
Svævefrøerne SMTTE-model 
“Friluftsliv” 

Tema forår 2021 
 
 

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 24 børn i alderen 4-5 år, vi er 4 voksne; 2 pædagoger samt 2 pædagogmedhjælpere. 

Børnene er fordelt i mindre grupper (spisegrupper), hvor der er fokus på nærværet og 

samspillet i den lille gruppe. Vi vil i mange aktiviteter være opdelte i disse grupper. For at 

skabe de bedste betingelser for udvikling og læring, er det altid vigtigt, at vi har fokus på, 

hvordan vi rammer børnenes nærmeste udviklings zone. Efterårstemaet "Friluftsliv" 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. 

Temaet startes op fredag d. 28.januar, hvor vi lave dels en fælles samling i Svævefrøgruppen, 

samt en mindre samling opdelt i spisegrupperne. hvor det afsluttes med fernisering d.23.april.  

 

Mål 

 
Vi ønsker at have fokus på naturen og anvende uderummet som et læringsmiljø, hvor vi vil 

give børnene legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære 

sig selv og naturen at kende. Vi har valgt at have vores fokus på naturen som legeplads og 

som spisekammer.  

Vi vil rette fokus på den undersøgende og eksperimenterende sciencetilgang, som giver 

børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge. Det vil vi 

gøre ved at være nysgerrige sammen med børnene og undersøge naturen sammen 

og eksperimentere med en sciencetilgang til oplevelser og aktiviteter. 



Derfor har vi under dette tema det primære fokus på det pædagogiske læreplanstema Natur, 

udeliv og science 

 

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en 

kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder.” (S. 44, Den styrkede pædagogiske 

læreplan. Rammer og indhold, Børne- og socialministeriet) 

”Læringsmiljøet skal tage afsæt i mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabere af 

egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge 

i naturen og deres omverden.” (S. 44, Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold, Børne- og 

socialministeriet) 

Sekundært vil vi også have fokus på det pædagogiske læreplanstema Kultur, æstetik og 

fællesskab, idet vi i fællesskab vil skabe kreative produkter, som har sammenhæng med 

temaet. Her vil børnene få øjnene op for egne og andres kompetencer og dermed opnå en 

forståelse for hinanden samt rummelighed overfor andre. De vil øve turtagning i processerne, 

da alle skal have mulighed for at komme på banen med deres bidrag. Vi ønsker ligeledes, de 

vil føle glæde og ejerskab for de produkter, vi skaber i fællesskab og opleve, de er vigtige og 

har betydning for fællesskabet og for at det kan lykkes at komme i mål. 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er 

kulturelle værdier, som børnene tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus 

på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange 

forskellige måder og forstå deres omverden. 



Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved 

æstetiske oplevelser og skabende praksis.” (S.46, Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og 

indhold, Børne- og socialministeriet) 

 

Tiltag 

 
Vi vil starte temaet op d.28.februar med dels en fælles samling for hele Svævefrøgruppen, 

samt mindre samlinger opdelt i spisegrupper, for på denne måde at kunne skabe nærvær og 

mulighed for det enkelte barn at være deltagende og lyttende. Her vil vi tale sammen med dem 

om temaet samt høre deres tanker omkring, hvad det kan indeholde. Vi vil skrive ordkort med 

relevante ord omkring deres tanker om temaet og vores planlagte tiltag. 

Vi vil i februar have fokus på leg og bevægelse i naturen. Vi vil anvende ”Spring-ud-i-naturen-

kort” og sammen med børnene finde frem til ”de bedste” lege for vores børnegruppe. 

Vi vil ligeledes lave orienteringsløb, da vi oplever børnenes interesse for dette og ønsker at 

lade dem opleve og selv erfare hvad dette er. Her vil vi også i fællesskab opnå kendskab til 

kort, samt lære at læse et kort og finde rundt via dette. Børnene vil være med til at finde vej og 

vi vil lade dem være med ansvarlige for at finde vej og føre an.  

Vi vil skabe læringsaktiviteter med fokus på mad fra naturen – frugt, grønt, spiselige planter og 

lignende. 

I marts/april vil vi have bålforløb for at sammenkoble vores læring om mad fra naturen med at 

tilberede dette og spise måltiderne i fællesskab. Dermed ønsker vi at skabe en rød tråd fra, 

hvor kommer maden fra, hvordan kan man tilberede den, og hvordan smager den.  

 

Hjemmedage:  

 
Vi vil dele gruppen op i spisegrupper og disse skal rokere rundt i de forskellige rum, hvor de vil 

opleve og deltage i forskellige aktiviteter. 



Vi vil sammen med børnene skabe en naturvæg i Mosen, hvorpå børnene vil kunne placere 

hvor forskellige grøntsager, frugter, bær og spiselige planter vokser, og dermed opnå viden om 

sammenhænge i deres omverden. 

 

Hulen (Mads): Trække gulerødder op, menneskeligt vendespil med dyrelyde/frugt-/grøntnavne 

eller billeder, fluesmækkeleg med grøntsager/frugter/bær parret med, hvor de 

vokser/smager/farver. 

Mosen (Mathias): billeder af frugt/grøntsager (kategorier/overbegreber, ordkort, hvor/hvornår 

bruges ingrediensen, størrelsesforhold, i/under jord, farve, konsistens) 

Mosen (Mette): lave ”naturvæg”, hvorpå børnene kan placere billederne af 

frugt/grøntsager/spiselige planter/krible-krabledyr for på denne måde at billedliggøre deres 

forståelse for naturen. 

Krattet (Helle): lave akvarelmalerier af grøntsager/frugter/bær  

Skovdage:  

Vi er opdelt i spisegrupper og vil bruge kroppen på forskellige måder. Gennem lege vil vi få 

bevægelse sammenkoblet med viden om naturen. Vi vil lave orienteringsløb for at introducere 

børnene for at kunne læse et kort og på den måde finde rundt i naturen. 

Mandage og torsdage: Bruge “Spring ud i naturen”-kort - finde de bedste lege i samarbejde 

med børnene. Kortene tager udgangspunkt i lege med naturen som udgangspunkt, og vores 

forhåbning er, at vi vil give børnene lyst til selv at lege legene efterfølgende.  

Onsdage i februar: Orienteringsløb. Vi er opdelt i spisegrupperne og vil se på kort sammen og 

finde frem til posterne (låner orienteringssæt af Hans Ole på højskolen – Helle) 

Onsdage i Marts/april: Bålforløb. Vi er opdelte i spisegrupper, som på skift vil lave mad på bål, 

som de kan servere for resten af gruppen. 

Brian: Kommer og er med os en dag i skoven. Vi ønsker han skal hjælpe os med at lave 

klatring og avancerede forhindringsbaner i naturen. Hvad har vi i Løvspring, som vi 

efterfølgende selv kan bruge i naturen og selv kan anvende sammen med børnene? 

 



Haldage: - afventer at vi igen må benytte hallen. Vil ellers lave de samme regellege, som vi 

laver i Hulen og Skoven 

 

Forældreinddragelse: 

Vi ønsker at inddrage forældrene i temaet ved dels at skrive et intro-nyhedsbrev ud til dem, 

hvor vi beskriver temaet friluftsliv, samt fortæller om vore tiltag og mål med temaet og dels ved 

løbende at lægge billeder og beskrivende tekst op på Famly. 

Vi vil opfordre dem til at tage deres barn med ud og handle og her tale om frugter og 

grøntsager og om, hvor vokser, og hvor de f.eks. kommer fra, når der ikke er sæson for det 

pågældende herhjemme.  

 

Tegn 

• Børnene kan genkende flere spiselige planter, krydderurter, frugter og grøntsager – 

både de som findes i den vilde natur, og de som dyrkes  

• Børnene udviser ny viden om, hvor tingene i naturen er; et æble vokser på et træ, en 

brændenælde i jorden 

• Børnene bruger naturen til nye lege, vi har introduceret dem for under forløbet 

• Børnene udviser interesse for at deltage i den kreative proces ved skabelsen af de 

kreative produkter, vi har planlagt 

• Børnene efterspørger de lege, vi har introduceret dem for under forløbet 

• Børnene leger selv de lege, vi har introduceret dem for under forløbet 

• Børnene udviser glæde under leg og bevægelse ud og inde 

 

 

 

 

 



Evaluering 

Vi vil løbende evaluere og justere på vores tiltag og SMTTE-modellen til gruppemøderne som 

et fast punkt på dagsordenen, samt løbende i de etablerede evalueringsgrupper på 

gruppemøder 

 Vi vil eventuelt justere på tiltag og tegn, så vi bedst muligt kan sikre os, at vi rammer 

nærmeste udviklingszone. 

Vi vil ud fra den synlige og dynamiske SMTTE-model have vores opmærksomhed på vores 

tegn; ser vi det vi troede vi ville se? Eller er det helt andre tegn, børnene udviser?  

Vi vil anvende børneinterviews som evalueringsmetode. Børnene interviewes i starten af 

forløbet og igen til slut for at se, om de har udvidet deres viden under forløbet. Vi vil vise 

børnene billeder af forskellige grøntsager/frugter/spiselige planter først og til sidst og se om de 

har opnået større viden om disse. Vi vil ligeledes spørge dem om, hvad de kan lide at lege, når 

de er ude i naturen både først og sidst i forløbet for at se, om de er blevet inspireret til at lege 

de nye lege, som de har lært gennem temaets forløb. 

 

Vi erfarede at vores børn lærte en masse gennem temaet. De blev rigtig gode til at genkende 

spiselige planter. Det så vi både gennem nogle af de planlagte aktiviteter, fx fluesmækkerleg 

og ordkort, men vi så det også til fernisering. Her legede vi billed-banko med planter og 

børnene råbte navnene hurtigt og højt hver gang ét nyt billede blev vendt. Børnene udviste 

stor glæde over at kunne navnene og også da vi som start til fernisering snakkede om de 

forskellige aktiviteter vi har lavet. Her kunne de huske meget og de fleste ville gerne byde ind. 

Det fortæller os at vi i stor udstrækning har ramt deres nærmeste udviklingszone, da det har 

lagret sig. 

Gennem aktiviteterne oplevede vi, at børnenes videns horisont blev udvidet så de fra gang til 

gang kunne huske flere informationer om de forskellige planter, frugter og bær (hvor de gror, 

hvad de hedder og lignende). 



Vi har gennem temaet leget en del forskellige lege. Børnene har været deltagende og aktive i 

legene, men har ikke efterfølgende efterspurgt legene udenfor vores gruppetid. Omvendt har vi 

voksne heller ikke været gode til, på eget initiativ, at tilbyde og opfordre til at lege dem. 

Vi har løbende haft planlagt kreative aktiviteter. Her har vi oplevet at børnene har været 

fordybede og koncentrerede. 

 

De to valgte evalueringsmetoder lykkedes ikke for os på den måde vi havde tiltænkt. Af 

forskellige grunde fik vi ikke lavet børneinterview fra starten af. Dermed gav det heller ikke 

mening at lave det til slut, da vi ikke havde noget at sammenligne med. 

Vi forsøgte at evaluere ”Spring ud i naturen”-kort legene sammen med børnene, men fandt 

løbende ud af at vi sjældent nåede at lege alle legene, der var udvalgt, nogle gange kun én 

leg, og så gav det os ikke det ønskede grundlag at evaluere ud fra. 

 


