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Evaluering af læreplanstemaet leg og 
børnefællesskaber for Børnehuset Asserbo 
 

I den styrkede læreplan for Børnehuset Asserbo, er det beskrevet at vi er i proces omkring at indrette 

og finde på plads, i et pædagogisk læringsmiljø, der tager afsæt i aldersopdelte grupper. Denne 

proces udsprang fra vores erfaringer under genåbningsfasen i 2020. Vores faglige ansvar for at sikre 

børns læring, udvikling, trivsel og dannelse, gør at vi altid skal justere læringsmiljøer, 

gruppedannelse og de betydningsfulde voksnes rolle og placering, efter de tegn børnene giver os. 

Derfor er vores afsæt i de aldersopdelte grupper, fortsat noget vi evaluerer løbende og justerer, da 

den pædagogiske hverdag i dagtilbud, altid vil være uden facit eller endestation.   

I det følgende beskrives arbejdet og erfaringerne fra temaerne Leg og Børnefællesskaber i 

Børnehave og Vuggestue.  

I Børnehuset Asserbo vægter vi alle former for leg højt f.eks.  

- Risikofyldt leg 

- Rolleleg 

- Fantasi leg 

- Temaleg mm. 

Vi har mange muligheder for leg i vores hverdag – Den planlagte, den voksenstyrede, den 

børneinitierede og den spontane som opstår og som vi griber når vi følger barnets spor. 

Børnehaven 
Legepladsen 
Det er vigtigt for os at alle børn også oplever at deres eget initiativ til forskellige lege udforskes og 

udvikles uden at vi voksne blander os. Derfor har vi i børnehaven besluttet, at tiden på legepladsen 

ofte er dedikeret til den børneinitierede leg. 

Vi har derudover erfaret at når vi har planlagte voksenstyrede fælleslege på legepladsen, oplever vi 

at børnene bliver afbrudt i deres egen leg og de har ofte ikke lyst til at deltage. Hvis vi fastholder 

deltagelsen så opleves børnene ukoncentrerede og ikke engagerede. 
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Hvis vi oplever at der er et behov for enkelte børn, så laver vi fælleslege eller sammensætter en 

mindre gruppe og sætter legen i gang. Vi bliver nærværende, igangsættende og understøttende i 

legen. 

Når børnene udforsker den frie leg oplever vi at børnene vælger hinanden på tværs af stuer og 

mellem køn og er bedre til at invitere ind i legen. 

Vi har været optaget af at lave nogle kreative legemiljøer hvor der er plads til fordybelse, f.eks. 

dukkeleg/krog, dyr/bondegård og vandbaner. Vi opsætter af og til et telt som kan skærme lidt og 

man kan lege mere uforstyrret, vi vælger gocarts og cykler til og fra, for at give plads til andre lege 

f.eks. en stor motorikbane eller kælkebakke osv. Derudover spiller vi ofte forskellige boldspil f.eks. 

fodbold og basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodboldkamp på banen 
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Rolleleg i den udendørs dukkekrog 

   

Tur 
Vi bruger vores nærmiljø flere gange om ugen og tager på tur. Ofte anvender vi en 

demokratisk tilgang til hvor turen skal gå hen ved f.eks. at vi taler om hvor de kunne tænke sig at 

turen skal gå hen og hvad de kunne tænke sig at lave på turen. 

Vi leger undervejs f.eks. i skoven med huler som vi har bygget og gemmeleg imellem træerne. Vi 

leger og klatrer på stammer og udforsker den risikofyldte leg eller besøger legepladsen. Vi oplever 

ofte at børnene forsætter og udvikler legen hjemme på legepladsen. 

På stuen 
Når vi har dage hvor vi er på stuen, leger vi indimellem i mindre grupper hvor det er den voksne det 

vælger hvem der skal lege sammen, andre gange er det barnet selv der vælger.  

Theraplay: Vi laver mindre grupper og leger små lege med fokus på at opnå nærhed og 

samhørighed.  Vi øver os i at regulere arousal, at vente på tur, spejling osv. 

Motorikbane/ bevægelse: både udenfor og indenfor med fokus i tempo og sværhedsgrad, 

udfordringer tilpasset nærmeste udvikling. 

Sanglege: fællesskab, deltagelsesmuligheder, musisk tilegnelse og leg med sproget. 

Vi har blik for jævnligt at lave nye lejemiljøer og rykke rundt på møblementet på stuerne, for derved 

at inspirere til ny opdagelse af leg. Vi skifter også legetøjet ud imellem stuerne eller fornyer med 

noget som har været stillet væk.  
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Nogle gange er det en pædagogisk overvejelse at skifte legemiljø, andre gange følger vi barnets 

spor og igennem dialog med børnene eller ved at se hvordan legen udvikler sig, opstår der nye 

muligheder for inspirerende legezoner.  

Vi oplever en fornyet inspiration og en udvikling i legen hos børnene når de ser legetøj i en ny 

kontekst. Der opstår ofte en fornyet nysgerrig tilgang. Det giver kreativiteten mulighed for at udvikle 

sig på ny. 

Vuggestuen 
I vuggestuen har man arbejdet med børnenes udvikling i fællesskabet, som deltager og som individ. 

Det har vi gjort med udgangspunkt i, at venskaber har særlig betydning for deres udvikling. Vi har 

oplevet at, vores tiltag med at have tre aldersopdelte grupper, i høj grad har understøttet vores mål, 

om at alle børn skal have mulighed for at udvikle relationer og derved styrke deres 

deltagelsesmuligheder.  

Vi ville gerne opnå at alle børn blev en del af et fællesskab, stort som småt. Samtidig var det vigtigt 

for os, at børnenes fællesskab altid bestod af de samme børn, hvilket gav plads til at bibeholde deres 

positive relationer. Var der behov for at justere, var det altså de voksne som måtte flytte sig, fremfor 

børnene. I den periode vi har arbejdet med det, har vist os at, børnene i høj grad har fået blik for 

hinanden og har en øget opmærksomhed på hinanden.  

I vuggestuens storegruppe har vi arbejdet med at komme på ture i nærmiljøet og have fokus på 

fællesskab og relation gennem denne aktivitet. Vi valgte dette tiltag, med udgangspunkt i vores 

tidligere erfaringer med at arbejde med en udegruppe, hvor de ældste vuggestuebørn havde en 

positiv udvikling. Her understøttede vi deres mulighed for at spejle sig i hinandens kompetencer og 

finde ro i den genkendelige gruppe.   

I dette forløb oplevede vi at de store børn rykkede sig på deres måde at være i relation på. De satte 

i højere grad, sproget i spil i deres kommunikation, både indbyrdes, samt med de voksne. De blev 

gode til at sætte ord på deres ønsker og i konflikter. I fællesskabet oplevede vi også at børnene blev 

mere hjælpsomme overfor hinanden og var i god trivsel som gruppe.  

I den mellemste gruppe i vuggestuen har vi fulgt børnenes spor og brugt samlingen til at understøtte 

det positive fællesskab. Vi implementerede visualisering, ved at have billeder af hvert barn placeret 

i børnehøjde, der hvor vi holdt samling. Enkelte børn var udfordret på skiftet fra leg til formiddagsmad 

og derfor var vores tiltag, at samlingen kom først og havde en genkendelig struktur, hver dag.  

Vi fokuserede på navnesange som bragte alle børn i fokus, samt skabte opmærksomhed på 

hinanden. Vi oplevede at børnene trivedes med det genkendelige og i højere grad deltog nysgerrigt 
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i samlingen. Derudover brugte vi syngeposer med konkreter for at arbejdet med deres sproglige 

udvikling, samt gav børnene en deltagende rolle i forhold til samlingens indhold, og understøttede 

den demokratiske forståelse, i børnehøjde.  

   

Samling i vuggestuen med børn som har opmærksomhed på hinanden og med konkreter som giver 

børnene mulighed for at få en deltagende og demokratisk rolle.  

Når vi kigger efter de små tegn i dagligdagen, på om børnene har udviklet sig positivt i forhold til det 

valgte læreplanstema og deres mulighed for deltagelse og vi oplever at de særligt er blevet styrket i 

deres lyst til at indgå i fællesskabet. 

Den vigtigste erfaring vi kan udlede af vores tiltag indtil nu, er hvor betydningsfuld, den rette 

organisering er, for børnenes mulighed for at deltage og derigennem, udvikle sig selv og hinanden i 

fællesskab. Det er afgørende at de voksne sætter sig selv i spil, i forhold til at skabe afgørende ro 

og plads til læringsmiljøet, samt tager ansvar for at justere rundt om barnet, ud fra de signaler de 

giver os. Organiseringen er også der hvor vi i dagtilbuddet, kan være meget sårbare. Vi kan blive 

udfordret på at opretholde de grupper og miljøer, vi ønsker at tilbyde, når personalemangel opstår. 

Det var der vi oplevede at vores tiltag blev vanskeliggjort. Fremadrettet tager vi med os at de mindre 

grupper skal danne rammen for det kommende arbejde med den styrkede læreplan, i vuggestuen.  

Fremadrettet ønsker børnehaven en pannabane til bedre at afgrænse f.eks. boldspil, en stor rede 

gynge og et område til den stille fordybelse, evt. med et par hængekøjer. Vi er også i proces omkring 

hvordan vi, efter ophævelse af corona restriktioner, bedst kan anvende og indrette vores fællesrum 

så det bedst muligt kan rumme alle de forskellige funktioner det skal kunne. 


