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SMTTE-model ”Krop og Sjæl” 

 

Sammenhæng:   

Løvsprings fysiske omgivelser er unikke. Placeringen på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg giver 

mulighed for oplevelser i svømmehal, springsal, idrætshal og spændende udendørs faciliteter. Synergi med 

højskolen giver de perfekte rammer og gør os til en del af højskolelivet med dets smittende kultur, ånd og 

energi.  

Løvspring er en privat integreret institution med omkring 110 børn.   

I vuggestuen er der 40 børn fordelt i fire børnegrupper, i tre af grupperne er de yngste og mellemste børn 

og en gruppe med de ældste vuggestuebørn. Der er til vuggestuen tilknyttet pædagoger, 

pædagogmedhjælpere, en halvårs studerende fra Viborg VIA University College og vikarer.   

 I Løvspring arbejder vuggestue og børnehave målrettet med alle seks pædagogiske læreplaner. 

Løvspring har årligt to overordnede temaer, som hver gruppe individuelt arbejder med. Temaet for 

efteråret 2017 er ”Krop og Sjæl”, hvor vi i Loppegruppen har valgt at tage udgangspunkt i 

læreplanstemaerne ”Krop og Bevægelse” samt ”Alsidig personlig udvikling”. Når SMTTE-modellen læses 

skal man tage højde for at vuggestuebørnene er på forskellige udviklingstrin, og vi vil af denne grund opleve 

forskellige tegn og tiltag for det enkelte barn.   

 

"Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse.  

Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet." 

 

Mål:  

- Vi vil have fokus på forskellige fagtesange omkring kroppen, derved oplever børnene glæde og 

forståelse for deres egen krop og dét at være i bevægelse. 

- Vi vil lave yoga med små fortællinger; det øger børnenes kropsfornemmelse og stimulerer deres 

kinæstesisans. 

- Vi laver massage; både voksen-barn og barn-barn. Dette vil hjælpe barnet til at slappe af og mærke 

ro i sin krop. Barn-barn massage hjælper børnene til, at se hinanden og gør det nemmere at indgå i 

sociale interaktioner. De opnår gennem massage tryghed og tillid i deres relationer til både børn og 

voksne.   

- Vi vil have fokus på følelser. Vi vil lege og tale om forskellige følelser og sætte ord på børnenes 

følelser for, at fremme barnets muligheder for at tilegne sig og udtrykke empati. 
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- Vi vil udfordre børnenes sanser gennem forskellige lege, blandt andet ved at rører forskellige 

konsistenser, dufte, varmt/koldt m.m. 

Tegn: 

- At børnene selv øver fagtesange og viser glæde og genkendelse når vi taler og synger om kroppen. 

- At børnene bliver mere bevidste om deres egen krop ved, at tale om kroppen og kan udpege 

forskellige kropsdele. 

- At børnene viser nysgerrighed omkring kroppen ved, at spørge ind til kroppen og gerne vil vide 

mere. 

- At børnene opnår en større fornemmelse for deres egen krop – De bliver bedre til at kontrollere 

sine bevægelser og kropsstyrke. 

- At børnene kan finde og mærke ro i sin egen krop, at de har lyst til de rolige lege, massage. 

- At børnene via massage styrker relationerne til hinanden og de voksne, ved at opsøge hinanden på 

en hensigtsmæssig måde og indgå i legerelationer. 

- At børnene bliver mere bevidste og kan sætte ord på egne og andres følelser. 

- At børnene udviser empati for de andre børn i vuggestuen. At de udvikler redskaber til at hjælpe 

hinanden. 

Tiltag:  

- Vi vil lave bøger med forskellige yoga historier og fagtesange omkring kroppen, som både kan 

bruges til samlinger eller spontant. 

- At de voksne bruger den anerkende tilgang / Marte-Meo aktivt og benævner følelser og handlinger 

blandt børnene. 

- Vi vil dele os op i små grupper, hvor der er mulighed for ro til massage, med roligt musik og 

dæmpet belysning. 

- Vi vil lave forskellige aktiviteter og lege som stimulerer sanserne. 

Evaluering: 

Evalueringen af forløbet sker løbende og vi vil reflektere over tegn vi ser hos det enkelte barn og i gruppen. 

Vi vil undervejs i forløbet benytte billede- og tekstdokumentation på hjemmeside, Instagram og på Famly. 

Ligeledes vil billede materiale blive sat i barnets mappe. Vi vil løbende til gruppemøder evaluere og justere 

forløbet. 

Hele forløbet afsluttes med en fernisering for børnene og deres familier, hvor der vil blive ophængt 

materiale udarbejdet under forløbet.  

 


