
Skriftlig evaluering af arbejdet med 
læreplanen for Børnehuset Ahornvej 

 

Hvilke mål har vi forholdt os til? 
Børn i børnehaven udvider deres ordforråd (Indsats: Forløb om skovens dyr, planter og 
insekter) 

Hvilke grundlæggende antagelser havde vi:  
Børnene i denne børnehavegruppe, udviste en ret stor interesse for insekter og snegle, 
som de kunne finde på legepladsen og eller i skoven. Vi havde den antagelse at børnenes 
viden om, i dette tilfælde snegle, kunne udvides og bygges på, og børnene kunne tilegne 
sig viden, erfaring og færdigheder ved at arbejde med dette emne.  

Hvad fortæller data os om, hvad vi lykkedes med, og hvad der gik mindre godt. 
Børnene var lydhøre og udviste stor videbegærlighed, pludselig vidste nogle børn at 
sneglen lægger æg, sneglen kan både være en dreng og en pige, og det hedder en 
Hermafrodit, og meget mere.  

 

Efterfølgende har børnene lavet sneglehuse af papkasser, og skiftede til at få spændt et hus på ryggen 

Vi lykkedes med at fange alle børns opmærksomhed om snegle. En del af børnene har 
fortalt og vist, via billeder, andre børn og voksne om deres nye viden. Det er tydeligt at de 
har fået ny læring, som de umiddelbart føler de kan bruge til noget. Og ved at de får god 
respons fra ”uvidende tilhørere”. 



Efterfølgende har sneglejagten på legepladsen åbnet op for nye fællesskaber og leg. 

Hvordan kan vi bruge vores nye viden? 
Formen for aktiviteten og læringsrummet har fungeret rigtig godt. Vekselvirkningen mellem 
at få ny viden og at lege eller handle, har været rigtig god for hele børnegruppen. Ved at 
aktivere nysgerrighed og en spændende aktivitet, er der opstået nye fællesskaber. 

Hvilke mål har vi forholdt os til?  
 Børnene i vuggestuen udtrykker sig sprogligt på nye måder (Indsats læseleg i små 

grupper) 

Hvilke grundlæggende antagelser havde vi? 
Børnene i vuggestuen bliver nemt optaget af bøger og højtlæsning, men det kan være 
svært at fange fleres opmærksomhed i længere tid ad gangen. At læse bøger med gode 
illustrationer, og ved at tage konkreter i form af figurer eller lign. sætter i højere grad gang i 
forståelse og sprog hos det enkelte barn.  

Hvad fortæller data os om, hvad vi lykkedes med, og hvad der gik mindre godt.  
 

 

Figur 1 God tid til nærvær og fordybelse 

Det er tydeligt at de fleste af børnene er meget glade for at læse bøger, og vælger gerne 
de samme igen og igen. Børn der tidligere talte meget lidt, kan nu sætte ord på objekter i 
bogen inden den voksne har benævnt det enkelte ord. Børnene tager selv initiativ til at 
hente bøger og ”bakke tilbage” i skødet på en voksen, ”så er det bare med at komme i 
gang” 



Nogle gange skal der mere til for at et eller flere børn kan holde fokus på en bog eller en 
læselegssituation. Her kræver det lidt mere organisering af de voksne, f.eks. at man går 
ind i et andet rum, eller vælger tidspunkter på dagen hvor der er mere fred og ro. 

Hvordan kan vi bruge vores nye viden? 
Læseleg er et godt pædagogisk redskab til udvikling af sproglige og kommunikative 
kompetencer. Børn der har brugt sproget meget lidt, har efter en periode med gentagne 
læselegs seancer med samme bog, sagt ord under oplæsningen, og efterfølgende selv 
taget initiativ til at læse samme bog igen og igen. Vi kan udvikle børns ordforråd, udtale og 
sprogforståelse endnu mere, ved at bruge læseleg som en integreret del af vores 
pædagogiske praksis.                                                                                                                                                     

Hvilke mål har vi forholdt os til? 
 Børnene i vuggestuen udtrykker sig sprogligt på nye måder. (Indsats: 

naturfænomener under samling og planteprojekt/lærling i urtehaven)  

Hvilke grundlæggende antagelser havde vi? 
Børn i vuggestuen er nysgerrige og undersøgende. De går til nye opdagelser med 
gåpåmod og underen, men er afhængige af voksne spejler dem og sætter ord på det der 
sker.  



Hvad fortæller data os om, hvad vi lykkedes med, og hvad der gik mindre godt?  

 

Formiddagssamlingen bruges som et læringsrum, med sang, rim og remser og gentagelser. Børnene viser tydeligt at de er med på 
hvad der skal ske, synger med, laver fagter eller tegn.  Samlingen bruges også som her til science forsøg. Hvad kan sne? og hvad 
sker der med sne når det har været inde i varmen lidt? Personalet giver ikke svarene, men undrer sig sammen med børnene, og 
sætter ord på. Børnene viser interesse får nye ord får rørt ved nye materiale og får nye erkendelser. 



 

Snak om hvor maden kommer fra. Her kartofler. Børnene er med til at ”lægge dem i jorden”, vande og se dem vokse. Igen sættes 
der ord på, der sanses med nye materialer, der opstår nye erkendelser: Vand er godt når ting skal vokse, kartoflen skal også blive 
nede i jorden før der kommer til at ske noget. Børnene har lært nye ord som vande, vokse, gro og så videre. 

 

Det kræver god organisering og struktur for at gennemføre disse gode læringsrum. Ind 
imellem er de planlagt og yderst velforberedt, og her fanges børnegruppen ofte af de 
voksnes entuiasme. Vi vil være mere opmærksomme på også at gribe de små 
læringsøjeblikke der kan opstå udenfor det planlagte.  

Hvordan kan vi bruge vores nye viden? 
Vuggestuebørn er åbne og parrate til læring, også selvom de er små og ikke endnu har 
særlig meget sprog. Ved at de voksne præsentere nye fænomener og er undersøgende 
sammen med børnene opstår der virkelig vigtig læring og udvikling. 

Vi kan sagtens ”fylde mere på” af netop denne tilgang, børnene er klar.   

Hvilke mål har vi forholdt os til? 
 Børn i børnehaven udtrykker motivation for det skriftlige sprog. (Indsats: Bogstaver 

og lyde især under samlingen) 

Hvilke grundlæggende antagelser havde vi? 
Mange børn er optaget af bogstaver og især hvilket bogstav de selv starter med. Nogle 
børn viser ingen eller meget lille interesse. Det kan være svært at arbejde med hele 
gruppen, når det handler om sproglig opmærksomhed. Vi har en antagelse om at ved at 



inddrage en kropslig aktivitet og et særligt fokus i en periode, så vil vi kunne skærpe 
opmærksomheden på bogstaver og lyde, og børnene vil inspirere hinanden.  

Hvad fortæller data os om, hvad vi lykkedes med, og hvad der gik mindre godt?  
 

 

Efter snak om bogstaver, går børnene på skift op og ”klasker på deres bogstav”, samtidig med at de siger hvilket dyr der passer til 
bogstavet. Der er meget opmærksomhed på hvert barn og deres bogstav, og de børn der har haft brug for hjælp i starten, får stor 
ros og opbakning når de selv klarer det. 

Der er mange sidegevinster ved at have en fælles sproglig opmærksomhed. Dels lærer 
børnene om alle bogstaverne, og hvad hinanden starter med, og dels lærer de om hvad 
forskelige dyr starter med. For eksempel Thalia starter med T ligesom TUDSE.  

Hvordan kan vi bruge vores nye viden? 
Vi er blevet meget opmærksomme på at kæde fysiske handlinger sammen med læring. 
Børnene kan meget bedre holde fokus når der er bevægelse med. Når vi holder samlinger 
med hele gruppen vil vi have et øget fokus på korte men tydelige seancer, og ellers dele 
børnegruppen op i mindre fokus grupper. 

Vores løft i læreplanen er jo sprog og kommunikation, og vi fortsætter med dette fokus resten af 
året.  

Dette var evaluering af nogle af de tiltag og læringsrum som vi har haft fokus på indtil nu. 


