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SMTTE-model over temaet ”Musik og rytmik” 

Sammenhæng 

I Løvspring har vi i foråret valgt at arbejde med temaet ”Musik og rytmik”. Hver gruppe inddrager temaet som en del 

af den pædagogiske hverdagsstruktur. Formålet med temaet er at de pædagogiske aktiviteter udspringer af børnenes 

zone for nærmeste udvikling NUZO. 

Haletudsegruppen er de ældste børn i vuggestuen. Børnene er fordelt i spisegrupper, som fungerer som en mindre 

gruppe i hele gruppetiden om formiddagen. Temaet vil indgå i aktiviteterne og læringsmiljøer i gruppetiden, men også 

i ydretiden, hvor børnene er på tværs i vuggestuen. Hermed stiler vi efter et læringsmiljø og fokusering hele dagen. 

Børnene i haletudsegruppen er forskellige steder i deres udvikling, men fælles for dem er, at de er optaget af dialog, 

spil, ordkort, sang og en begyndende interesse for leg med sproget. Trods det at børnene er forskellige steder i deres 

individuelle udvikling er det fælles for dem, at de anvender sproget i deres kommunikation og leg. Det pædagogiske 

personale vil være særligt optagede af børnenes ordforråd og udtale.  

 

Mål 

Med afsæt i børnenes zone for nærmeste udvikling, vil vi arbejde målrettet ud fra læreplanstemaet: kommunikation 

og sprog, for herved at styrke det enkelte barns sproglige udvikling gennem musik og rytmik. Målsætningen er på 

baggrund af dette, at børnene: 

• Udvikler deres ordforråd 

• Anvender et tydeligere fælles sprog i kommunikationen med andre 

 

Tiltag 

Kommunikation og sprog 

Gennemgående vil vi tage udgangspunkt i sange, rim og remser.  

 

Sangene vil tage udgangspunkt i barnets zone for nærmeste udvikling og derfor er de sange, personalet vælger med 

afsæt i, at børnene udviklingsmæssigt er på vej til at kunne synge længere sange. Hertil er gentagelser i sangene 

væsentlige, idet børnene i deres sproglige udvikling har brug for at høre det samme flere gange, for netop at udvikle 

kompetence til at udtale de nye ord. Sangene der vil indgå er ”Puf, hvor kan man finde drager som dig”, ”Joanna” og 

”Jeg er så glad for min cykel”. Rim og remserne vil ligeledes være længere og med konkrete ord, hvor støtten i disse 

findes i selve rimet. Her vil anvendes rim og remser som f.eks.: ”Ned i Fru. Hansens kælder”, ”Oppe i gardinerne” med 

flere.  

 

 

Ugestruktur 

• Når vi besøger børnehaven, vil vi starte med samling, hvor sproget er omdrejningspunktet. På 

terrassen vil der være læringsmiljø, der omhandler sprog gennem aktiviteter som banko. 

Bankopladerne og brikkerne vil være billeder der tilhører de sange og rim børnene vil blive 

præsenteret for gennem temaet. Der vil være billeder der forbindes til de ord der indgår i f.eks. 

sangen ”Puf”. Derfor vil der være billeder af en port, en ring, en drage, et slot mm. 

• På skovdage vil vi i spisegrupperne gå til en base, hvor der afholdes en samling der indeholder sang, 

rim og remser. Sange som ”Puf”, ”Joanna”, ”Jeg er så glad for min cykel”, samt rimene: ”Birgitte, 

Birgitte begøje”, ”Jørgen, Jørgen jyde” med flere vil anvendes. Naturen vil blive inddraget som 

materiale for at skabe lyd og rytme, både under samling men også på turen rundt i skoven. Vi vil 

lægge os i skovbunden og sætte ord på de lyde vi hører, men også sætte ord på det vi ser.   

• På udedagene vil vi anvende teknikbanen, hvor børnene cykler på løbecykler. Her vil vi skabe 

forskellige lyde både gennem anvendelse af ringeklokker, pap på cykelhjulene, men også gennem 

verbale lyde. Vi vil synge sangen: ”Jeg er så glad for min cykel…” som en del af aktiviteten. 
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• Hjemmedagene vil starte med en fællessamling, hvor børnene har hver sin sangmappe. Efter 

samling vil børnene deles i mindre grupper, hvor der vil være adgang til aktiviteter som: 

o Banko 

o Tegne ud fra de sange vi synger eller rim og remser. 

o Lave instrumenter af flasker og dåser – dialog om hvilke lyde forskellige indhold giver 

o Skrive ordkort ud fra ord fra rim og remserne 

o Lege rolleleg ud fra sangene eller rim og remserne 

o Leg med saltdej, hvor vi laver figurer ud fra sangene og rim og remserne 

o Stop dans, hvor børnene lytter til forskellig musik og bevæger kroppen efter det. Her 

italesættes om det er stille, højt, vild musik. Det gennemgående ord vil være STOP. 

• På hal dage vil vi anvende sange, rim og remser gennem kropslig bevægelse. F.eks. vil rimet ”Ned i 

Fru Hansens kælder”, blive trampet og klappet i takt.  

 

Forældreinddragelse 

Forældrene vil få indblik i læringsmiljøet om kommunikation og sprog, gennem et skriv omhandlende 

vores fokus samt, hvilke aktiviteter vi vil præsentere for børnene. Derudover vil forældrene få indblik i 

temaet gennem forældremødet og videre gennem billeder og tekst på FAMLY. Desuden vil vi appellere til 

forældreinddragelse gennem deres bidrag til sange. Børnene må sammen med deres forældre finde en 

sang, som de synger og holder af at synge hjemme. 

 

Personalet som sproglige rollemodeller 

Personalet i haletudsegruppen vil ud over at præsentere børnene for forskellige sange, rim og remser 

selv anvende tydelige og genkendelige ord derfra. Det pædagogiske personale vil støtte børnene i at 

udvide børnenes ordforråd gennem deltagelse i leg. F.eks. vil de voksne spørge barnet hvad det laver i 

sandkassen, og hvis barnet siger: ”Kage”, vil den voksne gentage og videreudvikle legen gennem det at 

spørge barnet om man også kan få frikadeller, æg og lignende.  

 

Barnets mulighed for deltagelse, ejerskab og medbestemmelse 

Børnene støttes i at deltage i den spontane leg, hvor de voksne særligt støtter gennem italesættelse af 

initiativer. De voksne tager del i at hjælpe børnene i leg med hinanden, enten som aktiv deltagende eller 

mere som en støttende del. Børnenes ejerskab for deres sproglige udvikling støttes gennem en interesse 

for børnenes valg af rim, remser og sange, men også gennem det at følge barnets initiativ. Barnets 

medbestemmelse anses gennem aktiviteter der er af frivillig deltagelse, dog med forståelse af, at barnet 

kan have brug for støtte i at forstå hvilke muligheder, det har samt hvordan det kan deltage.  

 

Tegn 

Kommunikation og Sprog 

 

Børnene synger med på omkvæd i sangene, synger uddrag af sangene spontant i leg, garderoben, på gåture og 

lignende. Ligeledes rimer børnene uddrag fra de forskellige rim og bruger det i deres leg. 

 

Ugestruktur 

Børnene er deltagende i samlingerne ved at de synger og rimer med. De deltager i læringsmiljøet 

omkring sprog gennem aktiviteterne på terrassen der styres af voksne, men også gennem aktiv 

deltagelse gennem sproglig anvendelse i leg på legepladsen. 

Børnene er deltagende i at sige rim og remser samt synge i skoven, og de anvender verbalt sprog om 

det vi hører i skoven.  

Børnene interesserer sig for de forskellige lyde vi kan få frem gennem cyklerne, og de synger med på 

sangen om ”Jeg er så glad for min cykel”. Desuden anvender de verbale ord i kommunikationen med 

hinanden, som f.eks.: ”Må jeg køre forbi” og lignende.  
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Børnene tager aktiv del i at synge i sangbøgerne, de synger med i større eller mindre omfang, og der 

er flere og flere ord. Desuden er børnene aktiv deltagende i de voksenstyrede aktiviteter, men også de 

mere spontane selvvalgte aktiviteter. Under aktiviteterne anvender børnene verbale ord som har 

tilknytning til sangene, rim og remserne.  

Børnene er aktiv deltagende i anvendelse af sangene, rim og remserne i hallen, hvor de verbalt 

anvender ord fra sangene, rim og remser som del i at bevæge kroppen.  

 

Forældreinddragelse 

Børnene medbringer sange hjemmefra. Forældrene udtrykker at de har indsigt i vores tema, og 

udtrykker interesse for aktiviteterne.  

 

Personalet som sproglige rollemodeller 

Personalet anvender dagligt sange, rim og remser i hverdagslivets forskellige situationer. Personalet er 

både aktivt deltagende og støttende i legen og aktiviteten med børnene. Personalet griber børnenes 

verbale ord og udtryk, og videreudvikler ordene.  

 

Barnets mulighed for deltagelse, ejerskab og medbestemmelse 

Børnene deltager i aktiviteter både i gruppetiden og i ydertimerne. Børnene søger selv leg hvortil de 

anvender det verbale sprog som del af legen. Børnene spørger til sangene, rim og remserne, og de 

anvender ord der har tilknytning dertil. Børnene viser glæde over at vælge sange og de tager initiativ 

til at synge hinanden sange fra sangbogen.  

 

Evaluering 

Vi anvender video og deltagende observation som del af evaluering. Dette sker løbende for derved at revidere vores 

tiltag. Vi evaluerer på gruppemøderne gennem evaluerende spørgsmål. Som led i evalueringen fra sidste tema forløb, 

vil vi anvende FAMLY som platform, for forældrenes perspektiv i forhold til forløbet. Vi oplever forældrene anvende 

FAMLY, og oplever en generel interesse for de pædagogiske målsætninger. Vi vil anvende FAMLY som del af 

evalueringen, idet vi løbende vil stille spørgsmål til forældrene i forhold til vores aktiviteter og målsætning. Video, 

deltagende observationer og svar fra forældre vil anvendes som dokumentation for evaluering. 

 

1. evaluering (Gruppemøde onsdag den 23. september 2020) 

 

Læreplanstema i SMTTE-modellen 

Vores deltagende observation viser at børnene er optaget af sproget. Dette ser vi idet de rimer og synger sangene vi 

præsenterer for dem. De er optaget af sproget, hvilket vi oplever gennem det, at børnene leger med ordene. 

Dokumentationen viser f.eks. at en ring til et keglespil bliver italesat som tryllering. Ligeledes er børnene begyndt at 

udvide deres ordforråd og fantasi omkring, hvad de laver af mad i legehuset. Dette ser vi de gange vi har været på 

legepladsen i børnehaven, da børnene har udvidet legen fra at lave kaffe, is og kage til at de med støtte fra voksne 

laver frikadeller, margarine og fløde. Derudover viser vores dokumentation, at børnene anvender sangen om Puf som 

ramme for deres indbyrdes leg. De viser altså tegn på, at de har en fælles forståelse af legen, når et barn f.eks. bygger 

klodser og italesætter det som et slot.  

Børnenes udvikling af ordforråd er individuelt, idet det ikke er alle børnene i gruppen der anvender ordene som f.eks. 

tryllering, port osv. Vi kan gennem vores dokumentation se, at børnene er optaget af sangene, rimene og de er 

optaget af leg der relaterer sig til f.eks. sangen om Puf. Flere af børnene benytter ordene i legen, og de viser 

deltagelse i legen. Vi vurderer ud fra dokumentationen, at de børn der endnu ikke har udviklet deres ordforråd, er i 

udvikling blot idet de er ved at forstå nye ord.  

Videodokumentationen viser at et barn der ikke italesætter rimene til samling, anvender rimene i legen. Dette viser 

sig eksempelvis ved at en dreng der leger i legehuset, siger rimet om ”Birgitte, Birgitte begøje”. Vi vurderer herudfra at 

der er forskel i måde og tidspunkter hvor børnene viser deres udvikling af ord og derved sprogtilegnelsen, men at 

tiltagene omkring den sproglige udvikling rammer børnenes nærmeste udviklings zone.  
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Vores evaluering af målet for læreplanstemaet om Kommunikation og sprog viser, at børnene udvikler deres ordforråd 

og at de anvender deres ordforråd i en fælles forståelse i deres kommunikation i leg. Vi vurderer at længde og indhold 

af sang samt anvendelse af disse gennem diverse aktiviteter, er på vej mod målet. Dog viser vores evaluering et behov 

for at udvidelse af rim og remser, idet en del af børnene viser tegn på, at ordene fra de valgte rim er blevet en del af 

deres ordforråd. Derfor finder vi det afgørende at udvide sværhedsgraden. Dette vil fremgå i tilføjelserne under tiltag i 

SMTTE-modellen. 

 

Tiltag og tegn i SMTTE-modellen 

Gennem vores deltageobservation ser vi et behov for at supplere rimene så rim af Halfdan Rasmussen vil indgå i 

samlingerne. Desuden finder vi det relevant at styrke læringsmiljøet i forhold til sproglig udvikling på legepladsen, og 

dette vil vi gøre ved at hænge rim op rundt omkring på legepladsen. Herved kan børnene på eget initiativ gå hen til 

rimene som kan medvirke til, at de siger rimene, skaber en social legerelation gennem rimene og de børn der ikke 

siger rimene til f.eks. samling, får mulighed for at støtte sig til rimene gennem billeder de på eget initiativ kan opsøge. 

Vi voksne skal i større grad anvende billederne som en aktivitet om morgenen, på legepladsen og om eftermiddagen. 

Vi skal gå forrest for derved at inspirere børnene til at anvende rim og sprog som en del af legemiljøet. Vi voksne skal 

være mere bevidste om egen position, så vi nogle gange sætter aktiviteter i gang og andre gange støtter op om 

børnenes initiativer. Dette er vi opmærksom på baggrund af refleksion over de billeder, der blev hængt op i starten af 

temaet, hvor der i højere grad blev anvendt billeder der relaterede sig til sangen om Puf, fordi vi som voksne gik hen 

og indledte til dialog om billederne. Evalueringen viser at børnene i mindre grad anvender materiale der hænger på 

legepladsen, hvis ikke voksne anvender disse og inspirerer til at bruge det i forskellige sammenhænge.  

 

Vi er gennem vores evaluering blevet opmærksom på, at vi ikke anvender ordkort kontinuerligt i hverdagslivet. Dette 

gør, at børnene i mindre grad genkender deres navn i skriftsprog. Vi er blevet opmærksom på at anvendelse af ”Hit 

med lyden” understøtter børnenes udvikling af sprog og genkendelse af eget navn. Vi vil på den baggrund anvende 

ordkort inden måltidet, til samling og i garderoben hvor ordkortene med navn understøttes af forbogstavets lyd dyr.  

 

Vores refleksion over cykeldagene viser, at vi får stimuleret sproget gennem samling, og at vi får italesat ord der 

forbindes med dele på cyklerne. Dette er ringeklokke, hjul, bremser osv. Dog ser vi, at vi ikke har fået anvendt sangen 

”jeg er så glad for min cykel” så meget som tiltænkt. Dette ser vi idet, at børnene ikke synger med på cykelsangen. Vi 

vil derfor i højere grad anvende cykelsangen under samling om onsdagen, men også gøre brug af billeder der har 

tilknytning til sangen. Billederne vil vi hænge op rundt omkring på cykelruten så børnene kan cykle hen til billedet af 

bilerne, bussen osv. Herved vil vi få italesat flere ord, og derved styrke børnenes ordforråd. Desuden vil vi på 

hjemmedage tegne cykler, hvor vi i dialog med børnene vil italesætte, hvad der er på en cykel. Herved stimuleres 

ordforrådet og cykeldagene forbindes med hjemmedage.  

 

2. evaluering (Gruppemøde den 22. oktober 2020) 

 

SMTTE-model 

Gennem vores deltagende observationer oplever vi ikke, at børnene har tilegnet sig flere ord i deres ordforråd efter vi 

har udvidet vores sange fra Puf og Joanna til sangene børnene selv har haft med. De sange som børnene har haft med 

er simple, korte og uden en fortælling. Vi oplever at sangene er genkendelige for børnene, og at det er sange børnene 

har sunget fra de var yngre. Børnene mestrer sangene, men de anvender ikke ord fra disse sange i deres 

kommunikation og leg. Gennem refleksion over observationerne vurderer vi, at sangene er under børnenes aktuelle 

udviklingszone. Vi finder det afgørende i forhold til vores mål om, at børnene udvider deres ordforråd og målet om, at 

skabe en fælles kommunikation i leg, at inddrage sang der i højere grad tager afsæt i børnenes nærmeste 

udviklingszone. Vi oplever gennem vores observation, at børnene i højere grad anvender ord og indhold i leg 

forbundet til sangene vi præsenterer for dem, når sangene har en fortælling. Gennem sange med en fortælling og 

indhold får børnene en ramme og fælles forståelse i legen, og derved inddrager og anvender børnene nye ord. Vi vil 

på baggrund af denne evaluering præsentere og anvende sangen: ”Tag mig med ud og fisk”. Denne sang indeholder 

en fortælling, samt ord som kan udvikle børnenes ordforråd. F.eks. vil børnene gennem sangen kunne udvide deres 

ordforråd fra trøje til sweater.  
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Læringsmiljø i gruppetiden 

Gennem vores deltagende observationer ser vi, at aktiviteterne om formiddagen i forhold til temaet ”Musik og 

rytmik” i høj grad er vokseninitierede. Vi oplever at der er sket en forandring fra start, hvor der var flere 

børneinitierede aktiviteter f.eks. gennem leg på legepladsen. I en refleksion over hvordan vi i højere grad kan 

understøtte de børneinitierede aktiviteter finder vi en sammenhæng til valg af sange. Gennem valg af sangen ”Tag 

med ud og fisk” skabes der en ramme for en fortælling. Børnene får mulighed for at fantasere videre i deres aktiviteter 

og leg. Vi kan gennem vores dokumentation se, at børnene havde flere børneinitierede lege, da vi arbejdede med 

sangen om Puf, idet de gennem sangen havde en fælles forståelse og et genkendeligt sprogbrug i legen. Dette finder vi 

aktuelt at videreføre gennem en udvidelse af sang.  

 

I en refleksion over vores samling finder vi mulighed for at skabe mere børneinitierede rum, idet vi skal udvide 

samlingens indhold. Børnene skal have en bredere vifte af muligheder under samling. Indtil videre har børnene kunne 

vælge hvilke sange der skulle synges, men vi vil udvide deres mulighed for at de kan blive mere inddraget i valg af 

indhold. Dette vil vi understøtte gennem det at gøre samlingen mere nuanceret ved at inddrage dans, instrumenter, 

billeder og lyd fra forskellige instrumenter og sange.  

 

Afrunding af SMTTE-modellen 

Gennem vores deltagende observationer har vi erfaret, at børnene på eget initiativ er brudt ud i sang. Det har været 

spontant men også i de kontekster, hvor billeder af sangene har været til rådighed. F.eks. ved vores billeder på 

legepladsen eller når vi har fundet billedbanko frem. 

Fremadrettet vil vi udarbejde et registreringsskema som kan understøtte vores deltagende observationer. Heri vil vi 

tydeliggøre tegnene fra vores SMTTE, for at få et overblik over om alle børn bidrager med tegn til målet. 

Vi har under temaet prøvet at bruge et skema til at registrere børnenes sproglige udvikling. Vi erfarede at skemaet 

ikke var fyldestgørende i forhold til at se det enkelte barns udvikling og rammen for at registrere var ikke mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


