
Projekt sørøver: 
 
Tværfagligt projekt i Spiren, Specialbørnehavegruppen 
i Dronninglund, november 2008. 
 
Fysioterapeut, pædagoger og talepædagog i special-
gruppen ved børnehaven i Dronninglund har arbejdet 
med et projekt om sørøvere.  
 
Sammen med fysioterapeuten overvinder børnene, 
som er udklædte, farlige forhindringsbaner og kæm-
per med onde sørøvere.  
Talepædagogen har lavet kommunikationsmaterialet og øver som et led i under-
visningen sammen med børnene kampråb, rækkefølgen i udklædningen osv. 
Pædagogerne hjælper bl.a. med at lave udsmykning, bygge skibet, våben osv. 
  

Overlægget til talemaskinen er til et barn med multiple 
funktionsnedsættelser. Barnet får med talemaskinen på sin 
egen måde en chance for at lære vores sang at kende, den 
øverste linje lægger op til at råbe et kampråb, til at klæde 
barnet ud. Den nederste linje at være med til at synge 
”sørøversang”. 
  
”Sørøverord” er tænkt som en støtte i processen med at 
klæde en påklædningsdukke på, synge vores sørøversang og 

råbe vores kampråb. 
  
”Sørøver planchen” skal støtte børnene i at tale om emnet, og om alt det de laver, 
når vi er sørøvere. 
  
Tidligere projekter har givet os den erfaring, at børnene på en anden uddybende 
måde får erfaring og læring gennem et helhedsprojekt. Fysioterapeutisk, tale-
pædagogisk og pædagogisk faglig sammensmeltning kan resultere i gode ideer til 
opgaver, der udfordrer børnene på mange forskellige måder på én gang. Med legens 
og historiens medrivende virke kommer børnene til at eksperimentere med deres 
kunnen på en let og ukompliceret måde. 
Børnene kommer til at identificere sig med personerne i historien og forbedrer legende 
deres færdigheder. Gennem følelsesmæssigt ejerskab forvandler vanskelige ud-
fordringer sig til overkommelige handlinger, hvor hvert barn prøver at gøre sit bedste. 
 
Projektets varighed:  6 uger 
Deltagere: 9 børn i alderen 3 til 6 og en sur sørøver (voksen) 
Lokalitet: Gymnastiksal 
Rekvisitter: Papkasseskib, hjemmelavede plastikkuglebomber, laminerede samtale-

plancher, reb, rullebrædder, sørøverflag, tegnet søslange og bomber, 
sørøverens hus, laminerede piratfisk, stole, planke, trapez, diverse 
måtter og klatreredskaber fra gymnastiksalen. 

 
Kostymer: Alle børn og voksne fik et sørøverklæde med bælte og pandebånd. 
 Øjeklap til den sure sørøver. 
 
Kommunikation: Talemaskine 8 felter, med overlæg, sørøversang, sørøverord, sørøver 

samtaleplanche. 
 

God fornøjelse ønsker 
Dorte Buus, fysioterapeut, pædagogerne fra Spiren og Doris Kafka, Talepædagog 

(doris@tavsgruppen.dk). 
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