgsmål: 

- Hvor mange insekter kender I? 
- Hvor mange flyvende insekter kender I? 

Svar/udsagn fra børnene i spisegrupperne ved middagsbordet torsdag den 27. februar 

Hvor mange insekter kender I?  

 

Andet end insekter Insekter Flyvende insekter 



Kæledyr, Jeg ved ikke hvad det 
er, fugle, jeg kender en 
skraldebil, skildpadde, frø, prut, 
regnorm 

Jeg kender nogle dyr der kan 
kravle, en guldsmed og ikke 
flere, jeg kender en bille, 
lyserøde insekter, lille Peter 
edderkop, insekter har vinger 
og ben, edderkop, myre, larve, 
edderkop, bille, bille 

Mariehønen, sommerfugle, biller, 
der er forskellige slags 
sommerfugle, der kan være 
lyserøde og orange sommerfugle, 
insekter har vinger og ingen hjul, 
mariehøne, sommerfugl, bi, 
sommerfugl, bi, mariehøne, 
sommerfugl, biller, mariehøns 

 

 

Hvor mange flyvende insekter kender I? 

En fugl, en papegøje, en høne, 
en flyvefisk, en drage, en fugl, 
flyvemaskine, mus, flyvende 
krabbe, skildpadder, skildpadder 
kan gå, fugle, fugle flyver 

Edderkop,  Bier, Sommerfugle, humlebier, 
en bi, en flue, sommerfugl, 
sommerfugl, mariehøne, 
sommerfugl, bi, mariehøne, en 
skarnbasse har vinger under 
skjoldet, sommerfugl 

 

(Se evaluering den 28. april nedenfor) Svar/udsagn fra børnene i spisegrupperne ved middagsbordet 
onsdag den 20. april 

Hvor mange insekter kender I?  

Andet end insekter Insekter Flyvende insekter 

   

Hvor mange flyvende insekter kender I? 

   

(Se evaluering den 28. april nedenfor) Data/svar fra forældrene: 

Hvor mange flyvende insekter kender du? 

   

Hvem kan du godt lide at lege med? (hvor mange venskaber/relationer har barnet?) 

   

Hvad er sjovt at lave (lege) i børnehaven? (hvad skal vi gøre mere/mindre af?) 

   

Mundtlig delevaluering den 31. marts 2022 (spørgsmål til gruppemøde) 

- Børnene sætter flere ord på og lægger mærke til insekter  



- Børnene viser begejstring ved fund af insekter 
- Forældrene fortæller at børnene har fået større kendskab til insekter 
- Vi ser en interesse og udvikling i vores pædagogiske aktiviteter, hvor børnene har fået større 

kendskab til flyvende insekter 
- Mange børn byder ind til samlinger og aktiviteter 
- Børnene sætter navn på insekterne (Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Humlebi, Honningbi, 

Snudebille, Træbuk etc.) 
- Børnene sætter ord på insekternes tilblivelse og udvikling 
- børnene inddrager temaet i deres lege 

Fernisering 

- Forældrene opfordres til at tage en insektvenlig plante med til plantning (meget gerne fra haven) 
- Video med sunget sange og aktiviteter 
- Aktivitet på terrassen 

Eftertanke; hvad var svært og hvad skulle vi have gjort anderledes? 

- Børnene kunne interviewe hinanden i små grupper? 
- Kunne børnene have mere medbestemmelse ift. valg af spisegrupper? 

Evaluering den 28. april 2022 

Efter et møde er vi kommet frem til, at vores dataindsamling har et for stort fokus på læring og ikke er 
brugbar ift. måling af børnenes trivsel og udvikling. Tanken var, at vi som fagpersonale ville introducere 
de mest almindelige, flyvende insekter for børnene først gennem dialog (hvad ved børnene om flyvende 
insekter) og efterfølgende gennem leg, natur, udeliv og science, og aktiviteter for på den måde at lade 
temaet være rammen for børnenes trivsel og sociale udvikling. Vi er overbeviste om at børnene har haft 
et godt forløb med temaet ’Flyvende insekter’, hvor vi har set deltagende, glade og engagerede børn, 
som aktivt har deltaget i voksenaktiviteterne. Ift. indsamling af data skulle vi have haft et større fokus på 
første og andet mål (se mål i SMTTE) evt. gennem børneinterview eller video. Hvis vi ser bort fra den 
manglende dataindsamling, så har tryghed og omsorg fra de voksne, legen og de to første mål været 
grundlæggende i det daglige pædagogiske arbejde hos Okse- og Løgfrøerne og det er trods alt det 
vigtigste. Kort sagt, mere skarpe på indsamling af data med mindre fokus på læring og mere fokus på 
udvikling af leg og social udvikling.  

Vi vil fremover løbende vurdere, hvordan vi udvikler aktiviteterne med mere børneinddragelse, 
samarbejde og nærmeste udviklingszone, hvor vi vil filme aktiviteterne flere gange, analysere dem og se 
om målene er i spil. 

___ 

Voksne skal blive gode til at bidrage til legen på legens præmisser. Det kræver analytisk kompetence. De 
skal kunne analysere legen for at understøtte den. Og det kræver, at de har kendskab til legens forskellige 

typer, stemninger og børnegruppens unikke sammensætningxii 

___ 

 

 
i https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer/social-udvikling 
ii https://emu.dk/dagtilbud/de-seks-laereplanstemaer/natur-udeliv-og-science?b=t436-t3496 
iii https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/leg?b=t436-t3495 
iv https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/968 
v https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/boernefaellesskaber?b=t436-t3495 
vi https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Social%20udvikling%20L%C3%A6ringsm%C3%A5l.pdf 
vii https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/saadan-paedagoger-bedst-hjaelpe-legen-paa-vej 
viii https://emu.dk/sites/default/files/2019-
04/Natur%2C%20udeliv%20og%20science%20L%C3%A6ringsm%C3%A5l.pdf 

 



 
ix https://emu.dk/sites/default/files/2019-
04/Natur%2C%20udeliv%20og%20science%20L%C3%A6ringsm%C3%A5l.pdf 
x https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/leg?b=t436-t3495 
xi https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/leg?b=t436-t3495 
xii https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/saadan-paedagoger-bedst-hjaelpe-legen-paa-vej 


