
 

Vand 
 – en SMTTE-model over et forløb med Løgfrøerne 

Sammenhæng  

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor gruppen Løgfrøerne danner grundlaget for en af 
børnegrupperne i børnehaven. Løgfrøerne er 27 børn i alderen tre til fire år og er den mellemste børnegrupper i 
børnehaven. Vi har som fagpersonale en oplevelse af, at Løgfrøerne er undrende og nysgerrige på mange ting 
i løbet af dagen, hvor der bliver stillet mange spørgsmål. Derfor vil vi gerne gribe og understøtte Løgfrøernes 
nysgerrighed og sammen gå på opdagelse i temaet Vand. Vi vil gennem læreplanstemaet ’Natur, Udeliv og Science’i 
have fokus på at skabe en god science-pædagogisk praksisii. Vi vil tage udgangspunkt i de fælles pædagogiske 
grundlag ’Leg’iii, ’Dannelse & Børneperspektiv’ og ’Børnefællesskaber’iv samt en anerkendende tilgang gennem Marte 
Meov 
Forløbet vil vare fra den 2. september og afsluttes med Fernisering fredag d. 18. november 2022 

--- 

Science i dagtilbud handler om at gribe og understøtte børns nysgerrighed og sammen gå på opdagelse i bl.a. 
naturvidenskabelige fænomener, sådan som det fremgår af den styrkede pædagogiske læreplanvi 

--- 

Mål 

- At 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 udviklingvii 

- At 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 opmærksomhed 

- At Løgfrøerne danner nye relationer og venskaberviii 
- At Løgfrøerne gennem legen lærer at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter ix 
- At Løgfrøerne har indflydelse på deres dagligdag og er aktive deltagerex 

--- 

Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden xi 

--- 

Tiltag 

Skovdage (mandag og onsdag) 

- Vi vil på skovdage gå på opdagelse efter vand for at finde ud af, hvor vand kommer fra og hvor man kan finde det. 
Vi vil lade Løgfrøerne tage billeder 

- Vi vil på skovdage bygge en vandbane og give Løgfrøerne erfaringer med vandets bevægelse, og hvordan vand kan 
ledes på vej, blokeres eller skabe oversvømmelse 

- Vi vil på skovdage lave skyer og regndråber og give Løgfrøerne erfaringer med fænomenerne fordampning og 
fortætning og derigennem en begyndende forståelse for vandets kredsløb 

- Vi vil på skovdage filtrere muddervand og give Løgfrøerne erfaringer med rensning af vand og en forståelse for, at 
det ikke er al slags vand, vi kan drikke 

- Vi vil på skovdage hænge vådt tøj til tørre og give Løgfrøerne oplevelser med fænomenet fordampning, og hvorfor 
vand forsvinder ud i luften som vanddamp 



- Vi vil på skovdage lave vandpytter og give Løgfrøerne erfaringer med, hvordan vand siver ned i undergrunden 
- Vi vil på skovdage give Løgfrøerne plads til at lege og at legen udvikler sig positivt 

Hjemmedage (tirsdage) 

- Vi vil på hjemmedage gå på opdagelse efter vand for at finde ud af, hvor vand kommer fra og hvor man kan finde 
det. Vi vil lade Løgfrøerne tage billeder 

- Vi vil på hjemmedage lave en regnfanger og stille den op udenfor. Det vil give Løgfrøerne erfaringer med, hvor 
meget det regner og en begyndende forståelse for vandets kredsløb 

- Vi vil på hjemmedage smage på vand og give Løgfrøerne en forståelse for, hvad der er drikkevand og forurenet 
vand - og hvad forskellen er på ferskvand og saltvand 

- Vi vil på hjemmedage smide forskellige ting i vand og give Løgfrøerne en forståelse for overgangen mellem 
flydende og fast stof, og de oplever bl.a., hvorfor isen smelter  

- Vi vil på hjemmedage få karse til at gro på forskellige overflader som køkkenrulle, jord, sand, sten, træ osv. og give 
Løgfrøerne en forståelse af, at der skal vand til, at noget kan gro, men at der også er andre faktorer, der spiller ind  

- Vi vil til samling på hjemmedage synge Vandsangen med Poul Kjøller 
- Vi vil på hjemmedage give Løgfrøerne plads til at lege og at legen udvikler sig positivt 

Haldage (torsdage) 

- Vi vil på haldage lave samarbejdslege med udgangspunkt i Poul Kjøllers Vandsang og understøtte, at Løgfrøerne 
udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på 

- Vi vil på haldage lave afslapning med stille musik og en historie om vand og understøtte, at Løgfrøerne oplever 
krops- og bevægelsesglæde både i aktivitet og ro 

- Vi vil på haldage give Løgfrøerne plads til at lege og at legen udvikler sig positivt 
- Vi vil på haldage lege ’hajen kommer’, som er en regelleg og en fangeleg, hvor Løgfrøerne øver sig i at aflæse og 

forstå hinanden i en social sammenhæng 

Tegn  

1. At Løgfrøerne stiller spørgsmål, er nysgerrige og undrende 
2. At Løgfrøerne viser glæde og vitalitet i sociale sammenhænge ved lege og temaets aktiviteter 
3. At Løgfrøerne er nysgerrige, observerende og undersøgende 
4. At Løgfrøerne danner relationer og venskaber og at de hver især har én eller flere at lege med 
5. At Løgfrøerne leger 
6. At Løgfrøerne kan forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter 

Evaluering 

Vi vil med udgangspunkt i en science-pædagogisk praksis evaluere løbende på gruppemøder og når temaet er slut med 
afsæt i en science-pædagogisk tilgangxii, en anerkendende tilgang gennem Marte Meoxiii og de fællespædagogiske 
grundlag ’Leg’, ’Børnefællesskaber’ og ’Dannelse og børneperspektiv’.  
Vi vil filme aktiviteter med fokus på relationen mellem børn og pædagogisk personale. Hvordan forholder vi os til 
børnene i aktiviteten? Hvilke børn bliver set og hørt og får respons, hvilke børn gør ikke, og hvorfor? Hvordan 
kommunikerer vi med børnene? Hvordan reagerer børnene på personalet ageren? Hvordan kommer de fælles 
pædagogiske grundlag i spil? 

Delevaluering den 20. september 2022 
Film 1 med Peter: Oda har krabber med og Peter skaber en aktivitet ud fra det. Tegn 1, 2 og 3 er i den grad i spil. Peter 
lader børnene gå forrest, stiller åbne spørgsmål, går på opdagelse med børnene og det fungerer 

Evaluering den 21. november 2022 
Vi fik filmet én gang og det gik godt med tanke på at vi fik set filmen og evalueret på den. Vi skulle have filmet flere 
voksne, gerne alle fire, med efterfølgende evaluering for at få et kvalitativt resultat. Det er ikke meget vi kan hente ud 
fra en film. Næste gang skal dette planlægges bedre og alle skal være med på den. 

Løgfrøerne har været fordybet i temaet vand. Det kan vi se, når vi har haft aktiviteter, hvordan de er interesserede, 
deltagende, nysgerrige og begejstrede for det vi har sat i gang. Processen ift at rense vand har været særdeles positiv, 
men hvor meget børnene har fået ud af det ift. vores mål, det er svært at sige. Tegn 1, 2 og 3 har dog for det meste 



været i spil. Hvis vi havde filmet mere, ville vi have mere materiale at evaluere på ift mål og tegn. Børnene har vist 
deltagende glæde og begejstring, men en kvalitativ evaluering er svær med et begrænset materiale at evaluere på. Vi 
skal være mere tydelige fra start, hvordan vi vil evaluere; hvordan ser vi det vi gerne vil se? 
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