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Når vi arbejder med de seks temaer i lærepla-
nen, tager vi nemlig udgangspunktet i vores 
projekter med børnene. Herved får vi skabt et 
unikt lege- og læringsrum for nærvær, fordy-
belse og fællesskab, uanset om emnet for pro-
jektet er æbler, sko, musik, dyr, ænder, rela-
tioner, et materiale eller noget helt sjette. Se 
gerne eksemplet på den modstående side hvor 
man tydeligt kan se, at det er børnene og deres 
aktiviteter, der er i centrum og at de så folder 
sig ud i de seks temaer. 

Vi ser barnet som en helhed,  
ikke som seks dele
Bag denne projektmetode ligger der nemlig et 
helhedssyn på børn. 

Børn oplever ikke verden omkring sig som ad-
skilte dele men som helheder. De undersøger in-
tuitivt og udforsker deres omverden så 
at sige på tværs af læreplanens temaer. 
De inspireres af hinandens opdagelser 
og forståelser. De kommunikerer, bear-
bejder og ikke mindst lærer de om det, 
der optager dem på ”100 måder”. For 
børn hænger krop og hoved, videnskab 
og fantasi sammen - de oplever det 
ikke som hinandens modsætninger.

Derfor arbejder vi ikke med lære-
planens temaer enkeltvis og isoleret. 
De er flettet ind i og supplerer hin-
anden, når vi arbejder med et emne, 
vel at mærke uden at dette emne altid 
er planlagt på forhånd. Man kan sige, 
at vi arbejder med temaerne bagvendt 
og kontekstuelt: Læreplanens temaer 
springer ud fra børnenes egne initia-
tiver/interesser og de udfordringer, vi 
giver dem. 

Indholdet til de seks temaer i de Pædagogiske 
Læreplaner kommer ikke fra planerne og ind 
i børnene men nærmere fra børnene og ind i 
planerne!
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Alice Kjær og Pia-Lise Seidel, pædagoger
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I TIZIANA ARBEJDER VI MED  
LÆREPLANENS TEMAER  
– MEN MEST BAGVENDT!

Børnehuset 
Tiziana, Aalborg 

Kommune

Hvis du arbejder med de 0-3 årige og gerne vil se mere om netop dette forløb (som ikke omtales direkte i artik-
len), finder du det på www.paedagogiskforum.dk under 0-14 nr. 4-2016

Kort om Børnehuset Tiziana  
og Reggio Emilia filosofien 
Institutionen blev opført i 1994 som en for-
søgs- og udviklingsinstitution med det formål 
at arbejde inspireret af Reggio Emilia filosofien: 
Det forskende barn danner basis for tilrettelæg-
gelsen af institutionens arbejde. Tiziana er arki-
tektonisk bygget og indrettet inspireret af filo-
sofien, og det er et hus, hvor værkstedskulturen 
er tænkt ind som et vigtigt lege- og læringsrum. 

 
I vores projekter udforsker og eksperimenterer vi 
over tid et emne. Vores tilgang som voksne er 
præget af vores nysgerrighed for, hvad børnene 
er optaget af før og undervejs. Derudfra ved vi, 

For børn hænger krop og hoved, videnskab og fantasi sammen  
- de oplever det ikke som hinandens modsætninger
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Tæller æbler Tegner æblets form struktur og farver udvendig og indeni

Dukkekrogen er forvandlet til et æbleværksted. De skræller, snitter og 
skærer æblerne i mundrette stykker

De deler æblestykker ud til vennerne og til børnene på den anden gruppe

De eksperimenterer med æbletryk

hvordan vi kan inspirere, vise veje og fastholde 
deres nysgerrighed. Vi indretter og tilrettelægger 
det fysiske rum, så de får mulighed for i fælles-
skab at opleve, erfare gennem at eksperimentere 
og udtrykke sig kreativt og æstetisk-skabende 
om emnet, for eksempel via at tegne, male, form-
give med forskellige materialer (: ler og genbrug 
eksempelvis), lege, sange, musik, drama og for-
tællinger. Vi arbejder procesorienteret, og vores 
projekter kan forstås som en rejse, hvor børn og 
voksne sammen går på opdagelse i et emne. Vi 
opsætter derfor ikke på forhånd faste mål for 
projektet, men overvejer didaktisk løbende un-
dervejs i processen. 

Æbler som oplevelse, projekt  
og læreplanstema(er)
Lige nu arbejder vi med et projekt om æbler, 
hvor vi fordyber os i æbler på mange forskellige 
sansende og kommunikerende måder. Det hele 
startede med, at en pædagog havde en masse 
æbler med fra sin have. Æblerne blev hældt ud 
på et bord og vi begyndte at skære, smage, dufte 
og mærke, hvor fedtede, de var i ’huden’. Bør-
nene grupperede æblerne efter størrelse, og de 
udvekslede opdagelser – for eksempel opdagede 
de kernerne i midten af æblet, og da et barn ville 
tage nogle kerner med hjem og plante nye æble-
træer, ville de andre det også. Projektet har nu 
kørt i 1½ måned, hvor vi har arbejdet med æbler 
på mange kreative måder, og de har fået mulig-
hed for at gå i dybden med, hvad æbler er, ud 
over blot nogle man kan spise. 

Det matematiske sprog indgår i projektet, når 
børnene opfordres til at tælle æblerne og sor-
tere dem efter størrelse. Når de kravler i træer og 
plukker æbler eller når de mærker duften og stu-
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I vores projekter udforsker og 
eksperimenterer vi over tid et emne

derer æblernes forskellige smag, former, ujævn-
heder, brune og sorte prikker i overfladen, bliver 
det et kropsligt og sanseligt studie af fænomener 
i naturen. Når vi opfordrer børnene til at tegne 
og male æbler, og de får øje på, de farver et æble 
består af og begynder at opdage flere andre de-
taljer, er børnenes tegninger både et kulturelt og 
sprogligt udtryk, samt et udtryk for hvor deres 
viden og læring er på vej hen. Nogle af æbler-
ne ligger så længe, at de bliver brune, rynkede 
og begynder at rådne. Det optager børnene og 
giver anledning til nye samtaler og tegnemoti-
ver. Natur og naturfænomener bliver naturligt 
at beskæftige sig med, når vi ser på æblets for-
rådnelsesproces og på indtørrede æbler, der er 
meget gamle, og som de synes ligner og dufter 
som rosiner. 

Vi giver dem knive, så de kan skrælle og snitte 
æbler i små stykker igen og igen, hvorved de 
udfordres kropsligt, finmotorisk. Ofte går flere 
børn sammen om at snitte æbler i skåle og når 
vi opfordrer dem til at dele deres æblestykker ud 
til de øvrige børn i huset, bevæger vi bevidst 
børnene ind i et socialt felt, hvor de oplever 
glæden ved at give og dele med andre. Det 
verbale sprog udfoldes, når vi sammen taler om 
smagen og æblets vej fra kerne til æble. Samtalen 
foregår i en dialog mellem os og børnene og 
mellem børnene. 

Ofte stiller vi spørgsmål til børnene for at 
åbne op for undren og for en større bevidsthed 
hos barnet om æbler: ”Har du lagt mærke til…”, 
og vi er meget opmærksomme på, at børnenes 
egen viden og hypoteser om æbler kommer frem. 
Derfor foregår samtalen ofte filosoferende, hvor 

… vores projekter kan forstås som en 
rejse, hvor børn og voksne sammen går på 

opdagelse i et emne
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alles bidrag, tanker og viden har en værdi. Her 
går sprog kommunikation og faktuel viden om 
æbler op i en højere enhed. I samlingen viser og 
fortæller de om deres æbletegninger, og på den 
måde foldes tegningerne ud til fælles samtale, 
refleksion, vidensdeling og læring. Når Laurits 
fortæller, at de streger han har tegnet omkring 
sine æbler er blæsevejr, og når det blæser, falder 
æblerne ned, bliver det naturligt at tale om, hvad 

det egentlig er, der sker med æblerne på træet, 
når det blæser. Og når Andreas fortæller, at han 
har tegnet et råddent æble, bliver det naturligt 
at gribe dén fortælling og i fællesskab sætte ord 
på deres tanker om naturfænomener. Selv om 
æbler er det fælles motiv for deres tegninger, har 
deres æbler forskellige udtryk. Dels fordi de er 
optaget af forskellige ting ved æbler, dels fordi 
børn udtrykker sig forskelligt. 
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Børnene skal sætte deres eget,  
kreative fodaftryk på projekterne

Vi tror, vores hovedtanke er synlig i 
ovenstående: Tag udgangspunkt i børnene, fold 
emnet ud, find mange forskellige vinkler og 
eksperimenterende muligheder, og få på den 
måde alle seks temaer i læreplanen aktiveret i en 
menings fyldt helhed.

Løbende synliggør vi projektet i rummet via 
børnenes tegninger, produktioner, fotos, ekspe-
rimenter, udsagn og tekst. Her fremgår det både 
for børnene, de ansatte og forældrene, hvordan 
vi har arbejdet med de seks læreplans temaer. På 
den måde gøres projektet til genstand for dialog 
og eftertanke. Man kan sige, det er en form for 
evaluering, forstået som refleksion og delt erfa-
ring. Bevidstheden om hvordan læreplanstemaer 
indgår i projektet er en øvelse, vi til stadighed 

arbejder med, men som også gør vores arbejde 
spændende og interessant og fagligt berigende. 

Er du blevet interesseret i vores måde at arbej-
de med læreplaner på, kan du læse mere i bogen 
”Projektarbejde i daginstitutionen – fra fascina-
tion til fordybelse” af Alice Kjær.

Bogen er skrevet på baggrund af Tizianas ar-
bejde med fordybende projekter. 1

Børnehuset Tiziana

Svalegårdsvej 82 

9000 Aalborg 

Tlf. 98188051 

Mail: dag-tiziana@aalborg.dk

1    Kan bestilles via Dansk Pædagogisk Forum

Tag udgangspunkt i børnene … 
fold emnet ud … find mange 
forskellige vinkler




