
SMTTE-model på førskolebørn i Løvspring. 
 

Sammenhæng: 
Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution hvor børnene er aldersopdelte. Dvs. at vi er 
en vuggestue som består af 4 børnegrupper og en børnehave der er bestående af 3 
børnegrupper. 
 
Alle børnegrupperne har igennem deres tid i Løvspring ageret i forskellige rammer. 
Såsom; skoven, søen, hjemmedage i institutionen, på ture/udflugter, i hallerne og 
svømmehallen på højskolen. 
  
Løvspring har et holistisk menneskesyn og vi bestræber os hverdag på, at danne det hele barn, 
barnets kerne fra 0-6 årsalderen igennem Løvsprings unikke omgivelser, tiltag og ikke mindst 
Løvsprings høje faglighed. 
Uanset hvor vi befinder os, arbejder vi udfra Pædagogiske Læreplanstemaer1, 
indkulturering2, Marte Meo3 
 
I forbindelse med at jeres barn nærmer sig skolealderen, opstår der mange spørgsmål og 
tanker om, hvad barnet forventes at kunne. Vi har derfor beskrevet i førskole-forderen (findes på 
Løvsprings hjemmeside), hvad Løvspring vurderer, er vigtigt for barnet at kunne inden 
skolestart. 
I denne SMTTE-model vil vi beskrive, hvad et førskolebarn kan opleve det sidste år i Løvspring. 
 

Mål: 
At barnet det sidste år i Løvspring tilegner sig de nødvendige kompetencer og redskaber, som 
gør barnet helt skoleparat og i stand til at møde den verden og de udfordreinger, som venter 
barnet efter et dejligt og oplevelsesrigt vuggestue/børnehaveliv. 
Under forårstemaet 2022 ”Flyvende insekter” vil vi ud fra elementerne ”leg, læring og 
børnefællesskaber” og læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science” have fokus på nogle af 
kerneværdierne ift skolestart. Vi vil arbejde med konceptet ”mikroforsker” som handler om at 
børnene skal være nysgerrige på naturen og opstille hypoteser ift. noget de ikke ved. Vi vil 
arbejde på at udvikle kompetencer til at søge information og efterfølgende videregive den. 
 

Tiltag: 
- Løvspring har fokus på samlinger, idet vi oplever at samlingerne er et vigtigt pædagogisk 

redskab i arbejdet med at styrke børnene frem mod skolestart. Vi holder samlinger såvel 
ude som inde og det varierer, om samlingen består af hele gruppen eller opdelt i 
spisegrupper(mindre grupper). Løvsprings pædagogiske samlinger danner grundlag for; 
turtagning, barnets selvværd og selvtillid i små som større forsamlinger, at være i 
centrum, kollektive beskeder, lytte og koncentration og vidensdeling. 

- At gennemføre et cykelforløb på barnets eget udviklingstrin 4 (Vygotsky, NUZO). En 
”smagsprøve” i efteråret og et større gennemført forløb til foråret. Løvsprings formål er at 
gøre børnene fortrolige og glade for at cykle, samt styrke deres koordinations- og 
balanceevne. 

- At tage på virksomhedsbesøg for at udvide børnenes samfundsbevidsthed og give 
barnet et kendskab til verden omkring dem. 

 
1https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137202#K2 
2http://www.kjertmann.dk/kjeld/top/index.php 
3http://martemeo.dk/ 
4   Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling - også kaldet NUZO (Nærmeste Udviklings Zone) 

http://www.loevspring.dk/files/file/Tina%202013/skoleparethed%20til%20forældrene.pdf
http://www.loevspring.dk/files/file/Tina%202013/skoleparethed%20til%20forældrene.pdf
http://www.loevspring.dk/files/file/Tina%202013/skoleparethed%20til%20forældrene.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137202#K2
http://www.kjertmann.dk/kjeld/top/index.php
http://martemeo.dk/
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- At stille krav til børnenes selvhjulpenhed og dermed give barnet mulighed for små sikre 
og synlige sejre. Så som at være mere bevidst om påklædningen afhægig af vejret og 
toiletbesøg. 

- At tage på skolebesøg for at gøre børnene trygge ved den kommende skolestart. 
Løvspring samarbejder med alle respektive skoler omkring tidlig indsats(TOPI), så 
børnene og forældre oplever den størst mulige bløde overgang fra børnehaveliv til 
skoleliv. 

- Løvspring vil have fokus på at styrke det enkelte barns selvværd og sociale kompetencer 
yderligere igennem emotionelle forløb. At barnet i større grad kender sig selv og oplever 
at være værdifuld i kraft af sin væren(Marte Meo). 

- Sprog og skriftsprogsstimulering, leg med læring i form af bogstaver og tal via ordkort, er 
en gennemsyret del af Løvsprings hverdag, lige fra vuggestue til børnehaven. Ordkort 
oplevelses og ses synligt i og på skovdage, haldage, samlinger, bålaktiviteter, cykelture, 
madlavning osv. Hvert barn har også en førskolemappe, hvor barnet har mulighed for at 
lave og tilegne sig viden om små skoleopgaver. 

- Vi vil have fokus på en dybere indsigt i flyvende insekter, fx levesteder, føde, formening, 
alder mm. Herunder vil vi tale om og øve os i hvordan man har respekt for naturen og 
hvorfor. 

- Vi vil arbejdede videre med børneinddragelse fra sidste tema og blandt andet inddrage 
børnene ift. at videreudvikle kendte lege ud fra vores tema, for på den måde at øve dem i 
at bruge noget kendt til at lære om noget ukendt. Dette vil vi særligt gøre i hallen. 

- Op til fastelavn vil vi lave masker og udklædning ud fra temaet. 
- Som en del af vores skovdage vil vi lave forskellige insekt-bo, og udvælge forskellige 

steder på legepladsen hvor de skal lægges, hænges el.lign. for, senere på året, at kunne 
undersøge hvilke forskellige insekter, der ”flytter ind”. 

- Vi vil, sammen med børnene, være ”mikroforskere” så vi skal stille undersøgende 
spørgsmål, opstille hypoteser, kunne ”aflive” urealistiske hypoteser og søge viden om 
hypotesen. 

 

Tegn: 
- At førskolebarnet opleves, ses og høres i en udvikling med fælles mål. Hvoraf sociale, 

motoriske, kognitive og faglige aspekter og kompetencer dannes individuel, og i 
samhørighed med Løvsprings andre børn og voksne. 

- At børnene byder ind med idéer til hvordan de flyvende insekter vi har fokus på kan 
inddrages som elementer i de lege vi leger. 

- At børnene er undersøgende og nysgerrige ift naturen, undrer sig og vil være med til at 
opstille hypoteser, søge ny viden og videregive den til hinanden. 

 
 
 

Evaluering: 
Løvsprings pædagoger og pædagogmedhjælper i førskolegruppen, vil anvende denne SMTTE-
model som et pædagogisk redskab og årshjul. 
Vi vil helt i starten filme en samling, hvor vi spørger børnene hvilke flyvende insekter de kender 
og efterfølgende spørge ind til deres dybere kendskab til enkelte insekter. Dette vil vi gøre for at 
få et startpunkt ift deres viden om temaet, som vi kan måle på igen i slutningen og forhåbentlig 
se en udvikling. 
 

På hvert gruppemøde vil vi løbende evaluere vores SMTTE, og justere om vi gør som vi har 
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aftalt og om vi skal have lavet ændringer ift. hvad børnene er optagede af. 
 
Slutevaluering: 
Ift. tegnene så har vi oplevet et stort engagement fra børnene ift at byde ind med deres tanker 
og idéer til hvordan vores nye tema kunne inddrages i de lege de kendte i forvejen. Det gælder 
både ift at komme med idéer til lege de gerne ville lege, men også at ændre i regler undervejs 
med idéer til modifikationer. 
 
Igennem hele temaet har børnene udvist stort interesse for at søge og optage ny viden omkring 
flyvende insekter. De har været undersøgende, stillet spørgsmål, undret sig og villet vide mere. 
Vi har talt omkring det at være mikro-forsker, hvad det vil sige og hvordan det var noget vi børn 
og voksne skulle arbejde med sammen. Her har vi alle været på opdagelse sammen. Vi var 
spændte på hvordan børnene ville reagere på de lidt svære ord vi ville introducere dem for, men 
de har taget det til sig, og vi har blandt andet oplevet at en forældre kom og fortalte at deres 
barn havde forklaret dem hvad hypotese betyder ud fra en bog de havde læst. Vi er alle 
sammen blevet klogere og det har været et spændende forløb at være på udforskning sammen. 
 
Vi havde valgt kun at fokusere på bien og grave i dybden med den. Her har vi oplevet at 
børnene har været ærgerrige efter at få en bred viden om bien. Feltet har været snævert ift at vi 
kun fokuserede på ét insekt, men til gengæld har børnene tilegnet sig en bred viden omkring 
bien.  
Som start på vores tema filmede vi en samling, hvor vi introducerede temaet og skulle høre om 
børnenes viden. Undervejs har vi gentagne gange spurgt børnene ind til den viden vi sammen 
er kommet frem til, og det har vist sig at de har taget det til sig og kan huske det. Alle ville gerne 
bidrage med hvad de kunne huske og havde lært, lige fra hvor mange blomster en bi skal 
besøge for at lave et glas honning, til hvordan man kender forskel på forskellige bier. 
 
Et tegn på, at vi har ramt børnenes nærmeste zone for udvikling ser vi ved, at børnene har 
været engagerede og optagede uanset hvilken arena eller aktivitet vi satte i gang. Lige fra lege i 
hallen til kreative aktiviteter, til insekt-lege på cykel eller noget helt fjerde. 
Et andet tegn på det er, de mange forældre, der er kommet og givet os feedback, ift at deres 
barn er kommet hjem og med stolthed har fortalt hvad de har lært omkring bien. Eller de 
fortæller, at deres barn har set en blomst i haven, eller en bi og har ønsket at der skulle tages 
billeder, som barnet kunne vise og fortælle om i børnehaven dagen efter. 
 
Generelt har vi oplevet stor frimodighed til at stå foran andre og fortælle deres viden og bidrage 
til samling, aktiviteter og idéer til hvad de gerne ville lave. Dette er vigtigt for dem ift at skulle 
starte i skole. 


