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SMTTE-model over temaet ”Natur, miljø og affald” 

Sammenhæng 
I Løvspring har vi i efteråret valgt at arbejde med temaet ”Natur, miljø og affald”. Hver gruppe inddrager temaet som 
del af den pædagogiske hverdagsstruktur. Formålet med temaet er at de pædagogiske aktiviteter udspringer af 
børnegruppens zone for nærmeste udvikling. 

Haletudsegruppen er den ældste børnegruppe i Løvsprings vuggestue. Børnene er fordelt i spisegrupper som fungerer 
som en opdeling under måltidet til middag, men også som en opdeling på hjemmedage og skovdage. Børnene er på 
forskellige steder i deres alsidige udvikling, men fælles for dem er at de er optaget af ordkort, sang og fortællinger. På 
den baggrund vil temaet komme sig til udtryk i samlinger og aktiviteter på hjemmedage. Gennem temaet vil børnene få 
indblik i naturen som nærmiljø, indblik i hvordan vi passer på miljøet som vuggestuebarn samt hvad affald er og hvilken 
betydning dette har.   

Haletudsegruppen er en ny sammensat børnegruppe, der er i gang med at danne relationer som på sigt vil følge dem i 
deres overgang til børnehaven. Samtidig er børnegruppen et sted i deres udvikling hvor de er på vej til at kunne forstå 
egne og andres følelser, og derved handlinger. På dette grundlag vil vi have fokus på særligt lærerplanstemaerne Alsidig 
personlig udvikling og Social udvikling. Gennem temaet vil vi desuden tage afsæt i læreplanstemaet Natur, udeliv og 
science.  

Mål 
I forhold til læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling er målet at højne børnenes deltagelse i samlinger og aktiviteter i 
hverdagslivet. 
 
Børnene vil i forhold til læreplanstemaet Social udvikling danne relationer til hinanden, hvortil dette som mål skal 
forstås som, at det enkelte barn viser forståelse for den anden gennem empati.  

 Gennem de pædagogiske aktiviteter vil børnene opnå indsigt i og forståelse om temaet Natur, miljø og affald.  

Tiltag 
Alsidig personlig udvikling 

• Samlingerne indeholder rollespil hvortil børnene på skift øver sig i at formidle et budskab. De bliver støttet i at 
være i centrum og stille sig foran en gruppe. 

• Børnene støttes i at det de producerer eller tager initiativ til, har værdi. 

• Børnene bliver støttet i at vise og fortælle om affald de finder, samt om det affald de har med hjemmefra. 

• Børnene bliver støttet i at holde fokus på hvad hinanden viser og fortæller. Dette gøres gennem rollespil og 
dialogbilleder.  

Social udvikling 

• Børnenes følelsesmæssige udtryk italesættes, og børnene guides i at aflæse hinandens udtryk samt på hvilken 
måde de hensigtsmæssigt kan agere i forhold til egne følelsesmæssige oplevelser, men også i forhold til 
andres. Herved støttes der op om børnefællesskabet.  

• Vi voksne opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og støtter dem i at udvise empati for hinanden.   

• Børnene støttes i at vente på tur og i at være interesseret i hinanden gennem spil omhandlende temaet.  

• Børnene guides i at støtte hinanden.  
Natur, udeliv og science 

• Samlingerne indeholder rollespil hvortil dette omhandler sortering af affald, samt hvordan vi passer på naturen 
og miljøet.  

• Til samling anvendes dialogbilleder som omhandler temaet. 

• Der inddrages ordkort i de pædagogiske aktiviteter og samlinger hvor det både er børn og voksne der skriver 
ordkort. Ordkortene skrives på baggrund af billeder eller fortællinger omhandlende natur, miljø og affald.  

• På skovdage går vi på jagt efter affald i skoven. Vi er i dialog med børnene om hvad det er for noget affald vi 
finder, samt hvorfor vi samler det sammen. Børnene får ”miljøveste” på for derved visuelt at gøre opmærksom 
på, at vi som gruppe i skoven har en særlig mission. 

•  Vi laver et spil der omhandler natur, miljø og affald som anvendes på hjemmedage.  

• I hallen leger vi stafet hvor børnene skal sorterer affald. Spiller skraldebingo og leger alle mine skraldemænd. 

• Vi har dialogisk læsning omhandlende temaet. 
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• Børnene bliver guidet i at minimerer sæbe og vand når de vasker hænder, hvortil de får indblik i at dette er for 

at passe på naturen. 

• Motionsdagen omhandler at finde og indsamle skral.  
 
Forældrene får indblik i det pædagogiske fokus gennem forældremøde, Famly og hverdagsdialog. Samt afslutter 
efterårstemaet sammen med Løvsprings børn og voksne d. 22. november. 
 
Tegn 
Alsidig personlig udvikling 

• Børnene er deltagende i samlingerne og de pædagogiske aktiviteter, som giver sig til udtryk, ved at de holder 
fokus på det fælles tredje, hinanden, kommer med input der relaterer sig til aktiviteten, viser begejstring og 
koncentration.  

• Børnene viser deltagelse idet de gerne vil vise rollespil, vælge sang, skrive ordkort og sætte ord på 
dialogbillederne. 

• Børnene viser deltagelse i fællesskabet idet de lytter til hvad de hver især indbyder med. 

• De voksne guider det enkelte barn individuelt i forhold til at være deltagende. 

• De voksne italesætter børnenes initiativer så børnegruppen støttes i at se og give plads til deltagelse. 
 

Social udvikling 

• Børnene udviser empati for hinanden idet de handler hensigtsmæssigt i forhold til hvad den anden udtrykker.  

• Børnene har forståelse for egne følelser og handlinger idet de reagerer hensigtsmæssigt i forhold til den 
enkelte oplevelse eller situation. 

• Børnene hjælper hinanden og hepper på hinanden i aktiviteter i hallen, i garderoben og i den spontane leg. 

• De voksne italesætter børnenes følelsesmæssige udtryk, for derved at give det enkelte barn indblik i hvad 
barnet udtrykker.  

• De voksne guider barnet i at agerer følelsesmæssigt ud fra det oplevede.  

• Børnene danner tætte relationer til hinanden i gruppen, som opleves ved at de søger hinanden.  

• Forældre fortæller at de oplever deres barn fortælle om de andre børn fra haletudsegruppen. 

• Forældre fortæller at de oplever deres barn italesætter egne og andres følelser.  
 

Natur, udeliv og science 

• Børnene er nysgerrige på temaet som kommer sig til udtryk gennem det at de stiller spørgsmål, 
eksperimenterer med materialer og viser interesse eksempelvis at finde og sorterer affald.  

• Børnene italesætter naturens forskellighed eksempelvis ved at italesætte forskellige områder som højskolens 
område og nærmiljøet. 

• Børnene viser tegn på indsigt i naturens forskellighed idet de italesætter og viser tegn på hvad naturen viser af 
tegn på efterår og vinter. Desuden viser de tegn på dette ved at de har viden om at sommer viser andre tegn 
end vinterhalvåret.  

• Børnene oplever hvad naturen indeholder så som svampe, insekter idet de viser interesse for disse.  

• Børnene vil gerne skrive ordkort i forhold til temaet.  

• Børnene mindsker deres forbrug af sæbe og vand når de vasker hænder. De udtrykker at lidt er nok. 

• Børnene viser indsigt gennem italesættelse hvilken betydning affald og miljø har for dyrene. 

• Børnene viser tegn på forståelse af forskelligt materiale, idet de kan sorterer plast, papir og dåser. De 
genkender de forskellige materialer og affalds typer.  

• Børnene synger om skrald, skraldebil og lignende.  

• Børnene viser begejstring over at finde, være i dialog om og eksperimenterer med de forskellige materialer.  
 

Evaluering 

Vi anvender video som evaluering. Dette anvendes i slutningen af temaperioden, for derved at anse målet i forhold til 
videre fokus. Vi evaluerer til gruppemøderne, hvor der reflekteres over observationer der er gjort løbede. Forældrene 
bliver inddraget som del af evaluering af tegnene, idet de opfordres til at give tilbagemeldinger på tegn de oplever i 
forløbet. Der evalueres særligt på målet omhandlende læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling og social udvikling, 
idet disse har til formål at bidrage til overgangen til børnehaven. Evalueringen af disse anvendes til den videre 
pædagogiske indsats efter endt tema periode, og som overlevering til børnehaven.  

1. evaluering: 
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Vi oplever at børnene er medskaber af egen læring idet, de på eget initiativ hepper på hinanden, tager hinanden i 
hånden og hjælper hinanden op efter fald. Endvidere ser vi tegn på at børnene er medskaber af egen læring idet, de på 
eget initiativ undersøger og samler skrald. Børnene viser tegn på at være medskaber af egen læring idet, de 
selvstændigt gerne vil skrive forskellige affaldsmaterialer på ordkort. Dokumentationen af børnenes proces i egen 
læring sker gennem det, at vi som personale i samarbejde med forældrene skriver noter på den fælles og synlige 
notesplanche. Det virker positivt i forhold til evaluering af tegn, da vi som personale bedre husker de mange tegn 
børnene viser.  

Temaet fremstår som andet end planlagte aktiviteter idet, børnene eksempelvis om morgen leger skraldemænd. 
Endvidere viser temaet sig ved de pædagogiske måltider idet der spontant sker dialog om skrald i naturen. Desuden 
indgår temaet eksempelvis i de spontane aktiviteter om eftermiddagen, hvor der eksempelvis graves efter Ole orm og i 
den forbindelse er dialog om kompost.  

2. evaluering 

Dokumentationen viser tegn på, at børnene trives i gruppen da de viser glæde når de ser hinanden. Dette oplever vi 
blandt andet når vi i spisegrupperne mødes ved A-huset. Børnene italesætter hinanden som venner og giver hinanden 
smil, kram og kys. Vi oplever alle børnene viser tegn på at være en del af fællesskabet, hvilket vi betegner som at 
børnene trives. Dokumentationen viser tegn på børnenes udvikling idet de både socialt, sprogligt og kognitivt viser tegn 
på at de fra uge til uge mestre mere og mere i forhold til vores fokus. De viser tegn på læring idet de har forståelse for 
skrald og dennes betydning for deres nærmiljø. Børnene er interesseret i aktiviteter med skrald, og de italesætter skrald 
i forskellige sammenhænge og i forskellige aktiviteter. De viser interesse for spil med affald, hvortil de italesætter 
materialer som metal, plast og pap.  

Vi oplever at være mindre kreative i dette forløb, hvilket vi skal inddrage mere i både dette og i det kommende tema.  

Ferniseringen er børnenes mulighed for at vise deres trivsel, udvikling og læring. Det er børnene der skal vise temaets 
forløb og derved vise deres forældre, hvad de konkret har lært. Ferniseringen formål er endvidere at skabe 
sammenhæng mellem barnets hjem og institution.   


