
                                                                                                  
Læreplaner 

”Børnehaven Tyttebærhuset” 2011 
 
Indledning 
 
I Tyttebærhuset er der en positiv tilgang til opgaven med at beskrive vores praksis i læreplaner. 
Vores holdning er, at gennemtænkt pædagogik kommer børnene til gode, og derfor må vi være 
bevidste om de læringsmiljøer, vi skaber for vores børn. 1 
Samtidig er vi klar over, at ikke alt kan måles og registreres. I Tyttebærhuset lægges vægt på ”den 
gode stemning” og at ”et godt sted at være, er et godt sted at lære” - dette er ikke umiddelbart 
målbart. Vi ser nogle kvaliteter i at være en lille institution med 51 børn. Personalet kender alle 
børn og forældre, og vi har på denne måde gode vilkår for at skabe et fællesskab omkring vores 
børnehave. 
Denne læreplan skal ses som en beskrivelse af vores børnemiljø. For at sikre, at vi lever op til 
loven om børnemiljøvurdering, har vi løbende øjne og ører åbne i forhold til børnenes trivsel og 
læring. Indbygget i vores planlægning af aktiviteter er fokus på hvilke tegn, vi skal se efter hos 
børnene. De er også en aktiv del af den måde vi evaluerer på (se afsnit om evaluering og 
dokumentation). 2 
Alle børn skal mødes med anerkendelse og der skal tages udgangspunkt i det de er gode til. 
Personalet er inspireret af Gardners teori om de mange intelligenser og læringsveje. På denne 
måde skabes et inkluderende miljø. 
 
Leg og læring 
Vi har et bredt læringsbegreb, hvor vi tænker på det enkelte barns samlede udvikling. Der skal 
skaffes rum og tid til leg, da børn tilegner sig verden og udvikler sig gennem deres leg.  
 
Vi har majfest og en pige viser de andre, at hun kan trille ned af bakken. 

 
Læring sker i samspil mellem mennesker. Børn 
lærer rigtig meget af hinanden, vi skal opfordre 
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1 I 2009 – 2010 deltog vi i KID-projektet (kvalitet i daginstitutioner) Fokus var at se på hvordan voksnes samspil med 
børn har betydning for om de bliver en del af fællesskabet. 
 
 2. På Personaleweek-enden 2011 var børnemiljø et tema – i forbindelse med dette havde vi læst en artikel af Per 
Schultz Jørgensen ” Et godt børnemiljø handler om sociale relationer” (se www.dcum.dk (Dansk center for 
undervisningsmiljø 
 
 



til at de ser på hinanden, hjælper hinanden og lærer af hinanden.  
Der skal gives tid til fordybelse.  
Børn lærer bedst, hvis de kan mærke, at den voksne selv brænder for det der formidles og er 
nærværende. Vi må derfor tilstræbe, at den enkelte voksne kan arbejde med det han/hun finder 
interessant i forhold til husets læreplan. 
Den voksne skal være spørgende og eksperimenterende sammen med børnene, men 
også stille krav om, at børnene skal prøve selv (f.eks. at tage tøj på). 
Børn har en lystbetonet tilgang til at lære: ”Lyst er ikke noget man skal give børn, men noget man 
ikke skal tage fra dem”, siger Erik Sigsgård. 
   
 
Halvårstema 
For at samle vore to huse omkring noget fælles arbejdes med et ½-års tema fra jul til sommer. 
Eksempler på halvårstemaer er ”Eksperimenter”, ”Cirkus”, ”Fisk” og ”Mit nabolag”. I forbindelse 
med disse temaer, bruger vi så mange kulturelle udtryksmåder som muligt. Vi tegner, maler, synger, 
leger, fortæller, dramatiserer m.m. Som afslutning på temaet inviteres børn og forældre til et 
arrangement i børnehaven. 
Mange forældre vil gerne bidrage med viden og ideer i vores hverdag og i forbindelse med vore 
halvårstemaer. Vi ser dette som tegn på interesse fra forældrenes side, og vi skal være åbne overfor 
dette samspil. 
 
Syslepædagogik er et af Tyttebærhusets varemærker. De voksne har ofte gang i små 
arbejdsprojekter i køkkenhaven eller på legepladsen. Vi har synlig rengøring og laver 
formiddagsmad og bager næsten hver dag. Børnene er med i det omfang det er muligt og kommer 
dermed i en slags mesterlære. Børn lærer, hvis de mærker, at den voksne selv synes noget er vigtigt. 
Når de voksne er optagede af voksne sysler og praktisk arbejde, behøver børnene ikke at være 
direkte involverede i den voksnes projekt, men finder inspiration til deres egne lege og leger ved 
siden af den voksne. Et element er også, at den voksne er i nærheden og det giver tryghed. 
Syslepædagogik giver således mulighed for både at gå foran barnet (mesterlære) gå ved siden af (at 
lave noget sammen) og gå bagved (at skabe tryghed).  
Endelig giver det os også mulighed for at lave nogle gode iagttagelser af det enkelte barns samspil 
med andre. 
 
Vores skovhus Blåbærhuset er i høj grad med til at give Tyttebærhuset et særligt pædagogisk 
perspektiv. Her er børnene i tæt kontakt med naturen. (se tema om natur) Børnene er inddelt i 
grupper efter alder og er sammen med jævnaldrene, dette giver gode muligheder for observationer 
af om barnet er alderssvarende. 
I skovhuset er der særlig tid og ro til samvær, nærvær og fordybelse. 
 
Forholdet mellem børn og voksne  
Den forståelse vi har af forholdet mellem voksne og børn tager overordnet afsæt i Silkeborg 
kommunes børne- og ungepolitik: ”I Silkeborg kommune har børn og unge ret til et godt liv og til at 
kunne udvikle sig til hele, sunde og livsduelige mennesker. Børn og unge oplever livsglæde og 
anerkendes som dem, de er. Børn og unge inddrages, har indflydelse og bliver hørt.” 3 Nøgleord er 
demokrati, anerkendelse, forpligtende samvær, nysgerrighed og lyst til at lære. 
 

                                                           
3 Silkeborg kommunes vision som indledning til Børn og Unge politikken 2007 



Vi har interesseret os for hvordan forholdet mellem børn og voksne ser ud på det psykologiske plan 
og hvad det pædagogiske arbejde dermed skal rettes mod og har fundet Jan Tønnesvangs teorier 
interessante. Vi skal som voksne støtte barnet i dets udviklingsbestræbelser indenfor 4 områder: 

1. Barnets trang til selvhævdelse skal vi støtte med empatisk spejling. 
2. Barnets trang til samhørighed skal vi støtte med delagtighed og accept af 

ligeværdsbestræbelser. 
3. Barnets trang til at mestre skal vi støtte som ”medspillende modspillere” d.v.s. vi skal lytte 

til barnets optagethed og selvvirksomhed og samtidigt stille krav og give modspil. 
4. Barnets trang til idealisering (vis mig hvem jeg kan blive). Vi skal være det gode eksempel.4 

 
 

Metodeafsnit 
 
Til at strukturere beskrivelsen af vore læreplaner har vi valgt at benytte os af SMTTE-modellen, 
som er udviklet ved Pedagogisk Senter i Kristiansand. Modellen er oprindeligt et redskab til at 
beskrive skolens praksis, målsætning, handleplaner og evaluering.  
Da vi i førskolepædagogikken også skal tænke didaktisk med loven om læreplaner i dagtilbud, 
finder vi denne model meget brugbar. 
SMTTE-modellen er en enkel og systematisk ramme: 
S = Sammenhæng: Vores baggrund og forudsætninger beskrives – hvor er vi, og hvad vil vi gøre    
noget ved? 
M = Mål:  Hvad vil vi konkret opnå? Hvad er vores visioner? 
T = Tiltag: Hvordan vil vi gøre det? Hvilke handlinger? 
T = Tegn: Hvordan kan vi se / høre, vi er på vej mod målet? 
E = Evaluering: Registrering, dokumentation, vurdering – hvad er resultatet af det vi gør? 
 
SMTTE- modellen suppleres med udvalgte praksisfortællinger og fotos fra hverdagen i 
Tyttebærhuset. 
Udover at bruge SMTTE-modellen til at strukturere denne læreplans efter, bruger vi den også til 
planlægning, strukturering og evaluering af enkelte aktiviteter. 
 
Af og til bruger vi en model (KG-skemaet) der tager udgangspunkt i en konkret aktivitet5, se eks. på 
planlægning af teater med ”Svinedrengen”(bilag 1). – Skemaerne kan vi fortsat bruge til at sikre, at 
vi kommer omkring alle 6 læreplanstemaer. Det første skema bruges inden aktiviteten, her 
beskrives mål og intentioner for aktiviteten og der tænkes konkret i, hvordan de 6 temaer tilgodeses 
og hvordan der skal dokumenteres. 
Det andet skema bruges efter aktiviteten – her fortælles om forløbet og hvad der skete og ud fra 
dette laves evaluering. 
 
I fodnoterne kan ses henvisninger til de møder hvor de enkelte afsnit af læreplanen har været 
behandlet. På denne måde, kan vi selv følge med i hvornår og hvordan et punkt har været taget op. 
 
Vi har valgt at lave et afsnit om evaluering generelt. Under de enkelte temaer kan der dog være 
nogle specielle tilføjelser i forbindelse med evaluering. 
 

                                                           
4 Vi fik repeteret Jan Tønnesvangs teori om barnets udviklingsbetræbelser på personaleweek-end i 2010. 
5 Skema fra læreplanskursus v. Kirsten Gammelgård okt. 2005 



Bilag 1 
 
Barnets alsidige personlige 
udvikling. 
 
At udtrykke sig 
Turde være med i stykket 
Turde at stille sig frem 
Agere en rolle 
Glæde ved at tegne  
Jeg er en del af…. 

Sociale kompetencer 
 
 
Glæden ved at lave noget sammen 
med andre 
At lytte til hinanden 
Give plads til andre. 
At inspirere hinanden 
Spille roller 
Fælles projekt – Vi kan… 

Sprog 
 
 
At lytte – høre stykket 
Gentage replikker 
At genfortælle – gennem dramatisk 
udtryk og billedmæssigt. 
Få billeder på det det handler om. 
Dialog om elementer af stykket. 

 
Beskrivelse af aktivitet : ”Svinedrengen” 
Børnene får eventyret fortalt af en voksen til formiddagsmad. 
Næste dag til formiddagsmad aftales, hvem der skal spille de forskellige roller. 
Der efter gør vi klar på loftet og trækker i kostymer. 
Stykket laves som guidet teater og vises for de andre børn. 
Dagen efter laver gruppen tegninger fra eventyret. 

 
Mål: 
At børnene kender de gamle eventyr 
At få lavet iagttagelser af børnene i en målrettet aktivitet. 
At udtrykke sig inden for de kulturelle udtryksformer teater og billedkunst. 
Danne billeder (abstraktion) forestille sig. 
At øve koncentration 
At børnene bliver fortrolige med at stå frem foran andre. 
 

Beskrivelse/undersøgelse: 
1. Fortælle eventyret 
2. Spille eventyret (dramatisk leg) 
3. Udtrykke sig billedmæssigt. 

 

Dokumentation: 
Vise teater for de andre børn 

Tage fotos 
Tegninger 
Krop og bevægelse 
 
 
Dramatisk udtryk 
At lege det ind i kroppen 
Nonverbalt bruge kroppen til at tale 
med. 
Tegne, male 

Naturen og naturfænomener 
 
 

 

Kulturelle udtryksformer og 
værdier 
 
At bruge de kulturelle udtryksformer 
fortælling, dramatik og tegne/male. 
 
At overføre de gamle eventyr til 
næste generation. 
 

 
 

 
 

 
 



Evaluering og dokumentation generelt:  
 
Forudsætningen for at evaluere er dokumentation. Vi skal synliggøre for os selv og andre hvad vi 
har haft gang i og hvad vi har villet med det.  
 

• Tyttebærhuset har en hjemmeside. Her præsenteres børnehaven og vore pædagogiske 
læreplaner. (Oplysningerne kan også findes i ”Godt at vide mappen i forgangen”). 

• Vores hjemmeside fungerer også som dokumentation af vores arbejde, idet der er fotos og 
fortællinger om forskellige temaer og aktiviteter.  

• Vi laver forældrebrev på hjemmesiden om aktuelle ting i børnehaven. 

• Vi laver ”Tyttebærside” forud for hver måned, her kan børn og forældre orientere sig om 
fødselsdage, specielle aktiviteter, udflugter og anden information. (Er både på hjemmeside 
og opslag i Tyttebærhuset og Blåbærhuset. 

• Vi laver diasshows af særlige begivenheder og aktiviteter, så børn og forældre har mulighed 
for samtale omkring aktuelle oplevelser. 

• Der er en forældrekalender i både Blåbærhuset og Tyttebærhuset. Vi bestræber os på at 
skrive nogle stikord om dagens indhold i denne hver dag. Dette giver forældrene mulighed 
for at samtale med børnene om dagens begivenheder. 

 
Børnenes egne udsagn er vigtige at lytte til og der skal skabes tid til refleksion i og med gruppen: 

• Fik de det udbytte vi havde regnet med? 

• Hvilke ting blev vi overraskede over? 

• Er der noget der skal ændres til næste gang? 

• Hvordan har det enkelte barn haft det i forløbet (her særlig fokus på udsatte børn). 
 

Vi skal være opmærksomme på, at børn ikke lærer på samme måde og at børn har forskellige 
styrkesider jf. de mange intelligenser. Måske har barnet lært noget andet, end det vi har som mål 
med aktiviteten, derfor er det vigtigt at skabe tid og rum til børns egne refleksioner og at vi som 
voksne lytter og lærer at børns udsagn. 
 
 

 
 
Eks: Med hjælp fra en overhead 

forstørrer børnene deres tegninger om 

”Svinedrengen”. Børnene får øje på 

deres egen skygge, og de får lang tid til 

at gå med at eksperimentere med dette og 

opdager også at man skal gå til siden for 

at tegne. 

 

 
 
 
 
 

 



 
Ligesom i eksemplet herover, skrives fortællinger ned fra praksis i forbindelse med evaluering af et 
forløb. Vi kombinerer gerne med digitale fotos. 
Vi gemmer digitale fotos og bruger dem på flg. Måder: 

• Forældrene kan se diasshows fra aktuelle begivenheder sammen med børnene i forgangen. 

• Billederne gemmes i ”året der gik”-mapper og i tema-mapper 

• Billederne gemmes i mapper under det enkelte barn – og brændes på CD som gave til 
barnet, når det forlader børnehaven. 

 
Evaluering af halvårstemaer og særligt tilrettelagte aktiviteter foregår på personalemøder. Vi bruger  
SMTTE-tænkningen til planlægning, strukturering af forløb og til evaluering.  
På forældremøder har vi dialog med forældrene om børnehavens hverdag og børnehavens praksis 
og læreplaner evalueres ud fra oplæg fra personalet og bestyrelsen.  
Børnehavens praksis evalueres ligeledes løbende i bestyrelsen.  
 
Evalueringer af de enkelte børn foregår på gruppemøder og sammen med forældrene efter behov. 
Der tilbydes en samtale når barnet har været i børnehaven i 3 mdr. og ved behov inden skolestart.  
 
Se evalueringsafsnit  vedr. det enkelte barns trivsel og udvikling (afsnit 5.5.) under temaet ”Barnets 
alsidige personlige udvikling”. 
 


