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Introduktion til materialet til vuggestuen

Til de yngste i vuggestuen kan fagbogen bruges som en
pegebog.

Materialet til vuggestuen er skabt i sammenhæng med
materialet til børnehaven. Tanken er, at børnene går fra det nære
og gradvist får udvidet deres forståelse af verden. Materialet
tager afsæt i insekter og kryb, som man kan finde på
legepladsen, uanset om vuggestuen ligger midt i en by eller i et
naturområde.

Rimteksten ”Hej flue” har naturligvis til formål at være sjov og
underholdende med en lang række gentagelser. Der er fokus på
at styrke den lydelige opmærksomhed, give børnene lyst til at
sige rimet i kor med de voksne og at repetere dyrenavnene, men
denne gang i en anden grammatisk form, end de fik dem
præsenteret i fagteksten. Temaet med navn og informationer om
dyrene er fastholdt.

I vuggestuen skal børnene have præsenteret ord og begreber for
det nære miljø, og de skal have gentaget ordene mange gange,
for at få lagret dem. Den vigtigste prædiktor for sprogudvikling
hos de mindste er mængden af ord, barnet hører og antallet af
gentagelser (Rowe 2012). Derfor er materialet skabt, så der er
mulighed for at tale om insekterne og smådyrene igen og igen
på mange forskellige måder. Der tages afsæt i legepladsen, fordi
voksne og børn straks kan gå ud og udforske legepladsen for at
finde dyrene.

Det er tanken, at børn og voksne kan udforske vuggestuens
legeplads som en biotop. Det vil sige, at børnene kan udstyres
med forstørrelsesglas og I kan gå ud og undersøge, hvilke
smådyr, som gemmer sig under sten og grene og på træerne og
i legehuset. Børnene må meget gerne være i fuld vigør, når I
undersøger og leger de forskellige dyr.

Fagteksten, ”Dyrene på min legeplads”, indeholder navne på dyr
og information om, hvor dyrene holder til, så børnene kan finde
dem udenfor. Materialet kan læses på Ipad eller kan printes ud
og hæftes sammen, så børnene kan bladre frem og tilbage. Den
tilhørende plakat kan printes ud og hænges op i børnehøjde, så
børn og voksne kan tale om hvad dyrene hedder, og hvor de er
placeret. Der er valgt dyr, som minder om hinanden, fx hveps og
bi, og stankelben og edderkop.
Plakaten skal styrke de voksnes muligheder for at tale mere om
dyrene på børnenes initiativ. Den skal hænges i børnehøjde, så
børnene i løbet af dagen selv kan gå hen og udpege kryb eller
insekter, som de gerne vil tale om. Dette grunder i, at læring hos
små børn i høj grad sker gennem udforskning. Derfor er det
vigtigt, at børnene har adgang til selv at gå over og studere
plakaten på væggen og udpege elementer, som de gerne vil tale
om.
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Literacyaktiviteter

fagter og rim ind, som kan hjælpe børnene til at være aktive og
opmærksomme undervejs.

Hensigten med at læse med børn er først og fremmest at give
dem en positiv og sjov oplevelse, hvor de får lejlighed til at
fordybe sig i noget, som interesserer dem. En bonuseﬀekt er, at
børnenes ordforråd vokser, og deres viden om og forståelse af
omverdenen vokser tilsvarende.

Vise

Tale

I en stærk literacykontekst kobles stuens faste aktiviteter og
indretning til aktuelle temaer, fx temaet om smådyr på
legepladsen. Børnenes sprog og viden vil vokse markant, hvis
de får lejlighed til at tale om temaet og de læste bøger hele
dagen. Til dette formål er der lavet plakater, som du kan hente
på www.materialeplatformen.emu.dk. Disse plakater er tegnet
sammen med bøgerne, og barnet vil kunne genfinde dyr og
tegninger som det har set i bøgerne. Disse plakater kan børnene
selv opsøge i løbet af dagen og pege på og tale om sammen
med en interesseret voksen. For at gøre samtalen så god som
mulig set med barnets øjne, er det vigtigt, at barnet bidrager og
taler, det kan være med gestik, blikretning, lyde eller ord og at de
voksne prioriterer at lytte og respondere på børnenes udspil, for
at udvide børnenes sprog og viden (Bylander & Krogh, 2017).

Lytte

For at kunne udvide, bygge på og tage udgangspunkt i, hvad
barnet siger, må den voksne lytte godt efter, når hun taler med
barnet. Det har den bonuseﬀekt, at barnet herigennem lærer
hvordan man lytter med smil, nik og småord. Når børn og
voksne lytter aktivt til hinanden, styrkes relationen. Når små børn
skal lytte aktivt, bør de voksne være opmærksomme på, at aktiv
lytning ikke indebærer passivitet i længere tid. Børnene kan
inviteres til at svare på spørgsmål, og der kan indlægges sange,

Det spiller en væsentlig rolle for børns sprogforståelse at de får
lov til at erfare verden. Det kan pædagogerne hjælpe til med ved
at inddrage billeder, legetøj og oplevelser. Det kan ske når man
udpeger de dyr på legepladsen, som børnene så i bogen. Her er
det relevant at tale om, at virkelighedens smådyr er bittesmå,
mens smådyrene på tegningerne virker ganske store. Mange ord
og begreber tager afsæt i fysiske erfaringer. Fx når vi taler om, at
det kilder, når der går en lille myre på vores hånd. Man taler også
om, at man kan være arrig som en hveps, eller flittig som en bi.

Læse

Ønsker man at benytte en bog til at fremme læring hos børnene,
er det hjælpsomt at benytte den samme bog flere gange i løbet
af en uge. Der skal ikke gå for lang tid mellem læsningerne, hvis
der skal lægges til barnets viden og forståelse af bogen.

Læsning i vuggestuen

Læser man med vuggestuebørn vil man undertiden erfare, at
børnene ikke er særligt opsatte på at høre en historie fra start til
slut. Nogle børn er mere optagede af at blade rundt i en bog og
pege på de billeder, som de synes er interessante. Det gør ikke
noget, fordi børnene er små og vil måske særligt gerne tale om
lige præcis to af dyrene. Når de blader frem og tilbage mellem
de dyr, som de er særligt glade for, får du lejlighed til at gentage
dyrets navn og føje mange små informationer til lige netop det
dyr, hvilket styrker lagring af ordene. Nogle børn er på ingen
måder klar til at få læst en historie fra enden til anden, mens
andre børn er. Det er derfor vigtigt, at pædagogerne indretter
læsningen i forhold til børnegruppen. For børn, der ikke er klar til
at læse en historie fra ende til anden, er det ikke relevant, at lave
dialogiske læseforløb – de har brug for individualiseret læring,
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hvor de sidder og hygger med en voksen og småsnakker om en
bog.
Principielt skal man læse en bog tre gange, når man arbejder
med dialogisk læsning. Men mange børn har brug for endnu
flere gennemlæsninger, før de er færdige med en historie. Hvis
børnene gerne vil læse en bog flere gange, så tilføj nogle flere
aspekter hver gang, så du får blandet det kendte med noget nyt
og bygget ny viden ovenpå den eksisterende.

1.læsning

Første læsning går ud på, at barnet hører en historie i sin helhed.
Arbejder man med små børn, kan det være en fordel, at have
forberedt sig og have billeder og genstande klar, som børnene
kan få lov at sidde med. Måske vil børnene gerne sidde med et
billede af en flue eller en fluebamse, når I læser Hej flue. Du kan
vælge at komme med små forklaringer og fremhæve ord, som
du gerne vil have børnene til at huske, men kan du se, at de ikke
er interesseret i netop det fokus, så skift og følg børnenes spor
(Weitzman & Greenberg, 2014, 2016).

2. læsning

I anden læsning fortsætter man med at tale om de ord, som man
allerede har talt om i første læsning. Man kan nu stille små
spørgsmål til børnene: Hvorfor er fluen så sur? Er det noget
sludder, at bier skal flyve på stier? Så får man børnene til at
tænke med.

3. læsning

Under tredje gennemlæsning skal ordene igen trækkes frem. Du
kan denne gang lade børnene fortælle så meget som muligt af
historien selv, mens du hjælper dem.
Du kan eventuelt printe bøgerne ud og hænge dem op, så
børnene kan snakke om dem i løbet af dagen. Det vil give et
rigtig godt overblik over, hvilke dele af en historie, som er særlig

spændende for børnene og hvilke dyr, der optager dem særligt,
så du kan tage afsæt i dem, næste gang i skal arbejde med
bogen.

Målord

Højtlæsning er en disciplin, der styrker børns ordforråd både
impressivt og ekspressivt, foruden at børnene også lærer at
forstå og udtrykke sig i narrativer. En måde at styrke
ordtilegnelsen på, er på forhånd at udvælge sig en række ord,
som man godt kunne tænke sig at fremhæve for sin
børnegruppe.
Man kan på forhånd udvælge sig maksimalt fem målord, som
man gerne vil have, at børnene skal lære undervejs i
læseprocessen. Fem ord er ifølge Wietzman og Greenberg
(2016) et kognitivt maksimum for, hvad en børnehjerne kan
rumme. Ud fra dit kendskab til børnene, kan det være mere
fornuftigt at vælge to eller tre ord, som du særligt vil fremhæve
for dem. Når man vælger målord, er det et mål, at børnene skal
lære nye ord. Derfor skal man ikke vælge kendte ord, men i
stedet vælge ord, som børnene har forudsætninger for at for at
bruge, men endnu ikke kender. Meredith L. Rowes (2012)
forskning afslører, hvilke slags ord, som over tid kan forudsige
en positiv sproglig udvikling hos børn. For medarbejdere i
vuggestuen, er det særlig relevant at være opmærksom på, at
man i slutningen af en periode går fra mængden af ord, til
diversitet og kvaliteten af ord.

•

1,5- 2,5 år: Mængden af ord – her gælder det om, at
børnene skal høre mange ord hver eneste dag på alle sine
sprog, hvis barnet taler flere. Leg, pegebøger og
udpegning af handlinger og genstande er i højsæde i
denne periode.
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•

2,5-3,5 år: Diversiteten og kvaliteten af ord – her gælder
det om, at børnene skal begynde at kunne differentiere
mellem ordene. I Hej flue vil du bemærke, at fluen bliver
mere og mere vred, og at det udtrykkes med forskellige
ord.

Beck, McKeown og Kuchan (2013) arbejder med inddelingen i
dagligdagsord (trin 1), mere sofistikerede ord (trin 2) og mere
specialiserede ord eller fagord (trin 3). For børn i vuggestuen, er
det særligt væsentligt at være opmærksom på trin 1 og trin 2. I
skemaet herunder er nogle eksempler på målord knyttet til ”Hej
flue”.

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Sur

Rasende

I affekt

Lille

Mindre

Mikroskopisk

Flue

Spyflue

Temaarbejde
Det tematiske sproghjul er skabt som inspiration til pædagogers
temaarbejde med børn. Hensigten er, at man får inddraget så
mange forskellige elementer af sproget som overhovedet muligt.
Vær opmærksom på, at det skal foregå legende og med afsæt i
børnenes interesser. Det er ikke meningen, at toårige skal sidde
og rime i ti minutter – har du sagt et sjovt rim eller en sjov lyd i
tillæg til snakken om dyr, så har du været omkring lydlig
opmærksomhed. Til gengæld må du meget gerne vende tilbage
i løbet af dagen til de forskellige aspekter, som hjulet peger på.

Insekt

Man kan fremhæve målord ved at bruge dem hele dagen med
børnene i forskellige sammenhænge. Man kan løbende bruge
ordet i forbindelse med hverdagsting, og på denne måde
kommer ordet i spil i børnenes almindelige hverdag, og dermed
lagres de bedre. Når børnene begynder at anvende et målord
helt af sig selv, er det ved at være på plads, og så kan man finde
et andet ord, man gerne vil fremhæve.

Dramatisering af historien

Lad gerne børnene lege historien. Leg fluen, der møder de andre
dyr, leg at I er dyrene på legepladsen, så børnene lærer at
forestille sig, at de er nogle andre. Sæt forskellige bevægelser
og lyde på de dyr fluen møder, og snak med børnene om,
hvordan dyrene mon bevæger sig.
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Ordforråd

Vi har allerede været omkring ordforråd mange gange i denne
vejledning. Det væsentligste at huske er, at ord bedst tilegnes i
en logisk sammenhæng, hvor børnene er interesseret. Det er
sådan, at der kobler sig bestemte ord til de forskellige insekter,
og det er selvfølgelig smart, at børnene hørt disse ord sammen
med dyrets navn. Taler man eksempelvis om, hvordan dyrene
bevæger sig, så får man et indtryk af hvor forskellige ord, der
skal i brug: bien flyver, ormen kryber, edderkoppen kravler. Det
er svært at bytte om på. En edderkop kan ikke flyve, en orm kan
ikke kravle og en bi kan ikke krybe. Det er derfor væsentligt for
børnene, at du kobler ordene sammen med dyrene, og at I
eventuelt erfarer forskellen ved at lege, at I kryber og kravler og
flyver (Bylander og Krogh 2017).

Narrativer

Narrativer dækker over, at man hører en sammenhængende
fortælling med en start, en midte og en slutning. ”Hej Flue” er et
meget simpelt narrativ med mange gentagelser. Dyrene på
legepladsen er mere en pegebog end et narrativ. Man kan tale
om et enkelt dyr, og så kan man slå op i bogen sammen. Den
type af bøger styrker forudsætningerne for, at børnene en dag
kan håndtere mere komplekse narrativer.
Hvis I leger lege, i tilknytning til at I har læst og talt om dyrene,
træner I gennem leg børnenes narrative forståelse. Først aftalte
vi, at vi alle sammen var fluer, og så legede vi, at der kom en
edderkop. Det var farligt for os, vi måtte flygte, og så endte det
hele med, at ingen af os blev fanget.

at du husker både at benytte datid (”Kan I huske, da vi løftede
en gren og fandt en masse bænkebidere”) og nutid (”se, hvor
den smukke sommerfugl flyver i luften”) og at du også husker
både at benytte ental og flertal. ”Se der fløj en sommerfugl.”
”Gad vide, om der er flere sommerfugle ovre i blomsterbedet?”

Kommunikative færdigheder

Kommunikative færdigheder handler om, at være i kontakt, lytte
til hinanden og at vente på at få en taletur. Her kan du
eksempelvis lade en lille gruppe børn på skift fortælle om et
spændende dyr, de har set, eller om deres tur til mormor og
morfar, som munder ud i, at de så en flue på en kage.

Lydelig opmærksomhed

Lydlig opmærksomhed er opmærksomhed på lyd.
Forudsætningen for at være opmærksom på lyd er, at nogen
retter ens opmærksomhed på lyde. I kan fx lytte efter, hvordan
det lyder, når en flue forsøger at flyve ud af vinduet. I kan lægge
mærke til om det pusler på jorden, når en myre kravler over et
blad og du kan præsentere børnene for rim, som de måske
synes er sjove at eftersige. Flue bue – bi ti. Børn i vuggestuen
forventes ikke selv at kunne finde på rim.
I skemaet herunder kan du finde et eksempel med
udgangspunkt i bænkebideren, hvor du kommer hele vejen rundt
om de 5 temaer i sproghjulet. I feltet ’ordforråd’ er der udvalgt
nogle målord. Læg mærke til, at der ikke kun er valgt navneord,
men ord fra forskellige ordklasser.

Grammatik

Grammatik dækker bredt over de regler, vi benytter når vi taler.
Børns grammatiske færdigheder og ordforråd følges ofte ad, og
derfor styrker du indirekte børnenes grammatiske færdigheder,
når du styrker deres ordforråd. I vuggestuen er det tilstrækkeligt,
7

Tema

Bænkebider

Fyld selv ud:
Tema

Ordforråd

Bænkebider, kugle, hård, krybe, skjule
Ordforråd

Grammatik

Vi kryber i dag, vi skal krybe i morgen, og i går krøb vi.
Hvem vil skule sig – hvor har I skjult jer henne?

Kommunikativ
e færdigheder

Hvem vil hjælpe mig med at finde de børn, som har
gemt sig?

Lydelig
opmærksomhe Lad os lægge os ned udenfor at lytte efter, hvad en
d
bænkebider kan høre, når den er helt nede på jorden.

Narrative
færdigheder

Grammatik

Kommunikativ
e færdigheder

Lydelig
opmærksomhe
d
Narrative
færdigheder

Lad os læse historien om den sure flue, som møder en
masse andre dyr.
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Styrk børnenes forståelse gennem sjove
aktiviteter og lege

Mål: at henlede børnenes opmærksomhed på lyde.

Find dyrenes levesteder
Bænkebider-liv

Leg at I alle er bænkebidere. Hvordan kravler en bænkebider?
Hvordan ser det ud, når den ruller sig sammen til en kugle? Øv
jer lidt i det, det kan være som ’kongens efterfølger’ hvor
børnene skal efterligne de voksne. Læg nogle store tæpper ud
på jorden, som I kan gemme jer under, som om det var et stykke
gammelt træ.
Når I har øvet jer lidt på at være bænkebider, kan en af de
voksne være en fugl, der vil spise bænkebiderne. Så gælder det
om at gemme sig under et tæppe inden man bliver spist!

Læg laminerede billeder af Dyrene på legepladsen ud på
legepladsen. Læg hvert billede et sted, hvor det er sandsynligt,
at dyret kunne holde til. Lad børnene gå på jagt og finde
billederne, og undersøg om det pågældende dyr faktisk er at
finde der.
Mål: at barnet lærer dyret at kende, og at barnet får en forståelse
for, at dyrene har forskellige levesteder.

Benævn dyrene i ental og flertal

Mål: at børnene på en sjov og aktiv måde oplever de ord, der
knytter sig til en bænkebider.

Kopier to sæt af Dyrene på legepladsen. Læg dyrene på gulvet
og bed børnene om at finde dem i par. Tal om en mariehøne - to
mariehøns. En hveps – to hvepse osv.

Bevæg jer som dyrene

Alt efter børnene alder, kan man starte med få billeder og stille
og roligt lægge billeder til, efterhånden som børnene kan magte
det.

Mens I læser historien ’Hej Flue’, kan I bevæge jer som de
forskellige dyr, fluen møder. Snak om hvordan de bevæger sig
og lad gerne børnene komme med forslag til, hvordan de kan
efterligne dyret.
Mål: at børnene får en fysisk oplevelse af hvad de forskellige
udsagnsord, der knytter sig til et bestemt dyr, betyder. For
eksempel, hvad vil det sige at sneglen kryber, ormen ormer sig
eller mariehønen kravler?

Sum som en flue

Lad børnene prøve at summe som fluen. Hvordan lyder det?
Hvordan lyder det, hvis den summer stille? Hvordan lyder det,
hvis den summer arrigt? Hvis den er træt?

Mål: at børnene kan benævne dyrene, og at børnene hører
dyrene benævnt i ental og i flertal.

Find dyrene

Gå på ekspedition på legepladsen bevæbnet med plasticbøtter
med huller i låget, spiseskeer og forstørrelsesglas. Her er det
særligt en øvelse for børnene at fange dyrene uden at mase
dem.
Find så mange smådyr som muligt og studér dem nøje, før I
slipper dem fri igen. Ikke alle dyr egner sig til at blive fanget.
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Hvepse og bier bør man undgå, så børnene ikke tror, at de kan
gøre de voksne kunsten efter.
Mål: At børnene lærer at finde dyrene i deres naturlige
omgivelser og at passe på dem.

blade. Der skal være sort pap rundt om glasset, hvor jorden er,
således at jorden er mørk. Engang imellem fjerner man pappet,
og så kan man se regnormens gange. Også regnorme skal have
vand med forstøver og fodres med visne blade med jævne
mellemrum.

De små dyrepassere

Mål: at børnene kan iagttage dyrene og bliver medinddraget i at
holde dem i live og holde dem fugtige. Børnene får en gryende
fornemmelse for habitater.

Nogle af de små dyr på legepladsen er lette at fange og at
passe. For eksempel snegle, bænkebidere og regnorme.
Bænkebider:
Bænkebidere kræver, at man putter jord ca. 5 cm jord i bunden
af et terrarium, en gennemsigtig plasticboks med lufthuller eller
et stort syltetøjsglas, også med lufthuller. Ovenpå jorden lægges
bark og grene, og der kan eventuelt plantes levende planter,
f.eks. mælkebøtter, i jorden. Pointen er, at man skaber noget,
som er mørkt med gemmesteder og fugt. For at holde på fugten,
skal man jævnligt bruge en forstøver til at fugte med, hvilket
børnene som regel synes er rigtig sjovt. Så længe der er fugt,
gammelt træ og bænkebiderne kan skjule sig, er deres behov
dækket.

Hold et dyr uden at kvase det

Børnene skal gøre sig erfaringer med at holde et dyr, uden at
dyret bliver kvast. Der kan snakkes om, at hvordan det mon er
for dyret, at blive holdt af et barn.
Snegle og regnorme er ideelle til aldersgruppen, fordi de ikke
stikker af.
Mål: at børnene får en fysisk og sanselig oplevelse af dyret, og
det bliver konkret for dem hvad forskellige tillægsord, der bruges
til at beskrive dyret, betyder. For eksempel bliver det meget
konkret hvordan ’slimet’ føles, når man holder en snegl.

Snegl:
Snegle kræver det samme som bænkebiderne. Ca. 5 cm. Jord i
et terrarium dækket med bark og grene og gerne levende
planter. Sneglen skal ligesom bænkebideren have et fugtigt
miljø, så forstøveren spiller en stor rolle. Sneglen skal fodres
med friske planter, grøntsager og frugt. Hvis man har et
snegleterrarium kan man tage sneglene med til bords, og fodre
sneglene med frugt, så de får det samme som børnene.
Regnorm:
Regnorme skal have mere jord end de andre dyr. Terrariet eller
syltetøjsglasset skal fyldes halvt op med jord min. 15 cm. Også
her skal der være lufthuller. Over jorden lægges visne og friske
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