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Forord

Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for henholdsvis dagtilbud og skoler har været 
udgangspunktet for denne publikation:
”Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige – om det betydningsfulde i børns 
læring og udvikling”.

Børnepolitikken beskriver en række indsatsområder, der i særlig grad sætter fokus på at udvikle 
sammenhængen i indsatsen over for det enkelte barn. 
Et af disse indsatsområder er ”Overgange i et barns liv”. Her er formuleret følgende målsætning:
”Overgange fra et tilbud til et andet skal altid være positiv og udfordrende for barnet. 
Samarbejdet mellem forskellige tilbud skal finde sted med barnet i centrum”.
I relation til dette indsatsområde har der i perioden 2003-2005 været iværksat en række brobyg-
ningsforløb fra dagpleje til daginstitutioner og fra daginstitution til indskolingen (børnehave-
klasse, 1. klasse samt skolefritidsordning).

Rammeplanen for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige beskriver den sammenhæng 
vi igennem de seneste års udviklingsprojekter har etableret med de 0-10 årige (til og med 3. 
klassetrin), og som vi forventer fortsat udvikles på grundlag af kommunens børnepolitik. 
Rammeplanen er således en række didaktiske overvejelser i forhold til, hvordan grundlaget i 
Børnepolitikken kan udmøntes i den pædagogiske praksis i Herlevs dagpleje, daginstitutioner 
og skoler inklusiv skolefritidsordningerne, herunder hvilke områder og tilgange, som de pro-
fessionelle i Herlev Kommune skal arbejde for og med.

Rammeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagplejen, 
daginstitutionerne, børnehaveklasserne samt indskolingslærere. Der har endvidere deltaget 
ledere fra de respektive områder samt repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen. 
Arbejdsgruppen har inddraget forældrebestyrelserne i dagtilbud og på skolerne i arbejdet.

Rammeplanen for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige supplerer lovgivningen på 



området: Serviceloven og dermed de pædagogiske læreplaner beskriver de centrale målsæt-
ninger på dagtilbudsområdet, mens Folkeskoleloven og de fælles mål beskriver de centrale 
målsætninger på folkeskoleområdet.

Den pædagogiske rammeplan understreger betydningen af det hele barn: I Herlev arbejdes 
der med udvikling af såvel personlige, sociale og faglige kompetencer. Til dette formål er 
den pædagogiske rammeplan et væsentligt supplement til servicelovens og folkeskolelovens 
bestemmelser.

Det er vores håb, at den pædagogiske rammeplan kan:
   styrke den faglige refleksion over indsatsen i forhold til netop de børn, man arbejder med

være et redskab til at kvalificere dialogen mellem medarbejderne og mellem ledelse og 
medarbejdere, fx i teamsamtalen
sætte ramme om og inspirere institutionernes arbejde med at formulere egne pædagogiske 
læreplaner
være det pædagogiske udgangspunkt i planlægning, gennemførelse og evaluering af 
pædagogiske forløb i dagtilbud og indskoling

   kvalificere forældreinddragelsen gennem dialog om indholdet i det pædagogiske arbejde

Flemming Olsen
Børne- og kulturdirektør
December 2005
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Kvalitet på børneområdet  

Børnepolitikken er visionen for alt arbejde på børneområdet.
Målsætninger og værdier er et centralt fundament for kvali-
tetsudvikling, og er med til at gøre børnepolitikken aktiv og 
levende. 

Målsætninger er forudsætningen for at realisere børnepolitik-
ken, og dermed målrette det daglige pædagogiske arbejde 
med børnene.

Værdierne er afsættet for den måde, vi møder og forholder os 
på til vores børn, deres forældre samt vores kolleger.

Vi ser pædagogisk kvalitet på børneområdet som: 
Når arbejdsglæde spiller sammen med glade, trygge og 
forventningsfulde børn
Når voksnes læreprocesser spiller sammen med børns læring
Når børn og voksne udfordres sammen og udforsker sammen

   Når praksis spiller sammen med mål og værdier
Når indsatsen befordrer gode læreprocesser for børn 
og voksne

   Når børns udbytte bliver synligt
   Når børns og voksnes udbytte stiger

Kvalitetsudvikling er, når vi arbejder målrettet på at få oven-
nævnte til at lykkes. I denne målsætning er der en særlig 
opgave i forhold til børn med særlige behov. 

CITAT

På et møde laves en plan over, hvad der skal ske de næste par 
gange gruppen mødes. Der skrives ned, og planen hænges op 
på tavlen lige efter mødet. Det hele tager en god halv times 
tid. Det blev besluttet at starte med en tur i Hareskoven: ”Vo-
res ture er jo nemlig nøje i sammenhæng med det, børnene 
gerne vil. Altså derfor er det ikke bare nogle ture, nå nu skal 
vi på tur, sådan er det slet ikke, de ture, de er altid i sammen-
hæng med det, vi undersøger eller interesser os for. Og så 
bliver det jo en helt anden sjov tur, når…de voksne og børnene 
har dét sammen, at de skal udforske et eller andet eller under-
søge noget”. (Pædagog)1.

Forudsætninger, som er centrale elementer for 
pædagogisk kvalitet:
   Betydningsfuldt samarbejde2

   Fagligt engagerede og kompetente voksne
   Empatiske og ansvarlige voksne
   Fleksible & udviklings- og læringsorienterede voksne.   
   Trygge børn og tillidsvækkende voksne
   Løbende dokumentation og evaluering.

Implicit i måden, vi opfatter pædagogisk kvalitet på, er begre-
bet stemthed, men vel at mærke positiv stemthed. Begrebet 
betegner: ”en stemning eller rettere en følelse under bevidst-
hedens tærskel, som har stærk indflydelse på, hvorledes vi 
opfatter ting og reagerer…Når den voksne er autentisk og 
brænder for sit fag, skabes fundamentet for stemthed”3.
Det at kunne begejstre, engagere og motivere børn er således 
udgangspunktet for at kunne skabe stemthed, men iagtta-
gelser i Herlev viser også, at stemthed kan skabes fra barn til 
voksen: ”når børn kan lide de aktiviteter, de er i gang med, 
giver de den voksne lyst og energi til at fortsætte og udvikle 
aktiviteterne…Den synergieffekt, der opstår, når et nyt felt skal 
undersøges og opdyrkes med nysgerrighed og energi fra både 
barn og voksen, er kendetegnende for den positive stemthed”4.

CITAT

”I fællesrummet havde en pædagog skabt en særlig leg. Han 
sad på en stol, mens en gruppe fireårige børn fandt lege-
tøj, som de gav ham. Legen bestod i, at når han fik et stykke 
legetøj eller en genstand i hånden, fortalte han en historie 
med inspiration i det pågældende legetøj. Der opstod en dejlig 
stemning og et fint forhold mellem pædagogen og børnene”5.

1) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis.
2) Se endvidere afsnittet: Det betydningsfulde samarbejde
3) Stig Broström m.fl.: På sporet – et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO.
4) Stig Broström m.fl.: På sporet – et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO.
5) Stig Broström m.fl.: På sporet – et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO.
6) Begrebet flow er beskrevet i afsnittet om børns spor, og skal derfor ikke uddybes yderligere her. 
7) Der arbejdes i øjeblikket - i regi af medudvalg - på en nærmere præcisering af, hvordan vi vil arbejde med evaluering 

og dokumentation fremover. Det forventes at der udsendes en publikation om dette primo 2006.
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Såvel som begrebet stemthed er et element i måden vi ser pæ-
dagogisk kvalitet på, så spiller stemthed også en central rolle i 
oplevelsen af flow6.

Kvalitetssikring og evaluering7

Som et led i den løbende kvalitetsudvikling i dagtilbud og 
skoler i Herlev Kommune er det væsentligt at arbejde målrettet 
med etableringen af en evalueringskultur. 

Evaluering gør det muligt at følge op på arbejdet med de over-
ordnede kommunale mål, på de centrale faglige mål og planer, 
og endelig på de mål som sættes i praksis sammen med bør-
nene. Dermed er løbende evaluering af processer og udbytte, 
et vigtigt arbejdsredskab i kvalitetsudviklingen.

At evaluere er at registrere og reflektere over praksis. Dette 
kan foregå ved hjælp af mange metoder og på mange forskel-
lige niveauer.
Registrering og dokumentation af praksis giver gode udgangs-
punkter for en konkret samtale mellem barn, forældre og pæ-
dagog/lærer. Der skal derfor arbejdes på at udvikle redskaber 
til registrering og dokumentation.

Evaluering skal betragtes som et arbejdsredskab for forvalt-
ning, ledelser, pædagoger og lærere. Det er intentionen, at der 
på alle områder arbejdes målrettet med at udvikle metoder, der 
rummer de forskellige aldersgrupper og dermed de forskellige 
mål, der er gældende.

Metoder og redskaber skal kunne 
  Kortlægge barnet og børnegruppens udvikling og behov, 

både på det faglige, personlige, sociale og sproglige plan.
Dokumentere de voksnes arbejde med mål og læreplaner. 

  Igangsætte refleksionsprocesser og diskussioner hos de 
voksne.
Sikre tilbagemeldinger - hvem skal vide hvad.

Arbejdet med evaluering skal dermed sikre et fortsat fokus 
på kvalitetsudvikling af det samlede børneområde for de 0-10 
årige i Herlev Kommune.
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Børn lærer af hinanden, af sig selv, af de voksne og af de ting 
de er omgivet af. Børn lærer stort set hele tiden, uanset om de 
eller vi ved det. Det interessante for de professionelle voksne 
– pædagoger og lærere, er den bevidste læring. Den læring 
der ses og mærkes af os og børnene, og som vi i fællesskab kan 
bygge videre på.

CITAT

”Jeg fandt ud af, at han var meget interesseret i biler, og det 
var bare det helt store, for når vi så var ude at gå tur, så var 
det bare bil, bil og bil. Men der blev ikke sagt noget om farver. 
Og der begyndte vi så at træne det, når vi var ude at gå. Og så 
har jeg så haft investeret i nogle biler i mange farver, og det 
har bare været lykken. Nu har han simpelthen fundet ud af, 
hvad de farver hedder på alle bilerne, og det er lige fra lyseblå 
til mørkeblå og sort. Det er simpelthen så flot. […] Han kan 
også bruge det med farverne på andre ting, og dermed er der 
kommet rigtig mange nye ord i det. Der er jo mange ting, som 
er interessant, når vi går og snakker om det, hvor vi tager ud-
gangspunkt i farverne. Så den der række biler har virkelig haft 
stor betydning, det er utroligt hvor meget man kan bruge det 
udenom”.  (dagplejer).

Læring og udvikling går hånd i hånd. På den ene side udvikler 
man sig, når man har lært noget nyt. På den anden side giver 
barnets udvikling mulighed for at lære nyt. Men for at vi kan 
bruge ny læring til noget, er det nødvendigt, at vi kan huske 
det nye, vi har lært. Det skal sætte sig som bevidste, aktive spor 
i vores personlighed, inden vi kan sige, at ”nu har vi lært det”. 

Forskellige læringsteoretikere har givet forskellige bud på, 
hvordan man lærer – og dermed, hvornår man har lært sig 
noget.

I mange år troede man på, at børn skulle fyldes op ”som 
tomme kar”, og hvis bare den voksne fyldte på (fortalte), så 
lærte barnet. Senere blev metaforen til en blomst. Børn skulle 
betragtes som et frø, der havde potentiale til at vokse op og 
udfolde sig til en blomst, hvis den voksne vandede og gødede, 
som gartneren der passer sine blomster. I praksis betød det, at 
vi troede på, at hvis bare børnene havde det godt, så ville de 
lære og udvikle sig af sig selv. I dag taler vi om det kompetente 
barn, og om, ”at vi ikke kan lære nogen noget, men at man 
skal lære sig selv.” Det betyder, at de professionelles opgave 

bliver at skabe rammer for, at børn kan lære sig noget, at de får 
mulighed for at tænke (reflektere) over deres læring, og de får 
mulighed for at øve sig og bruge det, de har lært.

I dag handler det foretrukne læringsbegreb om at skabe be-
vidst læring hos barnet ved at tage udgangspunkt i barnets 
interesser, optagethed, engagement, aktivitet og selvstændige 
udforskning af konkrete problemer. Det handler både om aktiv 
eksperimenteren og konkrete oplevelser og mere abstrakte tan-
keprocesser8. Vi er også meget mere bevidste om, at børn lærer 
på forskellige måder – og at alle børn lærer bedst på mange 
måder9.

I modsætning til en meget lineær opfattelse af erkendelsespro-
cessen, der bygger på at læreren fortæller, og eleverne forstår 
(også kaldet tankpasserpædagogik), så arbejder vi altså i dag 
ud fra en mere cirkulær eller spiralformet model, der viser bør-
nenes muligheder for videreudvikling af det præsenterede stof. 
Dermed handler det faglige udbytte ikke kun om reproduktion, 
men også om at kunne sætte det faglige indhold i anvendelse i 
relation til forskellige problemstillinger. 

Når man som professionel arbejder med børns læring og udvik-
ling, anvender man i sine didaktiske overvejelser sin viden om 
fag, metoder og materialer, men også sin viden om det enkelte 
barns foretrukne måde at lære på: barnets læringsstile. Det er 
de professionelles ansvar hele tiden at have øje for målet med 
ethvert læringsforløb – også selvom dette må ske i tæt dialog 
med børnene.

Det har været et af formålene med de sidste års udviklingspro-
jekter, at opbygningen af læringssituationer skal hvile på ud-
vikling af en fælles historie med referencer til det enkelte barns 
individuelle historie. Ofte kalder vi det ”Det narrative”. Det skal 
være børnene, der giver inspirationen til det videre arbejde, for 
herved bliver børnenes nuværende viden udgangspunktet for 
læringen, og muligheden for, at børnene kan forholde sig til 
den nye viden, bliver langt bedre. Således tages der udgangs-
punkt i teorien om zonen for nærmeste udvikling: hvad det 
næste lille skridt er, som barnet skal tage for at bringes videre 
i sin udvikling. Eller sagt på en anden måde: Barnet tages så at 
sige ”mentalt i hånden” og vises: ”Det her kan du nu, det næste 
du skal lære er det her – og jeg skal nok hjælpe dig”.

Dermed kan vi slå fast, at vi i Herlev bygger vores pædagogiske 
praksis på et fælles lærings- og udviklingssyn, der sætter barnet 
i centrum, og gør barnet til den aktive part af læringsprocessen.

Læring og udvikling på mange måder

8) Knud Illeris. I: Læring, udvikling og kvalificering.
9) Lena Bostrøm: Hjernen, læringsstile og vores intelligenser. 
10) Se desuden afsnittet om dokumentation.
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CITAT

”Arbejdet med det narrative betyder, at der stilles store krav 
til de voksnes fantasi og ikke mindst det at give slip på forud-
sigeligheden. Børns spor kan ændre indhold undervejs, hvilket 
stiller krav om fleksibilitet i projektet”. (bø.inst.) 

”Det viste sig efter 6 uger, at der stadig var interesse hos 
børnene, så der skulle ikke arbejdes med at afslutte projektet, 
men med nye vinkler på emnet”. (bø.inst.)

Børns undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære, skal styrkes 
og støttes af skoler og institutioner. Der skal være mulighed 
for, at børn kan anvende deres viden og kunnen, men samtidig 
skal der i hele forløbet også være en tydeliggørelse af udvikling 
og forandring – hele tiden med referencer til barnets tidligere 
erfaringer. Derfor anvendes dokumentation.
Det skal være tydeligt og synligt, hvad der arbejdes med, og 
hvad der optager børnene. Dette er med til at højne bevidst-
heden om det daglige arbejde. Synliggørelsen er ikke alene en 
udstilling, men også anvisninger, hjælp og støtte til barnets 
læring10.

CITAT

”Som afslutning på ugen skriver børnene i deres logbog. Der 
skrives, hvad klassen har lært i fællesskab, og der skrives, hvad 
hver enkelt har lært, følt og tænkt. Ud over logbogen har hvert 
barn en portofoliomappe til opsamling af opgaver, stile, dikta-
ter, tegninger, fotos”. (3.kl.)

Det er de professionelles ansvar at indrette læringsmiljøet. Det 
skal give mulighed for, at der kan opstå dialog omkring den 
læring, der aktuelt finder sted. De fysiske rammer skal indret-
tes fleksibelt og dække muligheder for såvel leg som læring. 
Læringsmiljøer skal indrettes, så de tilgodeser børns forskellige 
læringsstile samt byde på muligheder for at anvende mange 
intelligenser. Således bliver læringsmiljøet et led i de voksnes 
mulighed for at skabe rammer, hvori børn kan lære noget.

Det er den professionelles ansvar - bl.a. i en dialog med foræl-
drene - at vurdere, om børnene lærer noget, om de lærer noget 
bestemt, og om de lærer det, de skal igennem de aktiviteter, 
der er tilrettelagt. Læreren og pædagogen må altså holde 
sig for øje, hvad det er for tegn i børnenes udvikling, sprog, 
samvær eller arbejde, der viser, at de bevæger sig i den rigtige 
retning. Fx viser det indledende eksempel med bilernes farve, at 
drengen er i stand til at overføre læringen om farver til andre 
ting og dermed får udvidet sine sproglige muligheder og sit 
indtryk af verden. Det lærte er blevet til brugbar, aktiv viden 
i hans bevidsthed, der ikke kun er knyttet til situationen med 
bilerne.

Så selvom vi arbejder med et lærings- og udviklingssyn, der gør 
barnet til den aktive og vigtigste part i sin egen læringsproces, 
er det fortsat den professionelle, der tager det faglige ansvar 
for, at processen går i den rigtige retning. De professionelle skal 
være synlige og nærværende. De skal ville noget – sammen med 
børnene.

Vores fælles lærings- og udviklingssyn:

  At arbejde med det narrative
At arbejde med børns spor som udgangspunkt for 
læringsprocesser
At give børnene medindflydelse og medbestemmelse.
At gøre barnet til den aktive
At tro på barnet som kompetent medspiller i egen og 
fællesskabets læringsproces.
At have tid, rum og ro til fordybelse, refleksion og 
dokumentation.
At arbejde med mange læringsstile.
At tage udgangspunkt i barnets erfaringer og viden, 
for at bringe det videre. 
At bygge på teorien om zonen for nærmeste udvikling.
At arbejde målrettet med dokumentation af børnenes 
læringsproces og –udbytte.
At forældrene altid er en central part i forhold til børns 
læring og udvikling.
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Dagtilbud, skoler og forældre spiller en central rolle i forhold til 
børns kompetenceudvikling – både når det gælder udviklingen 
af personlige, sociale, sproglige og øvrige faglige kompetencer. 
Når vi skriver om kompetencer frem for kvalifikationer, er det 
for at understrege betydningen af:

At kunne bruge den tilegnede viden og de tilegnede 
færdigheder til noget
At kunne sætte resultatet af en læreproces i spil både i 
forhold til virkelighedssituationer og opgaveløsninger af 
faglig art.  

Det er centralt, at der kontinuerligt og systematisk arbejdes 
med børns kompetenceudvikling. Det er i skolen og dagtilbu-
det, at børn indgår i forpligtende fællesskaber, og det er også 
der, de har mulighed for at blive understøttet og udfordret 
af professionelle med pædagogisk baggrund. Dagtilbudet og 
skolen er således centrale i forhold til at sikre børns kompeten-
ceudvikling, men det er væsentligt at medtænke, at forældre 
spiller en særlig rolle i forhold til udviklingen af børns kompe-
tencer.  

Udvikling af personlig kompetence:
Barnets personlige kompetencer udvikles over tid. Det er en 
grundlæggende forudsætning for et veludviklet selvværd og 
udviklingen af alsidige personlige kompetencer, at barnet bliver 
mødt med lydhørhed og indlevelse. Det er også en forudsæt-
ning, at barnet bliver mødt med anerkendelse, og at voksne 
involverer sig i barnets engagementer i verden. 

Skolen og dagtilbudet skal sikre, at børn møder mange invita-
tioner til at indgå i betydningsfulde sociale og kulturelle sam-
menhænge, hvoraf børn kan høste erfaringer.
Det sociale og kulturelle liv skal give mulighed for, at børn kan 
udfolde sig som stærke og alsidige personer og opleve sig som 
værdifulde deltagere i et fællesskab.

CITAT

Hos en dagplejer med 3 børn er der en spændende bakke: ”de 
to kan køre ned ad bakken på motorcykler, men den tredje 
kan ikke. Han har haft svært ved det og har måtte øve sig og 
øve sig. I stedet for at køre ned, så har han gået ned, fordi han 
også gerne ville være en del af det der [fællesskab]. Han har 
taget lidt tiltag til det, og så har det alligevel ikke lykkedes, og 
lige pludselig så har han bare overvundet det og magtet det: 
”jeg ku” (dagplejepædagog). 

Et centralt element i forhold til at udvikle personlig kompe-
tence er, at børns ideer får opbakning og bliver ført ud i livet: 
At få mulighed for at forfølge små og store projekter, søge mål 
og skabe nye mål, at erfare fremskridt og dele erfaringer med 
andre børn og voksne og blive støttet undervejs, er væsentlige 
elementer i forhold til at udvikle et stadigt mere nuanceret 
kendskab til sig selv og andre. Såvel som det er væsentlige 
elementer i forhold til at udvikle evnen til at være initiativrig, 
træffe valg, få ansvar og turde prøve noget nyt samt udvikle 
evnen til koncentration og fordybelse. Herunder er det af stor 
betydning, at børn får erfaringer med at bearbejde de følelser, 
der opstår i fællesskabet - lige fra venskab, kærlighed og med-
løb til modstand, frustration og konkurrence. Voksne er vigtige 
medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til 
adfærd.

I forhold til udvikling af personlige kompetencer er målet, at 
børnene udvikler følgende:
   Selvhjulpenhed og selvstændighed
   Selvtillid og selvværd
   Fantasi og kreativitet
   Vedholdenhed
   Koncentration og fordybelse
   Evnen til initiativ
   Evnen til at træffe valg og tage ansvar
   Evnen til at indgå i demokratiske processer
   Evnen til at udtrykke følelser og bearbejde følelser
   Nysgerrighed og lyst til at lære

CITAT

”I de små klasser lå han helst under bordet eller sad ovre i 
hjørnet og gemte sig. 
Jeg fandt ud af, at han gav utrolig hurtigt op og han blev 
meget gal, når han skulle lave noget, og satte faktisk en kæp 
i hjulet for sig selv.
Gennem samtaler med ham, har vi fået synliggjort de for-
hindringer for ham selv….han er typen der hele tiden siger: 
”jeg kan ikke”, det var hans udgangspunkt: ”jeg duer ikke til 
noget”. I dag er det faktisk sådan, at han er nået utrolig langt 
både personligt og fagligt ved at kunne se: ”åh åh nu træder 
jeg ind i den dårlige vane, nu bruger jeg de her dårlige meka-
nismer, som medfører, at så når jeg ingen vegne”. I dag sid-
der han og siger:” jeg kan godt prøve”, og efterhånden har 
han fået lagt det bag sig, så nu kører det. Nogen gange, kan 

Kompetencer11

11) Følgende afsnit er inspireret af hæftet: Leg og lær En guide om pædagogiske læreplaner samt Faglige indspil til den pædagogiske læreplan.    
12) Artikelsamling 2 - Brobygning 
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han godt falde tilbage i den gamle rolle igen, hvis han møder 
noget nyt lidt svært tilgængeligt, så skal han lige sunde sig og 
mindes om, at han godt kan. Jeg siger til ham, at han godt kan 
og støtter ham så gennem ord for ord [når han skal læse]. Jeg 
har bygget et stillads op omkring hans læring, så hvis det er, 
du ikke kan, så slår jeg til. Jeg bruger også humoren og små 
lege og konkurrencer, men især roser jeg: ”prøv nu at se, hvor 
langt du er nået”…hvis du bruger tid, er der næsten altid en 
vej ind, eller det er der”. (lærer)

Udvikling af social kompetence:
Social kompetence handler om evnen til at håndtere sociale 
situationer og herunder sociale færdigheder, empati og tilknyt-
ning til andre. Sociale færdigheder er et spørgsmål om at kunne 
”spillereglerne” – at kunne begå sig inden for den sociale situa-
tion og kultur. Empati henviser til det at kunne leve sig ind i en 
given situation og kunne forstå den. Tilknytning drejer sig om 
involvering og motivation i forhold til at kunne og ville placere 
sig selv i ”et indre forhold” til sine medspillere.

Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relatio-
ner til andre – fx i venskaber, grupper og kultur. Social kompe-
tence udvikles gennem leg, samarbejde og ved at løse fælles 
opgaver. En grundlæggende forudsætning, for at børn kan 
udvikle social kompetence, er, at børn oplever tryghed og tillid 
i deres relationer til både voksne og børn. De skal inddrages 
og opmuntres til at være aktive deltagere, som samarbejder 
med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. De 
skal indgå i relationer, hvor man forpligter sig, viser ansvar og 
er parate til at løse konflikter, og de skal opleve at høre til og 
anerkendes og respekteres.

CITAT

”Børnene oplevede, at de blev taget alvorligt. De oplevede, at 
deres kammerater synes, at de var spændende på en anden 
måde end til daglig. De oplevede at være midtpunkt. De lærte 
at vise hensyn gennem aktiviteten” (pædagog)12.

Børn skal i dagtilbudet og skolen mødes af professionelle, som 
støtter inkluderende fællesskaber og tager afstand fra mobning 
og drillerier. Børn skal støttes af de professionelle til at danne 
venskaber og indgå i grupper.

I forhold til udvikling af sociale kompetencer er målet, at 
børnene udvikler følgende:
   Kammeratskab og venskab med andre børn
   Evne til at skabe gode relationer til andre
   Samarbejdsfærdigheder
   Evne til at forsvare egne interesser og behov
   Evne til at tage hensyn til andre
   Med- og selvbestemmelse – herunder evnen til at sige fra
   Evne til at udtrykke/vise og forstå følelser, indlevelsesevne
   Medfølelse og fællesskabsfølelse

Evne til at tage medansvar for fællesskabet bl.a. ved at tage 
del i løsning af konflikter

   Kendskab til demokratiets værdier

Udvikling af sproglig kompetence:
Udvikling af sproglig kompetence er overordentlig vigtig for 
barnet. Det er den kompetence, som binder barnets sociale-, 
personlige- og faglige kompetencer sammen. Det er vanskeligt 
for et barn at indgå i lege og knytte venskaber, hvis det ikke har 
kompetencen til at udtrykke sig. Ligeledes er det vanskeligt for 
barnet at håndtere fagligt stof og læringsprocesser generelt, 
hvis barnet ikke er i besiddelse af sproglige færdigheder. Lige-
ledes er det vanskeligt for barnet at udvikle identitet. Det er 
derfor af stor betydning, at der lægges vægt på at arbejde med 
børns sproglige udtryksformer.

Sproglige udtryksformer spænder bredt. Eksempelvis er der tale 
om både nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnesprog, 
krops- og billedsprog. Igennem disse sprog kan børn udtrykke 
deres tanker og følelser og udvikle evnen til at forstå andres 
tanker og følelser. De bliver med andre ord i stand til at kom-
munikere med omverden og udvikler identitet og selvfølelse.
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Gennem hverdagens aktiviteter og relationer i dagtilbud og 
skole skal børn have mulighed for at udvikle deres sprog. Med 
udgangspunkt i barnets udviklingsniveau skal barnet udfordres 
og støttes til at udtrykke sig. Fx via det at arbejde med rim og 
remser, tegn og symboler og det at støtte børn til at anvende 
sproget til problemløsning og sætte ord og begreber på det, 
som foregår i dagligdagen.

Sprog øger muligheden for kontakt, og i den forståelse er 
sproglige færdigheder en indgangsdør til verden – det er 
muligheden for at høste viden og erfaringer. Det er derfor 
vigtigt at barnets nysgerrighed og interesse for både tale- og 
skriftsprog understøttes. Således at der skabes grobund for at 
udvikle et varieret og korrekt sprog, som kan anvendes i for-
skellige situationer og øger muligheden for, at barnet bliver 
forstået. 

Udvikling af øvrige faglige kompetencer:
I forhold til skolebørn fremgår de faglige kompetencer af de 
trinmål, der er angivet i Undervisningsministeriets Fælles MåI for 
undervisning i Folkeskolen – herunder også Børnehaveklassen. 

I forhold til dagtilbud er begrebet faglig kompetence imidlertid 
lidt vanskeligere at operere med, fordi man typisk i forhold til 
førskolebørn har kategoriseret diverse kernekompetencer un-
der personlig kompetence eller social kompetence. Når vi taler 
om faglige kompetencer inden for dagtilbudsområdet, henviser 
vi til bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske lære-
planer. 

I forhold til udvikling af faglige kompetencer er målet således, 
at børnene udvikler de evner, som er anført under trinmålene 
(Folkeskoleloven) og i de pædagogiske læreplaner (dagtilbud)13.
Herudover er der andre centrale faglige kompetencer, som 
børnene skal udvikle på sigt:

Evne til at arbejde med projekter – at de er bekendt med at 
arbejde med et projekt 
Evne til at arbejde med dokumentation – at de er bekendt 
med at arbejde med dokumentation

   En bevidsthed om egne læringsstile
   Evne til at reflektere og evaluere

Vi ser barnets kernekompetencer som:

  Personlige kompetencer
  Sociale kompetencer
  Sproglige kompetencer
  Øvrige faglige kompetencer

13) Se endvidere afsnittet: Nationale målsætninger 0-10 år. 
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Med udgangspunkt i Børnepolitikken, som er visionen for alt 
arbejde på børneområdet, definerer vi vores skoler og dagtil-
bud som udviklende børnefællesskaber. Her spiller relationer 
en hel central rolle.  

Det er af overordentlig stor betydning for børn, at de kan 
skabe og indgå i gode relationer til andre - såvel til børn som til 
voksne. At indgå i gode relationer og være en betydningsfuld 
del af fællesskabet har stor betydning for både børns selvværd 
og trivsel og børns læring og udvikling. 

Relationer er ganske enkelt nødvendige for den enkeltes me-
nings- og identitetsdannelse, og de er yderligere af afgørende 
betydning for fællesskabets mulighed for at etablere fælles 
normer, værdier og regler. 

Fællesskaber er - ligesom samfundet - i stadig forandring. Det 
er et vilkår for alle former for fællesskaber – også de fællesska-
ber som skolen, den enkelte klasse og dagtilbudet udgør. Man 
kan sige, at fællesskaber er en plastisk størrelse, som skabes, 
formes og genskabes gennem forhandling mellem de voksne 
og børn, der udgør fællesskabet. 

Relationer er af stor betydning for, at fællesskaber skabes. Det 
er gennem relationer, vi forhandler regler og værdier for fæl-
lesskabet. Der er derfor mange grunde til, at der skal arbejdes 
på at opbygge betydningsfulde relationer. 

Gode relationer skabes ikke af sig selv, blot fordi man er sam-
men, eller fordi man ønsker det. Mennesker indgår kun i rela-
tioner med hinanden, hvis det giver mening for dem, og hvis de 
kan realisere sig selv i relationen – hvis de kan skabe identitet 
i relationen. Relationen skal have betydning for de voksne og 
de børn, som indgår i den, ellers bliver den flygtig, og dermed 
bliver også fællesskabet flygtigt. Flygtigheden betyder, at der 
ikke for alvor kan høstes af relationen og fællesskabet i forhold 
til identitetsudvikling, øget selvværd og læringsaspektet.

CITAT

I en klasse var der skrevet 8 dyr op på tavlen, hvilket dyr var 
det mest spændende, hvilket dyr kunne man bedst tænke sig 
at arbejde med ”det var rigtig sjovt, fordi det var en helt anden 
måde, de valgte grupper på, end vi plejer at se…[de plejede 
at vælge efter bedste venner]. Pludselig havde vi en gruppe, 
hvor der var en pige og 2 drenge, som i hvert fald aldrig nogen 
sinde ville have valgt hinanden, og de skulle så arbejde sam-
men om det her dyr, og det gjorde de. De arbejdede med det, 
og der summede det simpelthen bare i klassen, de var så opta-
get af det. Det var et forløb som varede over to måneder.
De har [nu] en bedre mulighed, når vi nu går hen og snakker 
med dem om: ”hvem vil du gerne sidde ved siden af og arbejde 
sammen med, og hvem vil du gerne lege med?”. Det kan godt 
være to forskellige ting, fordi de bliver bevidste om, at der er 
nogen, som man faktisk kan arbejde rigtig godt sammen med, 
men det er ikke nødvendigvis dem, som man leger bedst med”. 
(børnehaveklasseleder).

Når der i mange sammenhænge er fokus på relationsbegrebet 
og inkluderende fællesskaber, skyldes det grundlæggende, at 
det moderne samfund ikke i samme udstrækning som tidligere 
foreskriver for os, hvad der er rigtigt og forkert, og hvilken rolle 
vi skal indtage, hvilket liv vi skal leve og hvordan. Det moderne 
samfund har længe gjort op med fælles værdier og normer 
og ikke mindst fælles moral. Det enkelte individ må i en hvis 
udstrækning selv vælge og skabe sit liv - ikke mindst derfor er 
det så vigtigt at skabe betydningsfulde fællesskaber, hvor børns 
identitetsdannelse kan udvikles.

Det er i relationen og fællesskabet, at barnet har mulighed for 
at spejle egne holdninger og handlinger. Det er her barnet har 
mulighed for at få respons på det, som det udtrykker, og nok så 
væsentligt få respons på de handlinger, som barnet foretager. 
Barnets udtryk og handlinger har ingen betydning, hvis der ikke 

Relationer14

14) Afsnittet er bl.a. inspireret af Janne Hedegaard Hansen og Lotte Hedegaard-Sørensens evalueringsrapport: At rokke ved kultur.   
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er et modtagerapparat. Eller sagt på en anden måde: betyd-
ningen af handlingen skabes i samspillet – i de andre børn og 
voksnes tolkning og respons på barnets handling. 

Det, som kendetegner den betydningsfulde relation, er, at vi 
ikke blot forsøger at forstå den andens intentioner, men også 
forsøger at forstå intentionen ud fra den andens perspektiv. Til 
forskel fra at forstå den andens intention ud fra eget perspek-
tiv eller ud fra egen forestilling og forventning om intentionen. 
Eller man kan sige, når det drejer sig om voksen-barn relatio-
nen, så er øvelsen at kunne tage barneperspektivet.

CITAT

”Alle lærere var dumme, han havde fuldstændig mistet tilliden 
til alle lærere, og den måtte jeg jo hjem og reflektere over, 
hvordan når jeg ind til ham?
Jeg måtte kigge på relationen og prøve at få skabt et værdi-
fuldt forhold til ham. Det tog langt tid, jeg blev ved med at 
forsikre ham, at jeg var der, og jeg blev der, og jeg var til at 
stole på, og det var noget med at være meget skrap til at over-
holde aftaler med ham og vise, at man ville ham, selv om han 
hele tiden lukkede af og afviste en. 
Jeg vil sige nu her to år senere, er der stadigvæk nogle pro-
blemer, men det er blevet meget bedre. Vi er ligesom nået ind 
til en fælles forståelse af hinanden og har fået skabt et rum, 
hvor der er plads til os begge to. Vi har hen af vejen fået lavet 
nogle aftaler vedr. hans nogen gange problematiske adfærd. 
Den faste procedure går ud på, at hvis det bliver for meget for 
ham, så kan han gå ud af klassen, han må ikke gå hjem, han 
skal blive på skolen og sidde et eller andet sted og samle sig. 
Han har utrolig meget vrede i sig, han kan springe i luften… så 
kommer han ind helt af sig selv og sætter sig på sin plads, og 
så skal han bare have lov til at være i fred. Og så går vi så ind 
senere hen og snakker, når han er klar til det. Man må bruge 
nogle bagveje for at komme ind til ham og give ham nogle 
styringsværkstøjer, som han kan benytte sig af….så har jeg 
selvfølgelig rost ham meget, når jeg har set, at det er lykkedes 
for ham at anvende de værkstøjer.

De andre elever har set hans mønstre og reaktioner, så de ved 
godt, hvornår de kan gå til ham, og hvornår de skal holde sig 
væk, så de accepterer fuldt ud, at han er anderledes på de 
punkter, end de selv er. Det er også noget, vi pointerer meget, 
at vi er forskellige og skal behandles forskelligt for at blive 
behandlet lige.
Det kan nytte at få skabt den der nære relation, så han kan få 
noget ud af en skolegang”. (lærer)
  
Det er absolut muligt at foretage et sådan perspektivskifte. Det 
som næppe er muligt, er til fulde (i første omgang) at kunne 
forstå den andens perspektiv på en given situation. Det er der-
for vigtigt at udvise anerkendelse, ved at man indgår i en dialog 
og forholder sig reflekterende – uden dialog kan man ikke 
tilnærme sig en forståelse af den andens intention. Ved at tage 
barneperspektivet og indgå i en dialog har den voksne aner-
kendt barnet som ligeværdig i samspillet, og dermed er der tale 
om en relation. En relation og et samspil, som giver mening for 
barnet, fordi det både får respons og anerkendelse og dermed 
fremmes barnets identitetsdannelse og udvikling. Således bliver 
relationen ikke blot anerkendende, men også betydningsfuld.
Også set ud fra et læringsperspektiv: Der er tæt sammenhæng 
mellem relationserfaringer og læring, for når barnet/børne-
gruppen oplever, at relationen giver mening, vil barnet/børne-
gruppen være langt mere modtagelig for, hvad den voksne har 
at byde ind med. Der er således tale, om at barnets/børnegrup-
pens udbytte stiger i en læringsproces. 

Med henblik på at skabe betydningsfulde relationer skal de 
professionelle være forbillede for børnene. De skal, ved selv at 
mestre at skabe betydningsfulde relationer, være rollemodel for 
børnene. Centralt er det, at den professionelle ikke aflægger 
ansvaret for relationen og i den forståelse heller ikke fralæg-
ger sig lederskabet – den professionelle skal forblive autentisk i 
samspillet/dialogen og kontakten. 
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CITAT

”Jeg møder i god tid om morgenen, hilser på hver enkelt elev 
med navns nævnelse, siger god morgen, smiler og viser med 
mit kropssprog, at jeg er glad for at se børnene igen. Jeg lytter 
til deres små historier, kommenterer dem og legitimerer og 
anerkender deres oplevelsesverden. Jeg synes, det er vigtigt 
at børnene skal kunne spejle sig selv og deres handlinger i mig 
og bruge mig som rollemodel. Nogle børns forældre er med, 
og når jeg har sagt god morgen til deres børn, siger jeg også 
god morgen til forældrene – og bliver også her rollemodel. 
Børnene går efterhånden på plads og retter opmærksomhed 
på mig, fordi jeg er den samlende – den der starter dagen…
I klassen skal vi føre protokol, dvs. vi krydser af, hvem der er 
mødt op. Så er der gerne børn, der vil fortælle noget for klas-
sen. Vi repeterer, hvad der er nødvendigt for at lytte, huske og 
forstå. Vi har arbejdet med nogle rutiner for dette: se på den 
der taler, hav øjenkontakt, nik for at vise at du lytter og stil 
evt. spørgsmål for at hjælpe den fortællende”. (lærer)

At arbejde på at opbygge betydningsfulde relationer og in-
kluderende fællesskaber har stor betydning for, om alle børn 
får mulighed for at opleve at indgå i venskaber. Venskabers 
betydning er afhængig af barnets alder. I forhold til det lille 
barn knyttes begrebet venskab især til leg, som har stor be-
tydning for barnets udvikling – ikke mindst de kommunikative 
færdigheder. Senere bliver det udvidet til også at indbefatte 
erfaringer med samarbejde og ofte på grundlag af interes-
sefællesskaber. Venskaber indbefatter også for det lidt større 
barn aspekter som fortrolighed, loyalitet og gensidig støtte, 
hjælp og omsorg.

CITAT

Et eksempel: Frikvarteret kan være det vanskeligste lærings-
rum.
”Pauserne er også læringstid/læringsrum – og for nogle af 
børnene er det den sværeste lærdom. Inden børnene går til 
frikvarteret, taler vi om frikvartersvenner: hvem skal lege med 
hvem – og kan andre deltage. Alle skal have en at gå ud med. 
12-pausen er lang, og op til denne pause kan det være nødven-
digt at tale en leg/et spil igennem med nogle af børnene, inden 
de går ud til den: hvad er reglerne, hvad kan gå galt, hvad gør I 
i den situation, kan I gøre andet?…
Efter pausen kan nogle elever bringe en konflikt med ind i 
rummet, og alt efter arten af konflikten tages den op i klas-
sen eller efter timen med de implicerede. Nogle konflikter kan 
være så store, at jeg kan være nødt til at kontakte SFO´en om 
dem, så de er forberedt på, at der har været ”grums i maskine-
riet” imellem nogle af børnene, når de kommer over”. (lærer)

Vi ser vores dagtilbud og skoler som udviklende 
børnefællesskaber.  

  Dagtilbud og skoler skal derfor understøtte opbygningen af 
udviklende fællesskaber. 

   Relationer spiller en hel central rolle.
  At indgå i gode relationer og være en betydningsfuld del af 

fællesskabet har betydning for både børns selvværd og trivsel 
samt læring og udvikling.

  Relationer er ganske enkelt nødvendige for barnets menings- 
og identitetsdannelse.

I afsnittet har vi således beskrevet, hvordan vi opfatter en 
inkluderende pædagogik. 
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En læringsproces styret af barnets indre motivation, lyst og nys-
gerrighed giver barnet et større og mere brugbart udbytte end 
en ydre styret proces. Derfor er det vigtigt at arbejde med børns 
medbestemmelse. 

Et barn, der får lov til at følge egen motivation, lyst og nysger-
righed, får større chance for at lære sig selv og sine behov at 
kende, og er dermed bedre rustet til at skulle træffe valg på 
egne vegne15. Det betyder ikke, at børn kontinuerligt skal være 
selvbestemmende. Børns medbestemmelse skal ske inden for 
de rammer, der er formuleret i gældende målsætninger samt 
værdigrundlag.   

Undersøgelser viser16 at børn, der ikke har oplevet reel indflydel-
se, vil være trætte af demokratiet og have mistet troen på dets 
muligheder allerede omkring 10 års alderen17. Derfor er arbejdet 
med børns medbestemmelse og medindflydelse uhyre vigtigt i 
det lange perspektiv: dannelsen af demokratisk tænkende og 
engagerede mennesker. 

Som den professionelle, der skal støtte op om barnets selvstæn-
dighedsudvikling, er det vigtigt at være opmærksom på, at der 
kan skelnes mellem formel og funktionel medbestemmelse. 
Den formelle medbestemmelse handler om den situation, hvor 
barnet tilbydes et valg, men hvor den professionelle allerede har 
afgrænset valgmulighederne væsentligt. Fx: De professionelle 
har bestemt, der skal ses film – børnene kan vælge hvilken.
Den funktionelle medbestemmelse handler om den situation, 
hvor børnene er med til at opstille rammerne for de valgmulig-
heder, de har. Fx: Børnene udtrykker ønske om at ville på tur, og 
den professionelle spørger: hvor har I lyst til at tage hen?

Børn kan have medbestemmelse uanset alder og udviklingstrin. 
De små børn i dagplejen bydes fadet med madder og vælger 
selv, hvad de vil have at spise, og om de vil have mere at spise.

CITAT

”Når de spiser, så sætter vi maden på et fad og holder fadet 
frem, så de selv kan vælge, hvad de vil have. Selvfølgelig er 
det os, der har smurt. Men når de bliver lidt ældre, kan man 
jo sætte maden frem, så de selv kan bestemme, hvad der skal 
smøres”. (Dagplejer).

De større børn i børnehaven er fx medbestemmende, om de 
vil være inde eller ude. I SFO’en er børnene medbestemmende 
i forhold til dagens aktiviteter. Og i skolen er eleverne medbe-
stemmende i forhold til undervisningens indhold.

CITAT

”Når vi er ude at gå tur, så får de tit lov til at bestemme, hvad 
vej skal vi gå i dag? Hvor skal vi gå hen? Skal vi på legepladsen, 
på græsset, fodre ænder?” (Dagplejer).

Der er altså mange former for medbestemmelse. Generelt kan 
man sige, det handler om, hvornår i processen man inviterer 
børnene til at deltage, og hvad man bruger deres input til. I det 
følgende skitseres 5 forskellige stadier i denne proces. Børnene 
har i alle tilfælde medbestemmelse, og som sådan er der ikke 
en bedre eller mere ”rigtig” form end andre. Det vigtige er at 
hjælpe børnene til at se, at de har medbestemmelse og medind-
flydelse, fordi det er vigtigt for deres motivation og selvstæn-
dighed.

Børn som informanter. De professionelle kan vælge at spørge 
børnene til råds, fx om hvordan de bedst kan lide, at dagen er. 
På baggrund af børnenes svar handler de voksne. Kommuni-
kationen er envejs. ”Rådslagning” kan konkret foregå på flere 
måder, fx kan man pege på, at også observation af de små børn 
er en form for at spørge dem til råds.

Børn i dialog. Når voksne går i dialog med børn, spørger de 
og forventer svar på deres forslag. Kommunikationen er altså 
to-vejs, men det er fortsat de voksne, der handler på dialogen. 
Situationen kendes sikkert fra SFO ’ens fællestime, elevrådsmø-
det eller frugttimen i børnehaven.

Børn som deltagere. De professionelle kan vælge at udvide dia-
logen til, at børnene deltager i selve handlingsprocessen. Også 
her kan situationen iagttages i elevrådssammenhæng, tema-
møder, eftermiddagsmøder i SFO og børnehave, hvor børn og 
elever er med til at udvikle nye tiltag, eller gøre de ting man 
aftaler: fx tage med på indkøb for at kunne være med til at lave 
mad og dermed gennemføre fællesspisningen.

Børn som selvbestemmende. I visse situationer er der tid, plads 
og rum til at børn selv kan bestemme, hvad de vil gøre nu. Evt. 

Børns medbestemmelse

15) Der henvises desuden til afsnittet om børns spor.
16) Dette blev bl.a. fremhævet af Kjell Lillestøl, opvækstkoordinator, Porsgrunn Kommune, Norge, som var oplægsholder på konferencen: Demokratiets lærlinge, 

der blev afholdt i Herlev 2004. Konferencen satte fokus på børnene som demokratiets fremtid.
17) Marie-Louise Truelsen: Elevrådet er læren om demokrati. I: Skolebørn, 2004 nr. 6.
18) Stig Broström m.fl.: På sporet – et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO.
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som svar på et problem, der er formuleret i fællesskab med de 
professionelle, eller fordi de er i gang med en aktivitet, der 
kun involverer dem selv. Det er vigtigt, at selvbestemmelse ikke 
opfattes som, at børnene er selvrådende eller selvforvaltende 
hele tiden. Det er nødvendigt at fastholde, at både dagtilbud 
og skole skal betragtes som udviklende børnefællesskaber, og 
dermed bliver børnenes samarbejdsperspektiv væsentligt. Men 
derfor kan professionelle godt arbejde på at lade børnene i 
fællesskabet være selvbestemmende.

Børn som selvbestemmende og udførende. I nogle perioder er 
det muligt at give børnene plads og rum til at handle selvstæn-
digt på baggrund af egne og fælles ideer. Ofte passer denne 
beskrivelse til rammerne om børnenes leg eller ”frie” tid i insti-
tution eller SFO. Der, hvor det ikke er de professionelle, der har 
tilrettelagt aktiviteter, som de skal deltage i, men de helt selv 
finder på og går i gang.

Det vil også ofte være i sådanne situationer, at børn oplever 
flow – fuldstændig opslugt og fordybet glemmer de alt om-
kring sig og timen eller eftermiddagen ”flyver af sted”.

CITAT

”Klokken er 13.30 i SFO’en. I midterrummet er 5 piger i fuld 
gang med at indrette en klinik, hvor man kan købe ansigts-, 
nakke- og kropsmassage. Der bliver lavet en skranke med luge 
og klokke, en briks af et bord med et tæppe over, og 3 stole 
bliver sat på rad og række til kunderne.

Da klinikken åbner, strømmer kunderne til – børn og pædago-
ger. Klokken skal benyttes for at blive ekspederet, og der skal
bestilles igennem lugen. For pengesedlen, som skal igennem 
en sprække udleveres et dankort, som skal igennem en lille 
maskine. Dernæst får man klistret et stykke papir på hånden 
som registrering. Til sidst bliver man anvist plads, og massøren 
begynder sit arbejde. Klinikkens personale skiftes til de for-
skellige arbejdsområder og alle kunder bliver behandlet ens og 
forbavsende længe, køen taget i betragtning. Ansigtsmassa-
gen er meget populær, men der er heller ikke ét område, som 

bliver forbigået. Selvom der er en gennemstrømning af børn i 
klinikken, og selvom der er to tre andre lege i gang i rummet, 
lader pigerne sig ikke mærke med det. De er meget engage-
rede og dybt optagede af deres leg, og glemmer tid og sted”. 
(SFO-pædagog).

Kommunikation mellem børn og voksne er et væsentligt aspekt 
af medbestemmelsen. Forskellige former for kommunikation 
giver forskellige muligheder for samarbejde.

CITAT

”Det er oftest selve accepten i kommunikationsforholdet, som 
fremhæves som værende det bærende og forudsættende for, 
at børnene kan løfte sig op til at stille forslag eller modforslag 
til de voksnes forslag (eller andre børns forslag). Ud af respek-
ten springer børnenes lyst til at komme med ideer til fællesska-
bet. Et efterfølgende nej til et forslag er ikke et nej til forslags-
stilleren, men til forslaget”.18

”Når de er med til at bestemme, bliver de meget mere engage-
ret i det (…) Programmet løber meget mere glidende end det 
ellers ville, hvor de voksne måske skulle holde til ilden og sige, 
nu skal vi det og det…” (SFO-pædagog) 

Der ligger et stort ansvar på den professionelles skulder i 
forhold til at opretholde en udforskende, kortlæggende, 
dokumenterende, reflekterende og erfaringsopsamlende 
kommunikationsstil, hvilket er nødvendigt for at styrke 
børnenes lyst til at deltage i fællesskabet.

Derfor er det vigtigt at dagtilbud og skole sætter børnenes 
medbestemmelse i fokus.

Børns medbestemmelse handler om:  

  Børn som informanter
   Børn som deltagere
   Børn som selvbestemmende
   Børn som udførende
   Børn som en del af et demokrati
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I Børnepolitikken står der skrevet, at alle børn skal have en 
sund opvækst. 
Der er mange aspekter, som har betydning for børns sundhed, 
men helt grundlæggende er der ingen - ej heller forsknings-
mæssig - tvivl om, at børns sundhed, trivsel og indlæringsevne 
øges, når de er fysisk aktive og indtager sund kost og en pas-
sende mængde væske. Sund kost, væske og fysisk aktivitet er 
således milepæle, når der tales om sundhed. Men også frisk 
luft, et godt indeklima, passende og meningsfulde udfordrin-
ger og ikke mindst gode venner og betydningsfulde relationer 
til andre mennesker, har stor betydning for et barns sundhed20.

Der er mange forståelser af begrebet sundhed. Vi har valgt at 
læne os op ad WHO´s definition af sundhed: ”Sundhed er et 
fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og 
ikke blot fravær af sygdom og svaghed”21. Når vi finder denne 
definition central, skyldes det, at definitionen afspejler en bred 
tilgang til sundhedsbegrebet og tager udgangspunkt i trivsel 
– lige som afsnittet i Børnepolitikken.   

Det er af stor betydning, at dagtilbud og skoler identificerer sig 
som sundhedsfremmende institutioner og agerer som sådan. 
At de i den daglige praksis medtænker børns sundhed og 
iværksætter sundhedsfremmende aktiviteter. Aktiviteter, som 
befordrer, at børns lyst og evne til at involvere sig i sundheds-
mæssige forhold, stiger. 

Børns opvækst- og levevilkår er forskellige og vaner bliver ty-
pisk tillagt tidligt i livet. Det er derfor centralt, at børn i dag-
tilbud og skoler stifter bekendtskab med gode sundhedsvaner. 
Fx skal det være rart at indtage sin mad: Der skal skabes fælles-
skab om måltiderne, og der skal afsættes tilstrækkelig tid til, at 
børn kan spise deres mad. Langt de fleste børn vil gerne spise, 
men hvis det betyder, at de ikke kommer ud at lege, så gider de 
typisk ikke spise. 

I ”Det gode liv Sundhedsstrategi for Herlev Kommune 2005”, 
fremhæves det, at det er vigtigt: ”at børn som vokser op i Her-
lev Kommune får skabt bevidsthed om at indtage en sund og 
varieret kost i kommunens institutioner og skoler…”. Endvidere 

fremhæves det, at de professionelle:… ”skal have særligt fokus 
på børnenes bevægelse i dagligdagen”22.

De professionelle skal involvere sig i børns sundhed, og at de 
skal agere som gode rollemodeller for børnene: Børn skal leve 
og opleve under betingelser, der styrker deres fysiske og psyki-
ske sundhed.

CITAT

”I SFO`en har vi lavet en kostpolitik, som er ensbetydende med, 
at børnene får frugt, brød og vand, hver dag efter skoletid. 
Slik, kage og søde læskedrikke serveres kun ved helt specielle 
lejligheder. Vi sørger for, at der er flere slags frugt at vælge 
imellem, og at brødet er groft, med eller uden kerner. Der er 
således noget at spise for en hver smag, og frugten serveres så 
den ser indbydende ud” (SFO leder).

Kroppen har en særlig betydning for børn: Barnet er i verden 
gennem kroppen, og især er den udvikling og læring, der fin-
der sted blandt børn i dagtilbud særlig synlig på det motoriske 
og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er meget mere 
end et værktøj til fysisk aktivitet: ”Kroppen er et stort og 
sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, 
viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunika-
tion. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser 
lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed”23.

I forhold til børns sundhed er det af stor betydning, at dag-
tilbud og skoler tilgodeser børns behov for fysisk udfoldelse: 
Fysiske aktiviteter, som understøtter udviklingen af kropslige 
færdigheder og styrker deres bevægelighed, samt bidrager til 
en positiv oplevelse og erfaring med en aktiv livsstil. Det er cen-
tralt, at børnene får mulighed for at erfare egen kropslig styrke 
og får indsigt i kroppens funktioner, bl.a. ved at blive udfordret 
i varierende bevægelsesmiljøer – at de ikke altid kun udfor-
dres på legepladsen eller i gymnastiksalen. Ved at styrke børns 
kropslige færdigheder, gennem aktiv deltagelse i fællesskaber, 
opnås både glæden ved at udfolde sig fysisk sammen og børne-

Sundhed19

19) Følgende afsnit er bl.a. inspireret af Thomas Moser og Mia Herskinds tekst i: Faglig indspil til den pædagogiske læreplan.
20) Med hensyn til at opbygge betydningsfulde relationer og iværksætte passende og meningsfulde udfordringer, 

henvises der til afsnittet om relationer og til afsnittet om læring og udvikling på mange måder.
21) WHO`s definition i: Børnehaver i bevægelse, Anette Schulz. 
22) Social- og Sundhedsforvaltningen: Det gode liv Sundhedsstrategi for Herlev Kommune.
23) Thomas Moser og Mia Herskind i: Faglig indspil til den pædagogiske læreplan.
24) I forhold til børns selvværd henvises der til afsnittet om kompetencer.
25) I forhold til samarbejde henvises der til afsnittet om det betydningsfulde samarbejde.
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nes energiniveau og koncentrationsevne, stiger. En anden ge-
vinst ved aktiv fysisk deltagelse i fællesskaber, er, at børn stifter 
bekendtskab med andres kropslige udtryk og reaktioner. Dette 
skaber samtidig et grundlag for at udvikle børns forståelse og 
respekt for andres integritet og samtidig opbygges erfaringer 
med kropslig nærhed.

CITAT

”Hvert år i maj deltager vores kommende børnehaveklasse-
børn i en turnering i fodbold. Børnene samles i en af SFO´ere til 
en dag fyldt med samvær, sjov og fysisk aktivitet. Denne dag 
uddeles der præmier til alle børn, for det er ikke resultatet, der 
tæller, men oplevelsen af at være en del af et fællesskab, som 
er vigtig. I gennem de 4 år, som børnene tilbringer i SFO`en, 
præsenteres de for flere slags idrætsturneringer på tværs af 
institutionerne. Aktiviteterne udfordrer såvel det enkelte barn 
som gruppen. Aktiviteterne understøtter fællesskaber og bi-
drager til, at barnets glæde ved at bevæge sig, bliver en glæde 
for livet” (SFO leder).

Som tidligere omtalt er der flere aspekter af børns sundhed. 
Bl.a. at børn får frisk luft og befinder sig i et godt indeklima. 
Det er af stor betydning for børns trivsel, koncentration og der-
med også indlæringsevne, at de kommer ud i frisk luft, og at de 
lokaler, som de befinder sig i, tilgodeser behovet for lys og luft. 
Det er således væsentligt, at de professionelle er opmærksom-
me på de fysiske rammer. Ligeledes er det vigtigt, at de profes-
sionelle er opmærksomme på, om der er noget, der bekymrer 
barnet/gruppen, og ikke mindst at de professionelle involverer 
sig i en eventuel bekymring og handler på det. Samtidig er det 
vigtigt at medtænke, at børns sundhed også handler om selv-
værd.24

For at kunne træffe gode, sunde og livsbekræftende valg skal 
børn leve og opleve under betingelser, der styrker deres fysiske 
og psykiske sundhed. 
Dette er i høj grad en opgave, som sætter fokus på samarbejdet 
med forældrene og betinger det betydningsfulde samarbejde25.
Målet er at børn erhverver kompetence til selv at handle for 
egen sundhed og trivsel:
    At kunne handle overfor egen livsstil og levevilkår
  At kunne se muligheder og begrænsninger – og kunne gøre 

noget ved dem. 
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Det betydningsfulde samarbejde

26) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis. 
27) Artikelsamling 2 – Brobygning.

At samarbejde betyder, at der ydes en fælles anstrengelse for 
at løse en opgave, der kun kan løses ved fælles hjælp. Dette er 
meget karakteristisk for de opgaver og den indsats, der skal 
ydes i professionelt arbejde med børn. Man kan ikke kvalitativt 
løfte den pædagogiske opgave alene – den fordrer samarbejde 
af betydningsfuld karakter, såfremt der skal være tale om en 
kvalificeret helhedsindsats for børn. Derfor skal alle, der ar-
bejder professionelt med børn forpligte sig på at samarbejde. 
Ligeledes er forældrene forpligtede til at samarbejde omkring 
deres barn.

Et samarbejde kan være: ”meget betydningsfuldt eller meget 
lidt betydningsfuldt”26. Når et samarbejde giver gevinster for 
alle, der er berørt af samarbejdet, må det siges at være betyd-
ningsfuldt. Spørgsmålet er så, hvad der skal til for, at det kan 
blive betydningsfuldt. Eller sagt på en anden måde: hvad skal 
der til for, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde kan øges 
gennem samarbejde? Der peges her på væsentlige aspekter:

  Det handler om at investere engagement
Det handler om at investere kompetencer og dele 
kompetencer

  Det handler om at investere passende tid
  Det handler om forberedelse og planlægning
  Det handler om at overholde aftaler og deadlines
  Det handler om at afklare forventninger
  Det handler om fleksibilitet og smidighed
Det handler om at give konstruktiv ros og kritik 
(en samarbejdsgruppe, hvor alle er enige om alt, er 
næppe nogen effektiv gruppe - det modsatte heller ikke) 

  Det handler om at anerkende/at give anerkendelse
Det handler om at sætte fælles mål og anvende sin samlede 
kompetence til at nå disse

  Det handler om organisering og rollefordeling
  Det handler om imødekommenhed og åbenhed 
Det handler om inspiration og refleksion – gerne fælles 
refleksion

  Det handler om loyalitet over for fælles beslutninger

 CITAT

”Det tog tid at tale sig ind på hinanden. Samarbejdet hvilede 
på vores fælles viden fra kursus, og vi ønskede at blive fortroli-
ge med den narrative pædagogik og dokumentationsarbejdet. 
På grund af andre opgaver på skolen afsatte vi kun et plan-
lægningsmøde, men set i bakspejlet skulle vi have holdt nogle 
flere undervejs (til refleksion, inspiration). Man skal huske at 
alle får mulighed for at sige, hvad de forventer sig af arbejdet! 
Samarbejdet gav arbejdsglæde, faglig diskussion og argumen-
tation blev prøvet af. Flow er et interessant begreb og noget 
som er vigtigt i barnets arbejde. Mens vi planlagde oplevede vi 
flow´et som noget meget positivt. Når flere er sammen giver 
det flere idéer erfarede vi. Det kreative fik også bedre vilkår” 
(4 lærere)27.
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 CITAT

”Jeg tog en forældresamtale med moren, men efterfølgende 
kunne jeg godt se, at der var nogen ting, som stak dybere, så 
jeg foreslog, at hun deltog på et sundhedsfagligt møde. Det 
er et svært forum for forældre at tage til sig, der er mange 
fagfolk, og måske er man bange for at der sker noget, som 
man ikke selv er herre over. Jeg fortalte hende, at hele tiden 
ville fokus være på, hvordan hendes situation var, hvad hen-
des rolle skulle være, og fortalte hende også, at hun selv skulle 
komme og præsentere det [problemstillingen], som hun havde 
lyst til at præsentere det. Det, som jeg så lykkedes, var, at hun 
fik oplevelsen af, at hun var den vigtigste rolle i hendes barns 
liv, så det ikke blev taget fra hende, fordi det blev fremlagt på 
et sundhedsfagligt møde, det var rigtig rigtig dejligt.    
Det er vigtigt, at jeg efterfølgende følger op på den foræl-
der, om det stadigvæk går godt, om der stadigvæk er hånd i 
hanke med hende, og om hun får det, som hun havde ønsket 
i den situation. Det er af stor betydning, at hun kommer og 
siger det, men også at man fanger det og erkender, at det er 
ud over egen faggrænse, og det skal videre i systemet. Det 
er jo et samarbejde og det har virkelig noget at sige, at man 
har et sundhedsfagligt team… Sundhedsteamet er fuldstæn-
dig uundværligt især omkring tidlig indsats og forebyggende 
arbejde” (pædagog).

Aspekterne i det betydningsfulde samarbejde er gældende uan-
set, hvem man i en given situation har et konkret samarbejde 
med. Listen er lang over dem, man som professionel forpligter 
sig til at samarbejde med. Den/de konkrete parter man indgår 
i samarbejde med, må afhænge af sagen – eller barnet/børne-
gruppen. Samarbejdet med forældrene er en del af den profes-
sionelle opgave gennem hele barnets opvækst, såvel som det er 
en forælderopgave at samarbejde. 

En samarbejdsopgave for alle professionelle er samarbejdet om-
kring overgange i barnets liv. Det forventes, at alle professionel-
le skaffer sig indsigt i og arbejder sammen i distrikterne og med 
forældrene, om indholdet i rammeplanen. Børn og forældre 
skal kunne mærke dette samarbejde ved, at den pædagogiske 
praksis er genkendelig uanset i hvilket dagtilbud eller hvilken 
skole barnets færdes i.

  At samarbejde betyder, at der ydes en fælles anstrengelse for 
at løse en opgave, der kun kan løses ved fælles hjælp

  Et samarbejde skal medføre gevinster for alle, der er berørt 
af samarbejdet

  For alt samarbejde gælder det, at parametrene for det betyd-
ningsfulde samarbejde prioriteres og efterstræbes.

  Hele den pædagogiske indsats hviler på et samarbejde med 
forældrene
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 Børns spor28

28) I følge Daniela Cecchin og Inge Schoug Larsen i bogen: Pædagogiske forbindelser skal spor forstås således:...
Spor i pædagogisk sammenhæng forstås som forskellige tegn og udtryk for, hvem barnet er, hvad det er optaget af, hvad der har betydning for det....
Afsnittet om børns spor bygger overvejende på Kapitel 2 i bogen: Børns spor ind i pædagogisk praksis af Jens Saarup og Janne Olsson.

29) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis.
30) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis. 
31) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis
32) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis
33) Artikel samling 2 Brobygning.
34) Mihaly Csikszentmihalyi. Konference om leg og læring på DPU foråret 2004.
35) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis
36) Stig Broström m.fl.: På sporet – et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO.
37) Artikel samling 2 Brobygning.

At arbejde med børns spor kan sidestilles med at give børnene 
stemme i dagligdagens liv og indhold. Børn oplever og giver 
udtryk for deres følelser og tanker bl.a. gennem deres kropslige 
adfærd og sproglige udtryk. Som professionel handler det om 
at skabe anledninger, som stimulerer børnenes udtryksfuldhed 
og i et miljø, hvor de professionelle overværer/observerer og er 
opmærksomme på børnenes udtryk for at kunne identificere 
spor.

Når børn ses som aktive og ligeværdige aktører i det pædago-
giske rum sammen med voksne, spiller børnenes egne udtryk i 
form af spor derfor en central rolle for muligheden for læring. 
Når børns spor indgår, giver det sammenhæng og mening for 
børnene – og det giver overraskelser og nye udfordringer for 
de voksne:”der er mange børn, som ved rigtig mange ting, og 
hvis man kan få det gravet frem, er det rigtig interessant”. 
(børnehaveklasseleder).   

Indsamling af børns spor
Børn udtrykker sig konstant, og mængden af spor er derfor 
uendelig stor. Som professionel skal man have opmærksom-
heden rettet mod hele barnet – dvs. dets kropslige, sproglige 
og sociale udtryk og udvikling – og alle børnene. Man kan 
derfor godt føle sig bombarderet af indtryk, når man skærper 
blikket for børnenes spor. Derfor skal der sorteres i sporene, 
ellers risikerer man at fare vild i børnenes univers. Man skal 
med andre ord afgrænse sporindsamlingen. Dette kan gøres 
ved at afgrænse tidsperioden for sporindsamlingen eller ved at 
afgrænse et bestemt fokus, fx kropslige eller sproglige udtryk 
eller gennem leg i sociale sammenhænge, eller rette fokus mod 
motiverne i børnenes tegninger. En anden måde er at bede 
børnene om at tage én eller flere ting med i dagtilbud/skole - 
fx efter en sommerferie. Eller for dagtilbudsområdet kunne det 
være at rette fokus mod en bestemt aldersgruppe.

CITAT

I en bestemt periode har en institution hængt lister op, så 
pædagogerne kan notere observationer vedrørende børns 
spor: ”vi har sådan et stykke papir hængende rundt forskellige 
steder i huset, på wc og ude i rygegården, og så går vi sådan 
og skriver på, når vi kommer i tanke om et eller andet, vi lige 
har observeret ude på legepladsen”. (pædagog)29.

Et andet eksempel, der kan bruges til indsamling af spor:
Som afslutning på hver uge skriver børnene i en 3. klasse i 
deres logbog. Der skrives både en vi-evaluering: hvad har vi 
lært i fællesskab, som læreren skriver på tavlen: ”der skrives 
en jeg-evaluering: fx hvad har jeg følt, tænkt og lært i løbet af 
ugen”.  (lærer).
  

Der er mange måder, at indsamle spor på – det kan altid anbe-
fales, at have en lap papir på sig eller en kinabog i baglommen, 
hvor man kan notere. Grundlæggende skal man overveje, hvor-
dan man kan få børnene til at udtrykke/fortælle, hvad de er 
optaget af, hvad er spændende for dem – hvad er det, de gerne 
vil? Dernæst er det centralt, at man som professionel overvejer, 
hvordan man vil afgrænse sin sporindsamling – og gøre det med 
bevidste argumenter, således at man kan forklare børn, foræl-
dre og kolleger, hvorfor man har valgt de pågældende kriterier. 
Dernæst er et andet centralt element tolkningen af sporene og 
tilrettelæggelsen af læringsforløb.      
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Tolkning af spor og tilrettelæggelse ud fra børns spor.
Det er de professionelles ansvar at sortere og tolke sporene 
– og lade sine tolkninger influere på det forestående lærings-
forløb, således at det giver mening for børnene. Nogle spor må 
betragtes som impulsive, mens andre kan betragtes som mere 
betydningsfulde og nogle, som man finder centrale at tage 
udgangspunkt i gennem et læringsforløb. 

Tolkningen og bearbejdningen af de indsamlede spor kan 
foregå sporadisk eller mere systematisk. Den professionelle er 
ansvarlig for, at læringsforløb styrer mod mål, som den profes-
sionelle har overblik over, og at dette sker med inddragelsen af 
de spor, børnene har afsat.

CITAT

Efter samtaler med børnene om feriebog og –kasser skabes 
der et samlet overblik over børnenes interesser:” Så laver vi så 
et skema, vi kalder interessefelter…vi interviewer det enkelte 
barn, en skriver og en fotograferer og skriver ned. Så finder 
vi børnenes spor på den måde - sammen med børnene. Og så 
skriver vi det op på et skema, vi kalder interessefelter… det er 
inddelt i alder…på den måde finder vi sporene og deler dem 
ind …og farvelægger dem til sidst”. (pædagog)30.

Når målene for et læringsforløb er opstillet, og de betydnings-
fulde spor er indsamlet, og tolkningen af disse har fundet sted, 
viser erfaringer fra praksis i Herlev, at det er konstruktivt at 
inddrage børnene i planlægningen. Børn har ofte gode og fan-
tasifulde ideer til en planlægning, og ikke mindst sikrer man, at 
der tages højde for, at et læringsforløb også giver mening for 
børnene. I hvor høj grad, det er muligt at planlægge sammen 
med børn, må selvfølgelig bero på børnenes alder.

CITAT

”Vi er sådan nogle idemagere sammen med de børn der, fordi 
de inspirerer – vi inspirerer hinanden”. (pædagog)31.

Når man er blevet enige om, hvilke aktiviteter et læringsforløb 
konkret skal indeholde, skal planlægningen synliggøres skrift-
ligt og eventuelt kombineres med tegninger og billeder, således 
at både børn, forældre og de professionelle kan se, hvad der er 
blevet besluttet og løbende kan blive mindet om, hvad man har 
forpligtet sig på. Og ikke mindst har det den gevinst, at børne-
ne bliver forberedt på, hvad det er, de skal. Dette betyder ikke, 
at man ikke spontant kan fravige planen, hvis der fx dukker 
andre og gode muligheder op for at nå målet, eller at man ikke, 
som en pædagog udtrykker det, kan: ”lave sådan nogle små 
forbi-ture altså om noget andet”32. En systematisk planlægning 
er vigtig, men fleksibilitet i læringsforløbene er også vigtig. 

Centralt er det, at de voksne udviser en særlig ekspertise i 
forhold til overordnet at skabe kontinuitet i læringsforløbene. 
En metode, som giver børnene mulighed for at opleve en sam-
menhæng i læringsforløbene, er, at hver enkelt aktivitet bliver 
fotograferet, og billederne bliver hængt op på en tavle - såvel 
som tegninger eller andre produkter, som børnene har lavet. 
Børnene kan øve deres skriftlighed ved at skrive små lapper til 
billederne.

CITAT

”I løbet af ferien havde de fleste børn været ved vandet. Vi 
begyndte derfor at tale lidt om vand og om havet. Børnene 
fattede hurtigt interesse for livet i havet, og vi brugte nu tid 
på at skrive lidt om en søhestefamilie. De malede også nogle 
fantastiske billeder af livet for den lille søhestefamilie. Efter en 
tur til Danmarks Akvariet opstod ønsket om at få et akvarium. 
I første omgang lavede vi vores eget af en papkasse. Det var 
en fin arbejdsopgave. Samtidig blev noget af gangen udenfor 
klassen til et ”akvarium” ved hjælp af store kulisser på væggen 
og havdyr på gulvet. Der blev produceret ”paptallerken” -fisk 
til at hænge op”. (lærer)33.
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Nøgleord i forhold til at arbejde med børns spor er således:
  kvalificeret medbestemmelse til børnene
  målrettede læringsforløb – voksen overblik og ansvar
  systematisk og grundig forberedelse
  kontinuitet og fordybelse i læringsforløbene
  dokumentation som et udviklingsredskab.

Når ovennævnte elementer er tilstede, er der betydelige forud-
sætninger for, at børn kan komme i det eftertragtede flow. Når 
en person er i flow er ”automatpiloten” koblet til:
1) personen er opslugt, koncentreret og fokuseret
2) er udenfor tid og rum – dvs. uden for hverdagslivet
3) oplever en indre klarhed og er sikker på målet
4) ved at udfordringen er passende
5) ”man mister sig selv” og vokser
6) man er supermotiveret – man vil have mere34

CITAT

I læringsrummet er børnene: ”så tændte…de forventer sim-
pelthen, at der skal ske noget…de er rolige, og de er stille, og 
de er forventningsfulde…vi kan mærke en dyb tilfredshed hos 
dem…vi kan mærke på dem, at de lærer noget…pludselig er 
de fuldkommen fordybede”. (pædagog)35.

I forhold til dette er det væsentligt at tilføje at tilstanden af 
flow fordrer, at der er opbygget gode relationer i læringsrum-
met: at man føler sig sikker, tryg og anerkendt.

Når det lykkedes at bringe børn i flow, når børn er ægte invol-
veret, deltagende og engagerede, viser iagttagelser fra Herlev, 
at det har en afsmittende virkning på de professionelle: ”Deres 
tilgang til børnene bliver mere undersøgende og engageret”36.

På mange måder kan man sige at arbejde med børns spor, er en 
udfordring og en øvelse. Ikke mindst fordi det fordrer, at man 
som professionel er i stand til at sondre mellem, hvad man skal 
trække til sig (fokusere på) og, hvad man skal give slip på. Fx at 
sikre at indsamling og tolkning af spor foregår i en dialog med 
børnene, at man som professionel bevarer overblikket og evner 
at skabe kontinuitet i aktiviteterne og tager ansvar for at mål 
nås. At give slip på voksen autonomi i forhold til pr. definition 
at vide, hvad der er godt for børn, hvad børn interesserer sig 
for – eller burde interessere sig for, og hvornår – at give slip på 
en overdoseret voksenstyring. 
          

CITAT

”Musen Finn fandt et stykke ost, som Freja havde tabt på gul-
vet for lidt siden. Det var morgen, og der var efterhånden ved 
at være mange børn. ”Skal vi snart holde samling?” hørte Finn 
Michella sige og så nogle af børnene begynde at tage puder 
frem i rundkredsen. Børnene havde den sidste tid været op-
taget af tissemyrer. Finn så, at pædagogen satte en stor glas-
bowle med blade, græs og tissemyrer ind i rundkredsen. Ras-
hed råbte begejstret ”Se tissemyrer…” og snart er der summen 
på stuen om tissemyrens verden. Hvad spiser de? Hvor bor de? 
Tisser de på os? Musen Finn kan huske bare for et år tilbage, 
hvor et pædagogisk forløb var meget mere struktureret, og de 
voksne havde sværere ved at give slip og følge børnenes spor”. 
(to pædagoger)37.

Børns spor indsamles gennem observationer, logbøger - både 
børns og voksnes - kufferten, synlige sporskemaer og samtaler
Når man arbejder med børns spor, er det væsentligt:
  At arbejde systematisk med indsamling og tolkning 

af børns spor
At tilrettelægge ud fra sporene. 

  At processen ikke alene bliver en voksenstyret læreproces, 
men en samarbejdsproces. 
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Dokumentation38

38) Afsnittet om dokumentation bygger overvejende på Kapitel 3 i bogen: Børns spor ind i pædagogisk praksis af Jens Saarup og Janne Olsson
39) Jens Saarup og Janne Olsson: Børn spor ind i pædagogisk praksis 
40) Jens Saarup og Janne Olsson: Børn spor ind i pædagogisk praksis 
41) Artikelsamling 2 Brobygning

Dokumentation er med til at synliggøre, konkretisere og fast-
holde børns erfaringer. Dokumentation kan gøres på mange 
måder, og som professionel skal man overveje, hvorfor man do-
kumenterer. Det er vigtigt at forholde sig til, at dokumentation 
skal give god mening for både børn og voksne. Dvs. dokumen-
tation skal være betydningsfuld både når det gælder processen 
og produktet, og dokumentation skal skabe gode anledninger 
for det enkelte barn til at reflektere og tale med jævnaldrende, 
forældre, pædagoger, lærere om oplevelser og udbytte. Doku-
mentation skal således være en læreproces i sig selv for både 
børn og voksne.

Der er mange former for dokumentation, og alt efter indhol-
det i læringsprocessen, børnenes formåen, tidsperspektivet 
og hvad man grundlæggende ønsker at opnå med en given 
dokumentation, må man tage stilling til, i hvilken form man vil 
dokumentere. Fx ved hjælp af:

Konkrete ting, som produkter fremstillet i pædagogiske 
forløb, fx malerier, tegninger, gipsfigurer, huse, 
plantekasser, tøj
Udstillinger af ovennævnte produkter for forældre, 
børn og kolleger
Fastholdelse af sekvenser i et læringsforløb, fx digitalfotos 
og udstillinger af materialer i pædagogiske processer.

   Whiteboard-tavle, hvor der skrives praksisfortællinger
Identitetsprodukter i form af kufferter, barnets bog, 
feriebøger/-kasser, logbøger, klassens egne bøger

CITAT

”Vi bruger meget digitalbilleder, hvis vi fx har været i mosen 
og så taget billeder af, hvor vi har fisket, og hvad vi nu ellers 
har lavet der. Når så forældrene kommer og spøger: ”Nå har I 
været i mosen?” – så kan de se billederne. ”Nå, men fangede I 
noget?”. Hvor førhen, når man ikke gjorde det: ”Nå I har været 
på tur, hvor har I været henne?”. ”Ja, det ved vi ikke”, siger 
børnene. ”Vi har ikke lavet noget”. Så her… har forældrene en 
chance for at se: ”jamen, det ser hyggeligt ud, og har I også 
været ude på en lille bro. Var det bedre der end over ved sive-
ne?”. Der er masser af muligheder i det medie” (pædagog)39.

I forhold til at anvende digitalbilleder som dokumentation, er 
det dog vigtigt at overveje, om billederne kan stå alene – måske 
skal de suppleres med tekst, og hvilken slags tekst skal der så til, 
for at den opfylder sin funktion? Det kunne fx være informa-
tioner, som børnene ikke selv er i stand til at videregive. Og skal 
dokumentation have den tilsigtede virkning, skal der holdes øje 
med, om forældrene rent faktisk benytter sig af muligheden for 
at få informationerne – og bruger de dem rent faktisk til at tale 
med børnene. Det skal med andre ord tydeliggøres overfor for-
ældrene, at man forventer, at de ser, læser og taler med deres 
barn om det dokumenterede.    

Ud over at synliggøre pædagogiske forløb og dermed give børn 
og forældre anledninger til at tale med hinanden om oplevel-
ser, er der også andre store gevinster for børn, ved at arbejde 
med at dokumentere – både proces og produkt:

selvværd i processen 
  selvtillid i produkter: ”se, hvad jeg har lavet”. 
bevidstgørelsen om egen læring, gør det lettere for barnet 
at udnytte sin nye viden eller nye kompetencer videre frem.

Dokumentation rummer mange muligheder og som nævnt 
store gevinster for børn, men dokumentation er også en balan-
cegang, hvor der er en risiko for at få overbalance og falde til 
en af siderne. I den ene grøft tager man fotos, sætter børn til 
at tegne, skrive og udstille, men det gøres for at gøre det – og 
ikke fordi man vil opnå noget bestemt. Man har travlt og får 
måske ikke lige talt med barnet, om handlingen og oplevelsen 
et givent billede/tegning viser og om de tanker og følelser, som 
billedet/tegninger fremkalder i barnet. De dokumenterede 
aktiviteter får således et teknisk skær, og aktiviteten får et selv-
stændigt spor, som ikke kobler sig til børnenes verden. 
I den anden grøft kommer selve dokumentationsarbejdet 
fuldstændigt i fokus og stjæler den professionelles fulde op-
mærksomhed – som går fra børnene. Fx hvis man bliver meget 
optaget af, at billederne bliver rigtig flotte, teksterne meget 
gennemarbejdede og gode og børneprodukterne helt perfekte. 
Her kan det blive umuligt for børnene selv at få lov, og doku-
mentationsarbejdet står i vejen for børnenes læring i stedet 
for at befordre den. Her opnår man det modsatte: dokumen-
tationsarbejdet bliver meningsløst i stedet for udviklende og 
lærerigt. Kunsten er at gøre dokumentation til en del af læ-
ringsforløbet og inddrage børnene i udformningen af doku-
mentationsarbejdet.
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CITAT

”Vi har erkendt, hvor vigtigt det er, at man har organiseret sig, 
så ting, de kan fungere. For ellers kan det blive en belastning 
udover grænser, og det kan blive meget, meget stressende, 
så børnene drukner lidt i alt der her præstationsiver for at 
fotografere og gøre ting og sager. Så der skal være meget ro 
omkring tingene, syntes jeg, for ar det får nogen værdi og for, 
at man kan få de der forløb, som giver forskel” (pædagog)40.

”Det vanskelige består i at dokumentere på en sådan måde, at 
dokumentation ikke bliver en slags udstilling, der blot tjener til 
klasseværelsets forskønnelse. Men at dokumentation bliver et 
redskab, der kan bruges til at vende tilbage til tidligere erfa-
ringer og som muliggør nye fortolkninger, hvor vi kan bygge 
ny viden på” (børnehaveklasseleder).

”Dokumentation er et helt kapitel for sig selv. Det er et utro-
lig spændende redskab. Når det handler om dokumentation 
gennem billeder kræver det tålmodighed og ihærdighed” (fire 
lærere)41.

Der er tale om betydningsfuld og lærerig dokumentation, når 
det kan foregå intensivt, målrettet og bevidst.

  Processen og produktionen foregår i rammer, som skridt for 
skridt giver børnene og de voksne den ro, fordybelse kræver.

  Indholdet og sammenhængen i det pædagogiske forløb og i 
et givent produkt giver mening for børnene.

  Dokumentation giver gode anledninger for det enkelte barn 
til at reflektere og tale med andre om oplevelser og udbytte.

  Dokumentation befordrer en bevidstgørelse af læringen.
  Dokumentation befordrer et indblik i barnets udvikling og 

læring
  Dokumentation befordrer, at den professionelle kan udfor-

dre barnets læring og dermed give mulighed for en lærings 
progression.

  Dokumentation skaber mulighed for at vurdere det enkelte 
barns udbytte med henblik på den professionelles evaluering 
af et givent læringsforløb

For at arbejdet med dokumentation skal lykkes, er det en forud-
sætning, at man løbende benytter sig af at nedskrive de obser-
vationer, man som professionel gør sig.
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Kufferten

42) Artikel samling 2 Brobygning.

Daginstitutioner:
Kufferten er et redskab, som bruges systematisk i det pædagogi-
ske arbejde. Indholdet er et produkt af en dialog mellem barnet 
og den voksne. Med tiden kan der være noget i kufferten, som 
barnet forkaster, måske fordi det repræsenterer noget, som 
barnet gerne vil forlade. I løbet af institutionsårene opbygges 
kuffertens indhold ofte omkring:

  aftryk af hænder og fødder
højdemåler

  barnets personlige bog med barnets historie
  ting som barnet har fremstillet
  barnets læringsstile
  samtaleark fra den sidste samtale i institutionen
  barnets materiale/bog med tegninger/skriv/billeder/ting fra 
projekter i gruppen

Indholdet i kufferten er således både en personlig historie og 
en fælles historie. Dette med henblik på at hjælpe barnet til at 
se sig selv som en del af fællesskabet.

Inden barnet forlader institutionen gennemgås kufferten en 
sidste gang, så barnet selv har forståelse for - og har været 
med til at udvælge - det materiale, som det finder væsentligt at 
bringe med sig videre. Der afleveres kufferter til SFO`en med en 
valgt systematik – fx kan indholdet ordnes i forskellige bøger 
eller hæfter, og der kan udarbejdes en indholdsfortegnelse

CITAT

”Hvert barn har ved start i SFO sin egen kuffert med. Kuffer-
tens indhold er på forhånd bestemt med, hvad den skal inde-
holde blandt andet: mig selv, min familie, arbejdspapir/tegnin-
ger fra børnehavearbejde, hånd og fod aftryk fra alle årene. 
Kuffertens indhold skulle gerne fortælle barnets historie. Den 
åbnes i fællesskab med barnet, børneinstitutionspædagogen 
og SFO pædagogen. For at alt dette kan lade sig gøre, er vi 
som pædagoger og lærer selvfølgelig nødt til at holde møder, 
så struktur og planlægning kan gøres ordentligt…kufferten er 
ikke kun et redskab til ”genstande”, men et pædagogisk red-
skab til pædagogiske aktiviteter og processer” (Souschef)42.

Formål:
Børn skal støttes i, hvad de ved og kan, og ethvert barn skal have 
en opfattelse af sig selv som individ. Derfor bruges kufferten 
som et element blandt pædagogiske metoder fra barnets start i 
vuggestue eller dagpleje og følger barnet gennem de første 9-10 
år. Kufferten er af stor betydning for at skabe respekt omkring 
barnet, dets interesser og produkter og giver gode betingelser 
for læring. Samtidig er den af stor betydning for de professio-
nelle, fordi indholdet fortæller noget om barnet.  

Slutmål:
Arbejdet med kufferten som pædagogisk redskab bidrager til 
evaluering og udvikling af den pædagogiske praksis. Udvikling 
af kufferten er en naturlig forlængelse af samarbejdet mellem 
skoler og institutioner. Kufferten giver barnet mulighed for selv 
at kunne se, hvad det tidligere har gjort erfaringer med. Arbej-
det med kufferten befordrer som hovedregel større selvstæn-
dighed, nysgerrighed, øget selvværd og bedre formulerings-
evne. Børnene lærer at forfølge deres idéer og interesser, og de 
oplever at kunne formidle og blive forstået. Dette giver dem en 
mere ligeværdig position i relationen til de voksne. Læringen 
bliver optimal, fordi der ved hjælp af kufferten tages udgangs-
punkt i det, børnene allerede ved, og fordi børnene gøres til 
vidende aktører i læringsprocessen.

Beskrivelse af udviklingen af kufferten i vuggestue/dagpleje, 
børneinstitutioner, SFO, børnehaveklasse samt 1.-3. klasse.

Vuggestue/dagpleje:
Hvert barn har sin egen personlige kuffert, som det let kan 
genkende og finde. Kufferten kan medbringes ved start af 
forældrene på barnets første dag. Barnet kan frit bruge kuffer-
ten i det daglige, men dens primære anvendelse er at omfatte 
børnenes produkter og spor i forbindelse med pædagogiske 
aktiviteter og i forbindelse med det, der er nært og kært for 
barnet. Kufferten bruges i samarbejdet med forældre fx i for-
bindelse med bidrag til en feriebog i kufferten. 
Inden skiftet til børnehavegrupper systematiseres indholdet i 
kufferten sammen med barnet.
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Børneinstitutionen kan - ud over barnets individuelle kuffert 
- også aflevere en fælles kuffert, ofte med:

  ord knyttet til baggrunden
  spor fra børnegruppen
  modeller/billeder af fællesprojekter
fælles bog (sangbog, fortællinger, fantasifigur) 
børneinstitution

SFO:
Her modtager pædagogerne den individuelle kuffert og even-
tuelt også en fælles kuffert. Kufferten begiver sig sammen 
med barnet ud på en rejse og er med til at understrege skiftet i 
barnets liv.

Den individuelle kuffert anvendes i samarbejde med kom-
mende børnehaveklasseleder, og det aftales nærmere mellem 
SFO og børnehaveklasse, hvorledes den individuelle kuffert skal 
indgå i arbejdet. 
SFO arbejder med børnenes forventninger til skolen, og børne-
nes udtryk/udsagn gemmes i kufferten.

Børnehaveklasse
Kufferterne flytter med til skolen efter aftale med SFO. Med 
udgangspunkt i materialet - i de individuelle kufferter og må-
ske den fælles kuffert - bygges nye eller fortsatte historier og 
fortællinger op i en form, som knytter sig til målene for arbej-
det i børnehaveklassen. I perioden fra den 1. maj og i løbet af 
børnehaveklassen skal hvert barn gives mulighed for at pakke 
sin kuffert ud – støttet af de professionelle – og fortælle sin 
historie for de andre børn. 

Inden overgangen til 1. klasse afleverer børnehaveklasselederen 
sammen med børnene kufferterne til kommende 1. klasselæ-
rere. Dette gøres under en form, som sikrer, at kommende 1. 

klasselærere har kendskab til, hvordan der arbejdes med kuf-
ferten og kendskab til børnenes individuelle kufferter og den 
eventuelle fælles kuffert for klassen.

1.-3. kl.
Betydningsfulde spor af barnets virksomhed har fortsat sin 
plads i kufferten, så barnet hele tiden kan genkalde sig arbejds-
metoder, erfaringer og viden.
Med udgangspunkt i kuffertmaterialet bygges nye eller fort-
satte historier og fortællinger op i en form, som knytter sig til 
målene for arbejdet i 1.-3. klasse.
Indholdet i kufferten danner grundlag for skole-hjem samar-
bejdet og understøtter i hele indskolingsforløbet dialogen med 
barnet. Det enkelte barns personlige oplevelser og erfaringer 
bliver til fælles oplevelser og læring, og herudfra formuleres de 
læringsforløb, som hele klassen skal arbejde med. 
Til at samle, organisere og præsentere egne arbejder afløses 
kufferten i løbet af 2.-3. klasse af en portfolio/præsentations-
mappe – evt. elektronisk. Det enkelte barn lærer i løbet af 2.-3. 
klasse at beskrive egne læringsmål, læringsproces og evaluering 
i en logbog.

Kufferten er med til at fastholde barnets livshistorie.
Kufferten er af stor betydning for at skabe respekt omkring 
barnet, dets interesser og produkter

  Kufferten giver gode betingelser for læring. 
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Fantasi og fortælling43

43) Afsnittet er inspireret af Daniela Cecchin og Inge Schoug Larsen: Pædagogiske forbindelser – kontinuitet mellem børnehave, 
skole og fritidsordning. Og endvidere Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis.

44) Der henvises også til afsnittet om børns spor og afsnittet om kufferten. 
45) Artikelsamling 2 Brobygning.
46) Daniela Cecchin og Inge Schoug Larsen: Pædagogiske forbindelser – kontinuitet mellem børnehave, skole og fritidsordning.
47) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis.
48) Jens Saarup og Janne Olsson: Børns spor ind i pædagogisk praksis.
49) Artikelsamling 2 Brobygning.

At arbejde med fantasielementet, at konstruere historier og 
forløb og inddrage en fantasifigur, kan dog ikke stå alene. 
Dialogen med børnene og børnenes indbyrdes dialog er væ-
sentlige aspekter for at sådanne forløb kan ”bære frugt”, såvel 
som planlægning og kontinuitet er det - aspekter som også er 
beskrevet i afsnittet om kufferten. 
Det handler om: ”at tænke i sammenhænge og forløb – ligesom 
en historie, der har en start, en handling og en slutning. Det 
betyder, at tage udgangspunkt i noget, der her-og- nu har en 
betydning for børnene, og som peger frem mod noget nyt. Det 
kan være noget, de ønsker at lære eller at kunne, eller et vigtigt 
spørgsmål, de ønsker at undersøge og få besvaret…en rejse, 
som både indeholder en personlig og fælles erkendelse, og 
samtidig opbygger en såvel individuel som en fælles historie”46.

                 
CITAT

”Vi fik en havfrue, og det var fordi børnene jo var så interes-
serede i at arbejde med noget vand. Så blev det til havet og 
stranden og skibe. Og vi havde jo så besluttet sammen med 
børnene, at det var det, vi gerne vil ud og undersøge. Så sidder 
vi så der i toget, og vi ved ikke, hvad det udarter sig til, men vi 
begynder at spørge: ”Hvad tror I, I får at se ved vandet og ha-
vet?”. Og der kom mange bud på det, og så pludselig så er der 
2 af pigerne, der siger: ”Det kan også være, at der er en hav-
frue derude, og nogen siger skattekiste…det må vi jo så finde 
ud af, om der er en havfrue ude ved havet, om der er skatte-
kister….Vi fangede, at det var meget spændende, hvis man nu 
fandt eller så en havfrue. Så begyndte vi at arbejde med havet 
og tage flere steder hen. Så pludselig en dag, kom der sørme 
et brev fra havfruen… så siger børnene: ”Vi vil altså have en 
havfrue, det vil vi!”…så gik vi jo på biblioteket og lånte H.C. 
Andersens bog med den lille havfrue og så, hvordan sådan en 
ser ud. Jamen så sagde de: ”Hun skal altså have store bryster 
og langt hår”, og pigerne bestemte øjenfarven, og drengene 
ville male halen og sådan blev det så en figur, så den fik betyd-
ning for dem”(pædagog)47.

Det pædagogiske arbejde skal skabe rammer for, at børn kan 
erhverve ny viden ved at bygge på de erfaringer og den vi-
den, det enkelte barn allerede har44. En metode til dette er at 
arbejde med det narrative, hvor børns fantasi og medleven får 
god mulighed for at komme til udtryk. 

Når det fremhæves, at man som professionel ofte kan have god 
gavn af at inddrage fantasi og fortælling i sin pædagogiske 
praksis, er det bl.a. betinget af vores grundlæggende forståelse 
af udvikling, som vi ser som en proces, der kontinuerligt foregår 
via gensidige relationer mellem børn og voksne og via interak-
tioner i sociale kontekster/sammenhænge.

Med henvisning til afsnittene om relationer og børns med-
bestemmelse har det stor betydning for barnets læring, at 
relationen giver mening, og at barnet har medbestemmelse 
og indflydelse. Og i forhold til dette giver det gode gevinster 
at gøre brug af fantasielementet: at børn og voksne konstru-
erer meningsgivende historier og læringsfyldte forløb sammen 
– forløb, hvor der ofte indgår en fantasifigur fx en trold, en sø-
røver, en mosekone eller en alf. Igennem sådanne læringsforløb 
øges børnenes indflydelse på deres skole- og institutionsliv.

CITAT

”Børnene viser interesse for hajer og vi arbejder videre med 
det emne. Sideløbende dukker der spor op omkring flag…En 
rød tråd lå i døren. Hvordan var den kommet der???? Vi prø-
vede at trække i den. Der hang noget fast i den anden ende. 
Vi trak og trak, og til sidst kom vores viceinspektør til syne. 
Hun sad fast. ”Jeg kan ikke komme af. I må hjælpe mig og sige 
en magisk formel”. Vi prøvede, men der skete ingenting. Vi 
prøvede en gang til, og denne gang lykkedes det. Hun kunne 
slippe. Det var et brev fra havfruen. Hun fortalte, at hun havde 
det godt. Hun svømmede rundt med dykkeren og gav ham 
våde kys. Hun fortalte, at alle lande har et flag, og at Australi-
ens flag er rødt, hvidt og blåt…. Vi undersøger om det nu også 
er rigtigt. Det viser sig at passe, og vi tegner flag og hænger 
dem op på den røde tråd vi fik sammen med brevet” (Børneha-
veklasseleder)45.
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Som ovenstående eksempler viser, giver det god mening og be-
tydningsfulde læringsprocesser, at arbejde med fantasielemen-
tet, men som i alt andet pædagogisk arbejde er det væsentligt 
at være opmærksom på børnenes engagement og forståelse 
af det, som udspiller sig. Det skal give god mening, og det skal 
skabe sammenhænge for børnene – og ikke kun for de profes-
sionelle! Som en parallel til dokumentationsarbejdet jf. afsnit-
tet om dokumentation, kan fantasielementet risikere at ”tage 
overhånd”/skabe ubalance: Målet med et forløb bliver dunkelt, 
kontinuiteten tabes, og børnenes indflydelse svækkes, måske 
fordi man som professionel bliver grebet af for store ambitio-
ner i forhold til at udforme/konstruerer en fantasifigur. Eller en 
historie rummer mere voksenperspektivet end børneperspekti-
vet, eller fordi man ikke fik tilgodeset dialogen med børnene. 
Et sådan forløb skaber ikke den tilsigtede mening og bliver i 
værste fald meningsløst.

CITAT

”der er en historie igennem hele det forløb...jeg tror også for 
børnene er der en sammenhæng, det er en historie...de har 
fået sådan en bog med, ikke, hvor alle de der breve vi har fået 
af trolden er, og de ting, de selv har lavet, men de er ikke, tror 
jeg helt fortrolige med den” (pædagog)48.

Ovenstående eksempel afspejler, at inddragelsen af fantasiele-
mentet ikke altid giver god mening for børn, selv om man som 
voksen måske synes, at en historie, hvor der indgår en trold, 
må være det rette til at fange børns opmærksomhed og enga-
gement. Derfor er det af stor betydning, at den professionelle 
undervejs i forløbet er opmærksom på, om børnenes interesser 
og behov er tilgodeset, om planlægningsarbejdet afspejler en 
fremadskridende proces, og om der finder en læringsprogres-
sion sted. For den professionelle er udfordringen kontinuerligt 
at koordinere og kvalificere aktiviteterne og forbinde dem i et 
fælles mønster.  

CITAT

”Jeg startede op med trolden. Men det fængede ikke rigtigt, 
jeg spekulerede på, hvordan jeg skulle komme videre…
Børnene havde i en længere periode været meget optaget af 
Harry Potter. De kom ofte og havde tegnet ar i panden ligesom 
Harry Potters…På legepladsen fandt de bambuspinde, som de 
brugte til at flyve på. Flere forældre har tidligere fortalt, at 
børnene ønsker en kost som Harry Potters. 
Jeg er ikke i tvivl…En længere historie og projektet gik i gang. 
Vi skulle lave koste som Harry Potters. Denne historie blev 
startet på et fantastisk forløb et samarbejde mellem børnene 
og jeg, der blev ved at udvikle sig. Ikke nok med, at jeg ople-
vede sider af børnene, men det gjorde jeg også af mig selv, 
som jeg ikke ville have set, hvis jeg havde taget udgangspunkt 
i den lineære metode. (Hvor den voksne planlægger fra start 
til slut). Der var sammenhæng og helhed, og med et naturligt 
udgangspunkt nåede jeg rundt om de temaer og pædagogiske 
mål, der er vigtige i forhold til børnenes sprog og udvikling” 
(pædagog)49.

  Det pædagogiske arbejde skal skabe rammer for, at børn 
kan erhverve ny viden ved at bygge på de erfaringer og den 
viden, det enkelte barn allerede har. 

  Det giver god mening og betydningsfylde læringsprocesser, 
når fantasi og fortælling inddrages. 

  Som i alt andet pædagogisk arbejde er det væsentligt at 
være opmærksom på børnenes engagement og forståelse af 
det, som udspiller sig. 

  Inddragelsen af fantasielementet skal være en gevinst for 
børnenes læringsprogression. 

  Som professionel skal man kontinuerligt koordinere og 
kvalificere aktiviteterne og forbinde dem i et fælles mønster. 
Herved øges muligheden for, at der skabes tydelige sammen-
hænge for børnene. 
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0-6 år Bh-klasse 1.-3.-klasse

Sprog

Ordforråd,
udtale, kendskab 
til skriftsprog, rim 
og remser, 
eksistensen af tal 
og bogstaver og 
hvad de kan bruges 
til, IT/Medier og 
kommunikation.

Sprog og 
udtryksformer

Lytte, fortælle, fabulere og 
genfortælle med forståelse for, 
at sproglige udtryk kan være 
forskellige.

Indgå i samtale og dialog med 
bevidsthed om egen rolle.
Vise opmærksomhed og interesse 
for det talte og skrevne sprog 
og for selv at meddele sig i tal, 
skrift og tegning og kunne skelne 
mellem tal og bogstaver.

Trinmål i 
dansk

Det talte sprog
Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse. Fortælling. Kropssprog, hjælpemidler. Aktiv lytning.

Det skrevne sprog – læse
Læse ukendte, lette tekster uden hjælp. Sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer. Simple 
læsestrategier. Læse op. Lytte til oplæsning. Læse med forståelse.

Det skrevne sprog – skrive
Skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr. Kronologi. Enkle tekster udfra fantasi, billeder, læste tekster. 
Stave til lydrette ord. Skrive små og store bogstaver i håndskrift. Skrive på computer. Lytte til andres og læse egne 
tekster op. Skrive logbog og give beskeder.

Sprog, litteratur, kommunikation.
Bruge sproget til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden, samt være opmærksomme på sprogets 
poetiske funktioner – rim og remser. Kendskab til brugen af sproget og opbygningen af sproget. Kende forskel på 
fiktion og ikke fiktion. Tale med om hovedindhold i tekster og andre udtryk. Finde information i forskellige medier.

Naturen
og natur-
fænomener

Respekt og 
kendskab til 
naturen og 
naturfænomener,
miljø, logisk 
tænkning og 
kende kategorier 
som vægt, form 
og antal.

Natur og natur
faglige fænomener

Lægge mærke til naturfaglige 
fænomener fra hverdagen, 
herunder være i stand til at 
reflektere over, stille spørgsmål 
til og diskutere deres iagttagelser. 
Tage hensyn til og vise respekt 
for naturen.
Have kendskab til tal og 
tælleremser.
Beskrive naturfaglige iagttagelser, 
blandt andet med brug af 
kategoriernes størrelse, form, 
antal og vægt.

Trinmål i 
matematik

Arbejde med tal og algebra
Kende til naturlige tals opbygning, rækkefølger, tælleremser og titalssystem. Bestemme antal ved simpel hovedregning, 
tællematerialer, lommeregner og notater. Kende eksempler på problemer der kan løses ved subtraktion og addition. 
Arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division. Kende til eksempler på brug af decimaltal.

Arbejde med geometri
Tale om dagligdags ting og billeder ved brug af det geometriske sprog. Arbejde med enkle, konkrete modeller og 
gengive træk fra virkeligheden ved tegning. Undersøge og beskrive mønstre. Undersøge og eksperimentere inden 
for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren. Arbejde med enkelt måling af afstand, flade, rum, vægt.

Matematik i anvendelse
Vælge og benytte regningsart. Forbinde tal med begivenheder i hverdagen. Indsamle og ordne ting efter antal, form, 
størrelse. Behandle data. Opnå erfaringer med ”tilfældighed”.

Kommunikation og problemløsning
Kende til eksperimenterende og problemløsende arbejdsformer. Arbejde med informationer fra dagligdagen. Beskrive 
enkle løsningsmetoder. Anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer.
Gennemføre eksperimenter og undersøgelser mhp at finde mønstre.

Sociale
kompetencer

Etablere fællesskaber 
med andre, føle og 
udtrykke empati 
og respekt for 
andre, indgå i 
sammenhænge med 
andre og kende 
til demokratiske 
værdier.

Sociale
færdigheder

Etablere og vedligeholde venskaber 
og lege sammen med børn med 
andre normer og værdier end deres 
egne.
Medvirke til at opbygge klassens 
normer og regler.
Tage del i ansvaret overfor 
fællesskabet.
Varetage dagligdagens personlige 
funktioner, herunder kunne forstå 
og følge en instruktion.

Trinmål i 
natur/teknik

 Den nære omverden
Sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier. Demonstrere ændringer af stoffer og materialer. Undersøge 
hverdagsfænomener. Beskrive dele af lokalområdet for andre. Beskrive udvalgte dyr og planter. Kende naturområder 
hvor planter og dyr lever. Kende menneskets sanser. Undersøge enkle kropsfunktioner. Give eksempler på forhold, der 
har betydning for barnets egen sundhed. Anvende vigtige regler for god hygiejne. Kende forhold der karakteriserer de 
forskellige årstider. Undersøge enkel forhold vedrørende vejret.

Den fjerne omverden
Fortælle hvordan dyr præsenteres i medierne. Kende dyr og planter fra forskellige naturområder. Fortælle om årstider, 
sol og måne.

Menneskets samspil med naturen
Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd. Give eksempler på livsnødvendige ressourcer, der 
indgår i deres dagligdag. Fortælle om hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald. 

Arbejdsmåder og tankegange
Stille enkle spørgsmål og forudsige forløb ud fra iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser.

Personlige
kompeten-
cer

Selvværd,
grænsesætning,
fantasi, kreativitet, 
følelser,
stillingtagen,
motivation,
vedholdenhed.

Samvær og 
samarbejde

Komme med forslag til 
undervisningens indhold og foreslå 
arbejdsformer og aktiviteter, der 
passer til indholdet, og opstille 
enkle mål for eget arbejde.
Tage initiativ og foretage valg, 
herunder fastholde valget.
Fordybe sig både i individuelt 
arbejde og i samarbejde i større og 
mindre grupper.
Tale om egen arbejdsindsats og 
give udtryk for, om de har nået de 
fastsatte mål.

Kende og efterleve 
almindelige regler og normer 
for klasseundervisning og 
gruppearbejde.

Elevernes
alsidige
personlige
kompetencer

Mange måder at lære på
Udvikle evne til 
- aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier ift personligt og socialt meningsfulde projekter. 
- håndtere følelser.
- aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen hensigtsmæssigt.
- Aktivt at opsøge, nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk.

Lyst til at lære
Udvikling af
- nysgerrighed og lyst til at lære.
- evnen til at tænke og handle kreativt.
- aktivt at formulere personlige og sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse.

At lære sammen med andre
Udvikling af evnen
- til aktivt at indgå i fællsskaber
- til at lede og samarbejde ansvarligt.
- aktivt at indgå i demokratiske processer
- personlig frihed

Nationale målsætninger 0-10 år. Pædagogiske læreplaner, indholdsbeskrivelse for børnehaveklasse, fælles mål 1.-3.klasse
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0-6 år Bh-klasse 1.-3.-klasse

Krop og 
bevægelse

Sundhed, ernæring, 
fysisk aktivitet, 
beherske og praktisere 
fin- og grovmotoriske 
bevægelser, kende 
til dagtilbuddets og 
lokalområdets fysiske 
muligheder

Bevægelse og 
motorik

Beherske og bruge kroppen varieret 
og udvise udholdenhed.
Beherske finmotoriske bevægelser.
Udnytte hele skolen og dens 
legeområder og kende lokalområdets 
muligheder og begrænsninger.

Trinmål i idræt

Kroppen og dens muligheder
Udføre enkle former for løb, spring og kast. Kontrollere grundlæggende bevægelser (gå, løbe, hoppe, hinke, vende, 
dreje). Spænding, afspænding. Spille enkle boldspil med få regler. Deltage i og forstå enkle idrætslige lege. Udføre 
enkle grundtræningselementer. Vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber. Udføre grundlæggende 
gymnastiske færdigheder. Deltage aktivt i sanglege. Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. 
Udtrykke forskellige  figurer kropsligt. Dramatisere enkle historier. Følge enkle regler for adfærd i naturen.

Idrættens værdier
Samarbejde med en eller flere om et lege. Kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andre. 
Fortælle om oplevelser eller situationer, hvori der indgår bevægelse. Overholde enkel spilleregler.

Idrætstraditioner og –kulturer
Kende til og gennemføre nye og gamle lege. Kende til lokalområdets muligheder for fysisk bevægelse, leg og aktivitet. 
Kende til og deltage aktivt i forskellige kulturers lege og sanglege.

Kulturelle
udtryks-
former og 
værdier

Kendskab til 
forskellige
kulturelle
udtryksformer
og værdier, 
udnyttelse og 
rug af sanser via 
musik, tegning, 
dramatik, ler m.v.

Det praktisk 
musiske

Opleve forskelligartede 
kulturindtryk og udtrykke 
sig på forskellige måder.

Benytte forskellige materialer, 
redskaber og teknikker.

Trinmål i 
kristendoms-
kundskab

Livsfilosofi og etik
Tale med om almene tilværelsesspørgsmål. Kende til eksempler på faglige begreber. Kende til eksempler på religiøst 
sprog. Samtale om og forholde sig til normer for samvær. Udtrykke sig om sanseoplevelser og naturens mangfoldighed.

Bibelske fortællinger
Kende til fortællinger i det Gamle og det Nye Testamente. Gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis. 
Tale med om indholdet af bibelske fortællinger. Sætte indholdet af bibelske fortællinger i forhold til nutiden.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng
Samtale om hvad kristendom er. Genkende kristendommens fremtrædelsesformer. Kende til kirkens indretning 
og udsmykning. Udtrykke sig om kristendommens relation til årets og livets rytme. Samtale om udvalgte symboler. 
Synge og samtale om salmer og sange.

Trinmål i 
musik

Musikudøvelse
Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse. Følge og holde en puls. Synge med på et repertoire af nye 
og ældre danske sange og salmer. Fremsige et udvalg af rim og remser. Synge med god intonation i større grupper. 
Synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk. Anvende forskellige musikinstrumenter. Deltage i sammenspil. 
Deltage i sanglege og bevægelseslege.

Musikalsk skaben
Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde. Producere lydillustrationer 
og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger.  Udføre enkle rytmiske improvisationer med 
ledsagelse af grundpuls. Synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst. Komponere små rim, remser 
og sange. Deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre.

Musikforståelse
Lytte opmærksomt. Udtrykke oplevelser af musik. Udtrykke elementer i et musikstykke i  leg og drama. Bedømme 
hvilken af to toner der er højest, samt om en tonerække går op eller ned. Kende forskel på puls og rytme. Høre forskel 
på dur og mol. Anvende notation til rytme og lyd. Genkende klangen af størstedelen af  musiklokalets instrumenter. 
Forstå at der er forskellige musikgenrer. Forstå at musik bruges i mange sammenhænge.

Trinmål i 
billedkunst

Billedfremstilling
Fremstille skitser og bilelder på baggrund af føleleser, fantasi og iagttagelse. Tegne og male med vægt på fortælling. 
Anvende tørre og våde farver. Anvende forskellige rumlige  former. Anvende computerens muligheder. Anvende enkle 
farveblandinger. Eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortælling. Eksperimentere med 
enkle teknikker, materialer og værktøjer. Kende til enkle arkitektur- og designudtryk. Deltage aktivt i billedarbejde 
både i grupper og selvstændigt.

Billedkundskab
Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler. Undersøge og vurdere egne og andres billeder. Genkende 
motivkredse, herunder portrætter og familiebilleder. Anvende egne sanseoplevelser fra nærmiljøet i billedarbejdet. 
Kende til forskellige billedmedier, herunder tegneserier, plakater, postkort og frimærker.

Visuel kommunikation
Anvende billedet som et personligt meddelelsesmiddel. Anvende visuelle udtryk i fælles projekter. Anvende billeder fra 
forskellige medier herunder tegneserier, plakater og postkort. Arbejde med enkle kombinationer af tekster og billeder, 
bl.a. til selvfremstillede bøger. Præsentere egne billeder, først og fremmest for klassen, forældre eller ved andre arr og 
udstillinger på skolen.
Bidrage med billeder til blad klasseblad, skoleblad, temauger mv.

Nationale målsætninger 0-10 år. Pædagogiske læreplaner, indholdsbeskrivelse for børnehaveklasse, fælles mål 1.-3.klasse
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Tak til alle dem, der har bidraget med fortællinger og beretnin-
ger fra praksis, som det vil være for omfattende at nævne her. 



Vi ser pædagogisk kvalitet på børneområdet som:

Når arbejdsglæde spiller sammen med glade, 
trygge og forventningsfulde børn

Når voksnes læreprocesser spiller sammen med børns læring

Når børn og voksne udfordres sammen og udforsker sammen

Når praksis spiller sammen med mål og værdier

Når indsatsen befordrer gode læreprocesser for børn og voksne

Når børns udbytte bliver synligt

Når børns og voksnes udbytte stiger


