
Svævefrøer  

Efterårstema 2020: Musik og Rytmik 

SMTTE-model 

 

Sammenhæng: 

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor børnene er mellem 0-6 år og fordelt i 
aldersopdelte grupper i børnehaven. Svævefrøerne er den mellemste gruppe i børnehaven. Vi er 
25 børn i alderen 3-4 år, vi er 4 voksne; 2 pædagoger samt 2 pædagogmedhjælpere 

Temaet "Musik og Rytmik" skal implementeres i alle børnegrupper i Løvspring, dog har hver enkelt 
gruppe frihed til at tilpasse temaet så det passer til alderstrinnet, og børnenes personlige 
udviklingstrin.  

Forløbet vil vare fra september til november 2020, hvor det afsluttes med fernisering 
d.20.november.  

For at skabe de bedste rammer for udvikling og læring, er det altid vigtigt, vi har fokus på, hvordan 
vi rammer børnenes nærmeste udviklingszone. Hos Svævefrøerne er det bl.a. vigtigt, at vores tiltag 
er konkrete, enkelte og overskuelige. Ligeledes er gentagelser og genkendelighed vigtigt for 
børnenes læring. 

Under dette tema vil vi have fokus på de pædagogiske læreplanstemaer: 

- Alsidig personlig udvikling 

- Social udvikling 

 

Mål: 

Vi har valgt læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling, da vi ønsker at styrke det enkelte barns 
lyst og mod til at stå frem til samlinger og gå forrest og være i centrum i aktiviteter. 

Med valget af læreplanstemaet Social udvikling ønsker vi at sætte fokus på børnenes indbyrdes 
relationer. Vi vil arbejde med at udvikle deres empati for andre børn og deres indblik i hvad egne 
ord og handlinger gør ved andre. Vi ønsker at give børnene flere og nye relationer. Ligeledes ønsker 
vi at styrke børnenes evne til at behovsudsætte og opnå større forståelse for tur-tagning ved både 
at kunne byde ind, men også at kunne være stille og lytte på andre 

Temaet Musik og Rytmik vil være den røde tråd i de aktiviteter og tiltag, vi planlægger gennem 
forløbet, og vil være midlet til at nå vores mål ud fra de pædagogiske læreplaner. 



Tiltag: 

Vi vil opstarte vores tema fredag d. 28. august. Her vil vi fortælle børnene om hvad det nye tema er 
og høre dem, hvad de tænker på, når de hører ordene ”musik” og ”rytmik”. Vi vil også spørge dem 
hvilke sange de kunne tænke sig at synge i løbet af temaet for at inddrage dem i forløbet fra start 
og give dem ejerskab og medbestemmelse.  

Generelt øget fokus på og evaluering af følgende pædagogiske tiltag: 

På vores haldage vil vi: 

- Støtte og guide børnene i forhold til at turde stå frem foran andre og give dem lyst til at 
prøve. Det vil vi gøre gennem sanglege med fokus på at have forskellige roller man skal 
spille. De voksne vil støtte og guide barnet for at give tryghed til at turde deltage. 
Forskellige roller kan være med til at alle børn får lyst til at være med til at spille en rolle, 
der tiltaler dem. Vi vil synge ”På en grøn, grøn, grøn, grøn bakke-bakketop” og ”Tornerose 
var et vakkert barn”  

- Afslutte dagen med afslapning for at styrke selvregistrering og dermed deres selvregulering, 
og for at hjælpe børnene til en god overgang og give dem en forståelse for hvordan 
kroppen føles når den er helt i ro. 

På hjemmedage vil vi: 

- Styrke det enkelte barns mod til at stå frem ved, at vi til samling indfører ”Dagens barn”, 
som er med til at ”holde samling”; barnet gennemgår dagen, vælger hvad samlingen skal 
indeholde (eks. hvilken sang eller bog) Vi vil guide og støtte barnet. Herved får børnene en 
fornemmelse for hvad medbestemmelse er og får lov til at øve sig i at være i centrum i en 
mindre gruppe. (Alsidig personlig udvikling) De øvrige børn vil også blive styrket i deres 
sociale udvikling, idet de skal vente på tur, behovsudsætte og have fokus på én af deres 
kammerater, samt være lyttende overfor den, der er dagens barn. 

-  Vi ønsker at styrke fællesskabet hos børnene og deres indbyrdes relationer. Derfor vil vi til 
samlingerne også øve sange, som børnene er med til at vælge, og som vi vil fremføre for 
andre spisegrupper. På denne måde får det enkelte barn en følelse af at være en del af en 
fælles aktivitet og samtidig bliver deres mod styrket, da de skal stå frem og synge for andre 
(social udvikling samt alsidig personlig udvikling) 

- Vi ønsker, at børnene oplever både vilde og stille aktiviteter, så de oplever, hvordan deres 
krop reagerer forskelligt på disse og deres puls banker i forskellig rytme og tempo. Vi vil 
anvende Hulen til på skift at stå for aktiviteterne Mette I, Helle og Mathias på skift lave 
forskellige aktiviteter med børnene. Mette I vil lave Danse Daisy for at vise børnene, hvad 
”fri dans” giver af muligheder for kropslig udfoldelse. Her kan børnene se hinanden danse 
og få inspiration. Mathias vil bruge sange som f.eks. ”På safari”, ”Løbeleg, Flyvemaskine” til 
at give et fælles tredje, som udgangspunkt for at sammensætte musik, rytmik og 
fællesskab. Helle vil lave rytmik, hvor vi først får pulsen (rytmen) op, og derefter får 
kroppen og pulsen ned igen ved massage og mindfulness. (alsidig personlig udvikling) 



- Lave musikinstrumenter (raslere, mini-guitarer og lignende) I Krattet, som vi vil bruge til at 
lege med rytmer, sange og vise hinanden hvad forskellige instrumenter kan. Børnene får 
mulighed for at få øjnene op for hinanden, når de ser hvad andre har lavet og de kan bruge 
deres musikinstrumenter til at spille sammen. 

- Vi vil have et fast musikrum i Mosen, hvor vi vil anvende Musik og Rytmik på forskellige 
måder. Dette kan være sanglege, ”ønsk en sang”, samspil med instrumenter og meget 
andet. På denne måde vil Musik og Rytmik hele tiden være en mulighed at deltage i eller 
være baggrundsmusik for den fri leg i Mosen. Her vil vi både have voksenstyrede aktiviteter 
og vi vil lade børnene være medbestemmende i, hvad der skal foregå. Mads, Mathias, 
Mette I og Helle vil på skift være ansvarlige for dette musikrum. 

På skovdage vil vi: 

- Gå i små grupper (spisegrupper) og samle naturens materialer sammen, som vi skal bruge 
til instrumenterne på hjemmedage. Små grupper giver mulighed for høj grad af nærvær fra 
de voksne og mulighed for at benævne det enkelte barn. Når vi benævner de enkelte børn, 
kan de andre få øje på hvad dét barn gør og blive interesseret i at lege. 

- Gå på opdagelse i hvad naturen har at byde på af ”instrumenter”. De enkelte børn vil få lov 
til at komme med forslag til hvordan vi kan bruge pinde, stammer, blade, sten, grankogler 
mm. til at skabe musik med. 

- Ligesom på hjemmedagene bruge samlingen til at øve sange, som vi senere vi opføre for de 
andre spisegrupper. Når man er sammen om at skulle udføre en opgave, kan det give mod 
til at være med, da man ikke er alene, men er sammen om det. 

- I vores spisegrupper være nysgerrige på naturens lyde. Hvordan lyder sten i en spand når vi 
ryster spanden, kaster med den, triller den mm.? Hvad hvis det var blade, store grene, små 
pinde, grankogler, bær osv.?  Det enkelte barn får i de små grupper mulighed for at komme 
på banen og blive hørt. At blive hørt og taget alvorligt, øger lysten til at deltage og giver 
indlevelse og følelse af indflydelse. 

- Forsøge os med at digte sange om de ting vi oplever. Det kan både handle om hvad vi har 
set på vores tur, eller hvad det enkelte barn gjorde. Ved at synge om de enkelte børn 
kommer de i fokus, uden selv at skulle stille sig frem foran de andre. Det kan være en 
lettere indgang til at turde være i centrum. 

- Vi vil lave ”fluesmækker-lege” på forskellige måder, hvor børnene skal finde forskellige 
instrumenter. Eks. ved først at lytte til instrumentets lyd og derefter finde og smække på 
billedet af det instrument, der passer til lyden. Eller skrive instrumentets betegnelse på et 
ordkort og derefter smække det billede, der passer til ordet. Børnene vil skulle samarbejde 
om at finde det rigtige svar og evt. deles om en fluesmækker, for på den måde at styrke 
deres sociale udvikling og relation. Vi vil både sætte børnene sammen i par, for at hjælpe 
dem med at få øjnene op fr nye relationer, men også lade dem selv bestemme i andre 
tilfælde. Ved samarbejde tænker vi deres relation vil blive styrket eller blive vækket. 

- Vi vil lave menneskeligt vendespil, og her anvende instrumentnavne. Her vil børnene igen 



både blive sat sammen af os og få lov selv at vælge makker. Her vil vores fokus også være at 
styrke den sociale udvikling, idet de skal samarbejde og har en fælles opgave. Det barn, der 
skal være ”den, der gætter”, bliver ligeledes styrket i modet til at stå frem foran de andre. 
Dermed styrkes den alsidige personlige udvikling og barnets deltagelseskompetance  

- Vi vil have fokus på at anvende og skrive ordkort i vores aktiviteter i alle vores rammer – 
ude som inde. 

Generelt vil vi voksne følge barnet ved at benævne hans eller hendes initiativer (handlinger og 
følelser) 

 

Forældreinddragelse: 

- Som en lille hjemmeopgave skal forældrene sammen med deres børn finde 1-2 ting, som 
barnet kan bruge til at lave instrumenter af. På den måde tager barnet nemmere ejerskab 
over instrumenterne og de vil blive mere personlige. 

- Vi vil til forældremødet d. 9. september opfordre forældrene til at indføre en form for ”tale-
runde” hjemme, hvor alle i familien får taletid og kan fortælle om noget godt/positivt de 
har oplevet i løbet af dagen. På denne måde vil forældrene bakke op om vores tiltag og mål 
ift turtagning og styrke barnets empati, behovsudsættelse samt øve sig i at udvise interesse 
for andre. 

Vi vil i ”alle rum og rammer” følge børnenes spor og spontant fange deres tegn, så vi kan 

understøtte deres lege og dermed forstørre og anerkende dem. Hermed vil vi kunne triangulere 

mellem børnene og styrke relationer samt deres sociale udvikling. 

Fernisering: 

- Fernisering vil blive i Mosen d.20.november. For at inddrage forældrene, som ikke må 

deltage denne gang, overvejer vi at opdele produkterne efter det enkelte barn og lade dem 

hver især fortælle om, hvad de har lavet. 

 

Tegn: 

- At børnene udvikler større mod gennem forløbet til at stå frem og være deltagende i 
sanglege og til samling. 

- At børnene lærer sangene at kende og selv italesætter, at de gerne vil synge uden den 
voksne og også vil synge for hinanden til samling. 

- At vi ser nye legerelationer og venskaber opstå. 

- At forældrene fortæller, at deres barn fortæller om flere og andre børn hjemme end 
tidligere. 



- At forældrene fortæller, hvordan deres barn kan huske, hvem de har lavet aktivitet med i 
dag og udtrykker glæde ved musik og samværet med forskellige børn. 

- At vi oplever børnene lytte til hinanden og giver hinanden positiv feedback på de idéer, de 
kommer med. 

 

Evaluering 

Vi vil løbende evaluere og justere SMTTE-modellen til gruppemøder. Her har vi fast 

evalueringsgrupper, hvor vi får spørgsmål at evaluere ud fra. Vi vil evaluere på vores tiltag; om vi 

rammer børnenes zone for nærmeste udvikling, så vi hele tiden har for øje om vi oplever, børnene 

i flow og er børn, der er engagerede, og som ønsker at få medindflydelse. 

Vi vil evaluere op/på tiltagene ud fra vores oplevelse af børnene, og hvad de er optagede af og 

nysgerrige på. Vi vil dele erfaringer med i hvilke situationer, vi oplever, at børnene har mest mod 

på at deltage, og se hvordan vi kan dyrke det mere. 

Vi vil løbende diskutere om de tegn, vi ser hos børnene, er dem vi havde forventet. Hvis ja, hvad 

gør vi så rigtigt og skal gøre mere af? Hvis nej, hvorfor ser vi så andre tegn, og er det en god ting 

eller noget vi skal gøre noget ved? 

Vi vil ved hjælp af navnelister over Svævefrøerne notere deres udvikling ned gennem forløbet. 

Hvordan reagerer det enkelte barn på det første møde med en ny sang eller sangleg, og har dette 

ændret sig, når vi kommer i gang med forløber og helt til slut? 

Til samlinger vil hhv. Mette og Mads lave observationer af børnene, når de er dagens barn, og 

beskrive hvordan barnet reagerede og varetog opgaven – sker der her en udvikling ift. deres lyst 

og mod til at stå frem. Eks. Bliver deres stemmer tydeligere? Bliver de mere selvsikre i deres 

kropssprog? Osv. På denne måde vil vi evaluere over deres alsidige personlige udvikling 

Vi vil lave et relationsskema, hvori vi kan afkrydse børnenes venskaber i hhv. starten af forløbet og 

igen ved afslutningen af forløbet (Mads laver disse)  

Vi vil alle være ansvarlige at notere praksisfortællinger ned i kinabøger, når vi observerer børnenes 

relationer og nye venskaber   

Under forløbet:  

Vi oplevede hurtigt, at vores tiltag på skovdage med at vi skulle undersøge lyde i spande og med 

naturens materialer, ikke fangede børnegruppen, og vi evaluerede derfor tiltagene og ændrede 

dem til aktiviteter, der var mere udfordrende og fangede børnene på deres udviklingsniveau. 

Vi lavede i stedet lege med fokus på relationer og samarbejde. Vi lavede et menneskeligt 

vendespil, hvor børnene skulle være sammen i par og sammen aftale et instrument, de skulle 

være. Én skulle så gætte, hvem der var sammen som par. 



Vi legede også fluesmækkerleg, hvor børnene skulle finde billeder af forskellige instrumenter, som 

de så skulle smække med en fluesmækker. Her ville de både bruge kroppen til bevægelse, samt få 

kendskab til forskellige musikinstrumenter. 

I hallen lavede vi sanglege, hvor børnene havde roller og dermed have mod til at turde optræde 

for hinanden.  

Vi lavede interviews med børnene, hvor vi spurgte om, hvilke venner de havde. Dette gjorde vi i 

starten af forløbet samt i slutningen for at se, om der var opstået nye relationer. Vi observerede i 

løbet af temaet, at mange nye relationer opstod i gruppen, og ved det afsluttende interview 

nævnte børnene både nye og flere navne, som deres venner. 

Vi har oplevet, at børnene selv har efterspurgt sange og er blevet bedre til at kende og huske 

sangene.  

Da vi spurgte børnene hvad de har oplevet og lært under forløbet, svarede de: 

”Jeg har lært Trolle Rolle sangen bedre” 

”Jeg har prøvet at lave musik og lyde med sten i hånden” 

”Jeg er blevet bedre til at synge” 

”Jeg har sunget Fætter Mikkel” 

”Jeg har raslet med en spand med pinde i” 

”Jeg har lært flere sange” 

Vi har under temaet brugt følgende dokumentationsformer: 

- Børneinterview – børnene blev i starten og i slutningen af teamet udspurgt om hvem der er 

deres venner for at få synliggjort om de har fået nye venner/relationer 

- Relationsskema – vi har løbende i et skema noteret hvem børnene leger med for at se 

hvem de leger mest med og hvor bredt de leger. 

o Vi synes det har givet et indblik i hvem børnene leger med og har været brugbart, 

men hvis vi skal bruge det igen skal der laves klarere kriterier og aftaler omkring 

hvor, hvordan, hvornår mm. 

- Koncerter – hvor børnene skulle synge for hinanden i grupper med en sang de havde øvet 

og som blev filmet. 

o Igen synes vi idéen var god og kunne have givet mening, men vi skulle have haft 

klarere aftaler om hvor mange gange vi ville synge, da vi kun nåede 2 gange og det 

giver ikke noget særligt stort vurderingsgrundlag. 

- Praksisfortælling – når børnene til samling var Dagens barn noterede vi hvordan de 

agerede og ønskede at se hvordan deres udvikling var i forhold til at turde stå frem 

o De enkelte børn nåede 2-3 gange og vi synes ikke det er et særligt stort grundlag at 

vurdere ud fra. 



Vi har evalueret på målene omkring børnenes alsidige personlige og sociale udvikling. Vi har 

oplevet at børnene for det meste har turdet stå frem og være i centrum til samling og i 

aktiviteterne. Og vi oplever, at der har været fremskridt, men vurderer også at det er et område, 

hvor der er behov for et større tidsperspektiv for at kunne skabe store forandringer. 

I forhold til målet med børnenes sociale udvikling i at udvide deres legerelationer og give dem nye 

venner, har vi observeret mange nye relationer og leger meget mere på kryds og tværs. 


