
5. Barnets alsidige personlige udvikling 
 
 

5.1 Vores sammenhæng og forudsætninger. 
 
”Et godt sted at være, er et godt sted at lære” er basis for vores tilgang til dette tema om barnets personlige udvikling. 
Der skal være en god stemning i huset, hvor både børn og voksne trives. 
I vores hverdag søger vi at skabe glæde og interesse hos børnene. Dette skaber motivation for at deltage i aktiviteterne 
og for at lære.  
 
Vi har en bred læringsforståelse, hvor vi ser barnets udvikling som en helhed, hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, 
sociale og kropslige sider af barnets udvikling opfattes som tæt forbundne. 
Vi er opmærksomme på, at børn har forskellige læringsstrategier og styrkesider og har derfor også interesseret os for 
Howard Gardners teori om de mange intelligenser.  
 
Barnet lærer kun noget, hvis det giver mening for barnet og i dag ved vi, at barnet udvikler sig i samspil med andre og 
selv er en aktiv medspiller. 
For at få en fælles forståelse af dette har hele personalet læst og diskuteret bogen ”At blive sig selv”1  
 
Som teoretisk baggrund for vores arbejde med ”Barnets alsidige personlige udvikling”, har vi støttet os til Jan 
Tønnesvangs teorier om hvad barnet selv er rettet mod i sine udviklingsbestræbelser. 
Jan Tønnesvang siger, at barnet i sin udvikling er rettet mod flg. 4 områder: 
 

1. Barnet har brug for at blive set og anerkendt som den unikke person det er. Derfor skal vi tage afsæt i barnets 
særlige forudsætninger.  

2. Barnet har brug for rollemodeller og at de voksne støtter og vejleder. Derfor skal vi være opmærksomme på 
kvaliteten i samspillet med børnene. 

3. Barnet er optaget af at lære og at mestre. Vi skal derfor stille passende udfordringer til barnet. 
4. Barnet er rettet mod at deltage i fællesskaber. Derfor skal vi som voksne skabe rammer for dette og være 

opmærksom på, at alle føler, at de er en del af fællesskabet. 
 

 Arbejdet med barnets egne udviklingsbestræbelser har givet os en forståelse af barnets behov og af, hvordan vi skal 
handle som voksne.2 Se mere om dette i afsittet ”Tiltag – hvordan støtter vi barnets udviklingsbestræbelser?” 
Silkeborg kommunens ”Børne- og unge politik” er også inspireret af Tønnesvang, og lægger vægt på barnets ret til at 
blive hørt og være aktiv deltager i sin egen udvikling. 
 
 
På KID-kurset blev vi introduceret til LP-modellen (læringsmiljø og pædagogik).3 
Formålet var, at sikre en tidlig indsats overfor børn der ikke er inkluderet i fællesskabet. 
I denne analysemodel ses på hvilke faktorer der kan være med til at opretholde et problem. 
Når vi anvender SMTTE-modellen som handleplan på et enkelt barn er LP-modellen en del af den sammenhæng og 
status som vi beskriver på barnet.  
Vi er i gang med at gøre denne måde at arbejde på til rutine i Tyttebærhuset. 
 
Der er i dette indbygget en forståelse af, at læring foregår i sociale sammenhænge. Derfor er det nødvendigt at se på. 
hvilket samspil vi tilbyder det enkelte barn, hvis barnet viser tegn på ikke at trives. 

                                                           
1 Personale-week-end d. 24 – 25 okt. 2008 – Bogen bygger på Daniel Sterns teorier. Bogens forfattere sætter teorierne 
ind i en børnehavepraksis. 
2 Personale-week-end okt. 2008 og P-møder i august, september og november 2008 
3 I efteråret 2008 deltog to pædagoger, en medhjælper og vores leder i Silkeborg kommunes KID – projekt. KID betyder 
Kvalitet i Daginstitutioner.. 



 
 

5.2 Mål for arbejdet med barnets alsidige personlige udvikling 
 
At det enkelte barn kender og kan lide sig selv 
At barnet får en tro på, at det kan mestre udfordringerne i dets omverden 
At barnet har nære relationer og føler sig som en del af fællesskabet 
 
Vores mål er, både at tilgodese barnets eget perspektiv og fællesskabets behov – herunder samfundets forventninger til 
den opvoksende generation. Det første trin er her, at gøre børnene parate til skolens forventninger.  
 
 

5.3. Tiltag – Hvordan støtter vi barnets udviklingsbestræbelser 
 
Som allerede nævnt i afsnittet om vores forudsætninger (se 5.1) arbejder vi ud fra Jan Tønnesvangs teorier, der deler 
barnets egne udviklingsbestræbelser op i 4 områder. Vi har set på hvordan vi i Tyttebærhuset  konkret arbejder med at 
støtte barnet inden for disse 4 områder:4 
 
1. Barnets behov for at blive set og anerkendt. 
Det er vigtigt, at alle børn bliver set og taget godt imod om morgenen. Som minimum skal der siges ”Go’morgen” til 
børn og forældre. Det er godt, hvis vi derudover har tid til en dialog med barnet om det det er optaget af. 
Vi vinker til forældrene sammen med barnet, hvis barnet har behov for dette. 
Hvis barnet er ked af det, skal vi anerkende dets følelser og hjælpe det i gang med dagen. 
 
Eks. Pigen A siger: ”Det er rigtig svært at være sådan en pige som mig” Hvorfor synes du det spørger den voksne. A 

fortæller så om en dårlig morgen med sin far, hvor de blev uvenner.  

Den voksne lytter til historien og siger, at hun godt kan forstå at A blev ked af det, men at A heldigvis er en dejlig pige, 

som hendes far og mor er glade for. 
 
 
 
 
Vi skal ha’ øje for børnenes egne udspil og ønsker. Dette sikrer, at det giver mening for børnene at lære. 
Eks. på hvordan barnet selv tilegner sig sociale kompetencer: 

Pigen C. har fået en lille rift på hånden. En anden pige L. følger hende hen til en voksne. C. snøfter og L. fortæller, 

hvordan det er gået til. Jeg tager pigerne med ind, for at finde plaster – L. insisterer på, at hun vil give plasteret på. Det 

gør hun så. Imens star C og siger uhu huh”. 

 

I dette eksempel får begge pigerne styrket selvværdet: L. fordi 
”nogen har brug for mig – jeg kan gør noget” C. fordi ”nogen 
tager sig af mig, giver omsorg, interesserer sig for mit ve og vel 
– jeg er værdsat”. 
Når vi lader børnene udtrykke sig selv og deres verden gennem 
billedarbejde er det en måde at komme i dialog med barnet 
omkring deres personlige liv. 
 
Eks. Gr. 1 har tegnet deres huse til Efterårsudstilling i 

Multihuset. 

 
 
2. Barnets behov for rollemodeller – vis mig hvad jeg kan 
blive. 
Når børn leger, opstår helt naturligt konflikter. Vi skal lytte til 
børnenes forskellige tolkninger af det der skete, og hjælpe dem med selv at finde en løsning, hvis det er muligt. Børn 
lærer af den voksnes måde at forholde sig på. 

                                                           
4 Personalemøde 2.11.2009 



 
 
 
Den voksne skal tage initiativ i forhold til at være rollemodel og invitere til samvær.  
Eks: Drengen P. leger ikke rigtig med nogen. Den voksne spørger, om han vil være med til at lave bål. De laver bål 

sammen og snakker undervejs om, hvordan et bål skal laves. Der kommer også et par andre børn og vil være med. Den 

voksne lader P fortælle dem hvordan de skal gøre.  Da der er godt knald på ilden, siger P glad ”Se det virker”.  

 

Det er af stor værdi, at der også er mandlige medarbejdere i børnehaven som drenge kan identificere sig med og se op 
til. 
Eks. En dreng siger til en kvindelig medarbejder ”Det er Kaj, der er bedst til at lave bål”. 

 

3. Barnets behov for at selvmestring. 
Vi skal understøtte børnenes egne initiativer til læring. På denne måde giver det mening for børnene at lære. Ved at 
holde øje med barnets eget initiativ sikrer vi også, at der er passende udfordringer. 
Eks. 

Nogle af de ældste piger sidder og tegner og skriver i nogle bøger, de selv har lavet. Jeg kigger i dem og læser det der 

står - der er både navne og mærkelige ord. Pigerne griner og skriver videre. 

 

Et andet eks: Vi laver billeder med engle til jul. 

Pigerne K. og E. sidder og tegner. K. tegner stjerner over hele papiret. E. vil også gerne tegne stjerner – hun prøver, 

men kan ikke. K. siger: ”Det er bare så let – gør bare sådan” hun viser hvordan, men E kan ikke. E spørger mig så, om 

jeg vil hjælpe hende. Jeg øver sammen med hende og pludselig kan hun og er virkelig stolt. 

 



Vi skal også give børnene oplevelser og udfordringer, som de ikke selv efterspørger. Børnene skal lære at være 
selvhjulpne og tage ansvar for små afgrænsede ting, f.eks. at pakke tasken, når vi tager hjem fra Blåbærhuset og at øve 
sig i at tage tøj af og på. 
 
Eks. 

J. sidder og tegner. ”Jeg skal bruge papir” siger han 

Voksne B: ”Så må du finde et stykke papir”. 

J: ”Det kan jeg ikke” 

B: Hvor tror du det er – jeg giver dig 3 muligheder: I køkkenet, på badeværelset…J. har allerede rejst sig – griner lidt 

og finder papir på hylden. 

 

At kunne mestre nye ting skaber glæde og interesse og det gælder om at give passende udfordringer. 
Eks. Kort efter at børnene er ”rykket op” i gruppe 2 får de lov at snitte med knive i Blåbærhuset. De er stolte over at få 

lov til det og gør sig umage for at følge instrukserne fra de voksne. 

 

Når vi spiller teater for hinanden øver børnene sig i at turde stå frem overfor andre: 
Eks: Gr. 2 børn spiller Hatteteater for hinanden. Der er ikke krav om at de skal sige noget, den voksne fortæller 

historien ud fra de hatte/roller børnene vælger. 

 

 

Da vi et par dage efter får besøg af sundhedsplejersken, vil alle 

gerne være med i hendes forestilling om ”Prinsessen der ikke 

ville vaske hænder” fra hatteteater 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Barnets behov for identitet og fællesskab. 
 
Hver eneste dag skaber vi rammer for fællesskab i børnehaven. Børnene udvikler deres identitet i samspil med andre.  
Det er de voksnes ansvar, at lave rammer og normer for det daglige samvær. Et fællesskab med normer for samvær 
støtter også op omkring det barn, der har særlige behov. Det gælder både det sensitive barn og det barn der har tendens 
til at ”tromle de andre”.  
 
Det er vigtigt at ha’ øje for hvilken position barnet har i forhold til fællesskabet. Er det aktivt i fællesskabet?  
Eks: K. var lidt stille og forsagt i drengegruppen. Jeg lavede nogle slås-lege med gruppen. Efter nogen nølen kom K. 

med. Han kunne som den eneste udkæmpe den voksne og pludselig fik de andre drenge et andet syn på K. og samtidig 

voksede hans selvtillid. Derved fik K. styrket sin position i fællesskabet.  
 
Fællesskab skabes, når man er fælles om noget: 
Eks: P sidder alene i hængekøjen i Blåbærhuset. K. flækker brænde med en kile og en muggert. Den voksne siger til P: 

”Kom og hjælp K.” K. viser P hvordan han skal gøre og roser P, da han gør det som han har fortalt ham. De to 

arbejdede sammen et godt stykke tid og legede derefter sammen resten af dagen. 

 

Det styrker både identitet og fællesskab, når man gør noget for andre og bidrager med noget. Det kan f..eks. være at 
have noget med til det fælles bord til høstfesten. 
 



Eks. C. står ved det flotte høstbord udenfor, foran sig har 

hun en kurv med rødbeder. Han fortæller om rødbederne og 

glæder sig til at de andre skal smage. 

 

 
 
 
 
 
 
At bidrage med noget kan også være at vise noget for nogen 
andre, som man har øvet sig på. 
 
Eks. -  Emil fra Lønneberg vises til majfest.                                   

Eks. -  Gr- 2 spiller Frøprinsen for gr. 3 

 
Årstidsfester og traditioner skaber på det individuelle plan en følelse af at høre til i et fællesskab. 
Fra nytår til sommer vælges der hvert år et tema, som binder aktiviteterne i de to huse sammen og skaber oplevelser i 
fællesskab for både voksne og børn. I dette 2010 er temaet ”fisk”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnets start i børnehaven 
De små nye starter i vores skovafdeling, hvor de er de første to uger. Her er de kun sammen med deres egen gruppe og 
de primærvoksne, der er tilknyttet gruppen.  
Det er godt at de små i starten ikke skal forholde sig til så mange på en gang og der er mere ro i Blåbærhuset.. 



Små¨ børn har også brug for at vide, hvilke voksne de kan knytte sig til, i den nye hverdag. Det giver dem tryghed til at 
udforske verden. 5 
 
Overgang fra dagtilbud til skole 
 
For at medvirke til at børnene får den bedste overgang til skole, har vi sammen med de andre børnehaver i Sejs og med 
Sejs skole udarbejdet en procesplan. 
 
Vi har taget udgangspunkt i de aktiviteter og det samarbejde vi har haft igennem mange år, som vi syntes har været til 
gavn for børnene og deres overgang til skole.  
 
Med denne plan er det nu muligt for alle at se, hvilke tanker og ideer skole og børnehave har i forhold til at bygge bro 
mellem børnehave og skole. 
 
”Ansvaret for børn og for deres skolestart er først og fremmest forældrenes. Men også dagtilbud og skole spiller en 
vigtig rolle i at sikre, at overgangen mellem de forskellige tilbud er harmoniske og aldersvarende. Erfaringerne viser, at 
når de forskellige aktører arbejder sammen om at etablere helhed og sammenhæng, er sandsynligheden for en god og 
tryg skolestart større.” Citat: Pjece om børns overgang fra dagtilbud til skole. Undervisnings ministerium. Marts 2009 
 
 
Børn med særlige behov for at blive set og anerkendt. 
 
Vi har en særlig opmærksomhed på børn, der ikke, eller sjældent vælges som legekammerat af de andre. Dette vil ofte 
resultere i lavt selvværd og gå ud over barnets evne til at lære. 
Personalet skal ha’ øje for, hvor disse børn har deres ressourcer og ”forstærke” disse børn, så de får et statusløft. 
Eks: 

Vi er på sportspladsen med gr. 1. Vi spiller en let udgave af rundbold (Brønbyøstercriket). En dreng kaster en bold ud A 

løber efter bolden og kaster den ind til den voksne. Det er et meget langt kast.  

De andre børn og de to voksne er meget imponerede over hans kast. På vej hjem siger den voksne; ”Superkasteren A. 

skal gå forrest sammen med B. hjem” A. stråler af stolthed. De andre børn ser pludselig på A. som en dreng, der kan 

noget. 

Om eftermiddagen kom han med en anden dreng hjem og lege. 

 
 
 

Forældresamarbejde i forbindelse med ”Barnets alsidige personlige udvikling” 
 
Dette afsnit er henvendt direkte til forældre i ”Tyttebærhuset” og handler om de forventninger, vi har til jer som 
forældre, og hvordan I kan støtte os i vores arbejde med at skabe et godt og udviklende børnemiljø. 6 
 
Det er daginstitutionernes opgave i samarbejde med forældrene at varetage barnets alsidige personlige udvikling. I er 
vores vigtigste samarbejdspartner og det er hos jer fundamentet for barnets selvværd bygges. 
Vi skal i fællesskab sørge for, at give barnet passende udfordringer f.eks. at lære selv at tage sin flyverdragt på og tage 
ansvar for egne ting. 
Barnets sproglige udvikling er også et fælles ansvar, men det er derhjemme, at barnet har størst mulighed for 
voksenkontakt. Det er godt med faste rutiner, så det nås i hverdagen. f.eks. sang og læsning ved sengetid. 
 
I vores kultur er det nødvendigt at have et godt selvværd og en stærk personlighed, for at kunne navigere i en 
foranderlig verden. Samtidig har vi alle brug for at deltage i fællesskaber.  
De fleste børn lærer hurtigt, hvordan de sociale spilleregler er i børnehaven, men det er vores oplevelse, at der også er 
nogle børn, der har svært ved at give andre plads og mangler almindelige normer for, hvordan man opfører sig over for 
andre. Vi har her en særlig opgave i forhold til at hjælpe disse børn ind i fællesskabet og tale med jer om, hvordan vi 
skal handle i fællesskab. Vi har meget gode erfaringer med, hvordan uheldig samspil med andre kan ændres når vi 
arbejder sammen.  
                                                           
5 Jf. vores kollega Tina Vinters opgave om ”Anerkendende relationer” – P-week-end 2009 
6 Vi har fundet inspiration til dette afsnit fra kap. 10 i bogen ”Det professionelle forældresamarbejde” – drøftet på p-
møde 10/2 2010.   



Den store pædagogiske udfordring i dag, er at skabe plads til det enkelte barn, uden at det går ud over fællesskabet. Vi 
ved, at det ofte er svært at skabe ro i de yngste klasser i folkeskolen. Både forældre og børnehave har et særligt ansvar i 
forhold til at lære børn, at der også skal være plads til andre, at vi lærer børn at lytte til andre og at tage hensyn til andre. 
Vi ved, at det også er vigtigt for jer forældre, at jeres barn lærer disse ting. 
 
Vi har også helt konkrete forventninger til jer som forældre, eks. på dette kan være: 
-  at I sørger for at barnet er udhvilet og har nogle gode sovevaner 
-  at barnet får sund kost 
-  at forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til at lære barnet normer for samvær 
-  at forældrene hjælper barnet med at komme af med bleen 
-  at der er tøj med til årstiden 
- at I orienterer os om forhold, der kan have indflydelse på barnets trivsel. 
At være forældre er ikke kun forpligtende i forhold til ens eget barn, der ligger også en forpligtelse i forhold til de 
fællesskaber barnet indgår i. Dette betyder også, at vi gerne vil ha’ at I følger hverdagens rytmer og ikke henter og 
bringer midt i spisetiderne.7 
 
Når der opstår problemer for et barn er det vigtigt at se på 
hvilke faktorer i barnets omgivelser der er med til at 
opretholde problemet. Dette må forældre og personale i 
fællesskab finde ud af. Det kan f.eks. være, at barnet i lang 
tid har haft svært ved at sige farvel om morgenen.  Her er 
det vigtigt, at være opmærksom på de signaler man selv 
sender, som forældre og personale. Tal med os om hvordan 
vi kan hjælpe. 
 
Børn i dag ved ofte, hvad de har lyst til, men ikke altid hvad 
de har brug for! 
Det er godt, at opdragelsen er blevet demokratiseret, men 
børn bør stadig ikke tage et ansvar som er forældrenes: 
f.eks. bestemme hvornår de skal hjem fra børnehave, hvor 
familien skal hen på ferie, hvornår det er sengetid m.m. 
Hvis børn får et for stort ansvar bliver de ofte usikre og 
utrygge – det er rart, at have voksne, der tager ansvar for en.  
Konflikter kan også være udviklende og lærerige for børnene, vi gør dem en bjørnetjeneste, hvis verden altid skal 
indrettes efter dem, måske bliver det svært senere i livet at udholde små frustrationer. Vi voksne skal turde stå ved vore 
egne grænser, ligesom vi også skal lære børnene at sætte grænser for sig selv overfor andre. 
 
Vi oplever heldigvis, at samarbejdet med jer forældre, i, er båret af åbenhed, tillid og respekt. Det er vigtigt, for børnene 
at de mærker, at de voksne omkring dem har denne tilgang til hinanden. Jeres opbakning i hverdagen er i høj grad med 
til at skabe en god børnehave.  
 
 

5.3 Tegn på at vi arbejder godt med målene 
 
Gr. 3: Når barnet har været i børnehaven i tre måneder skal der være tydelige tegn på at han/hun trives hos os, tegnene 
kan være: 
- at hun er grundlæggende tryg ved børnehaven  
- at hun leger med de andre børn 
- at hun bruger de voksne, hvis hun er ked af noget 
- at hun har fundet ind i de daglige rutiner  
- at hendes grundstemning er glad og tilfreds 
- at hun gerne vil i børnehave 
- at hun fortæller om børnehaven derhjemme 

                                                           
7 I forbindelse med forældremødet d. 27.10.09  blev forældrene spurgt om hvordan I kan støtte os i hverdagen og mange 
af disse helt konkrete ting blev nævnt. 



Børn er forskellige og det skal de have lov til. De har forskellige stærke og svage sider. I samarbejde med forældrene 
aftales hvor barnet evt. kan styrkes i sine kompetencer. 
Vi skal holde øje med om der er tegn på, at denne indsats lykkes. 
 
Eks. A tør ikke lege på loftet med drengene. Der er aftalt, at vi skal arbejde med at A bliver bedre til at udtrykke sine 

ønsker og behov overfor de andre børn.  

 
Efter et halv år ser vi, at hun nu leger på loftet med de andre fra gruppen – også drenge. 
På vej ned af trappen siger den voksne til A: Kan du huske, da du startede i børnehaven, da legede du ikke på loftet med 

drengene, nu tør du godt – har I haft det sjovt? A. er rigtig glad og ja, det har de. 

 
 
Gr. 2: Barnet har nu gået i børnehaven et år. Vi ved nu hvilke særlige forudsætninger dette barn har. Vi skal se efter 
tegn på at barnet tør bruge sig selv sammen med andre. 
Der skal være tegn på at barnet mestrer udfordringerne i hverdagen. 
Alle børn skal have nære relationer til andre børn og lege med andre børn derhjemme. 
Børn i gruppe 2 skal vise tegn på, at de kan følge fælles normer for gruppen og deltage i fællesskaber. 
 
Gr. 1: I samarbejde med Sejs-Lina skole og de andre børnehaver i Sejs, er der lavet en liste over tegn på skoleparathed.8 
Der ses efter disse tegn i løbet af året og der skal være en særlig opmærksomhed på områder, som barnet endnu ikke 
viser tegn på at mestre forud for skolestart. 
Der er også aftalt en ramme for hvordan vi i fællesskab med skolen letter overgangen fra børnehave til skole. Disse 
aktiviteter skaber også mulighed for at se om barnet reagerer alderssvarende på de nye rammer. 
 
 

5.5 Evaluering 
Vi skal altid tilstræbe en god og åben dialog med vores forældrene om deres barns hverdag. 
Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner omkring barnets alsidige personlige udvikling.   
Når barnet har gået ca. 3 måneder i børnehaven tilbydes en samtale omkring barnets trivsel i børnehaven. (Se tegn på 
trivsel i afsnit 4) Derudover skal forældrene løbende orienteres om barnets udvikling og trivsel. 
 
Hvis der er tvivl i forhold til, om et barn er klar til skolestart, kan der også tilbydes en samtale forud for indskrivning i 
skole. Sejs-Linå Skole og børnehaverne i Sejs har i samarbejde lavet et vejledende materiale omkring skoleparathed.9 
Dette materiale uddeles til alle forældre på forældremødet i efteråret. 
På forældremøder drøftes værdier og holdninger til aktuelle temaer i grupperne. 
 
På P-møder øver vi os på at bruge LP-modellen som analysemodel i forhold til børn med særlige behov. Der laves 
handleplan udfra SMTTE-tænkningen. og der aftales hvornår og med hvem problemstillingen skal evalueres. 
 
I vores bestyrelse godkendes og drøftes børnehavens læreplaner, herunder rammerne for et udviklende børnemiljø. 
 

                                                           
8 Se Tyttebærhusets hjemmeside 
9 Forår 2010 


