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3 potentialer i arbejdet med stærkere
børnefællesskaber
• Fokus på FÆLLESSKABET frem for individet
• Mere fokus på arbejdet med DELTAGELSESMULIGHEDER
• Mere fokus på børns LEG
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Hvad er et børnefællesskab?
Fællesskaber mellem børn, hvor det er
børns indbyrdes samspil og relationer,
der er i fokus.
Kendetegnet ved positive samspil mellem
børnene faciliteret af det pædagogiske
personale
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Der er forskel på, om man er en del af institutionens
fællesskab eller børnefællesskabet. Vi har de overordnede
ting, som vi arbejder med. Men så er der alt det andet, som
vi ikke nødvendigvis har øje for. Nogle børn vil blive mødt
af en ven og vil give krammere og få krammere af de
andre børn, mens andre børn vil komme mere anonyme
ind på stuen, hvor det måske kun er den voksne, som
hilser barnet i møde. Det må der egentlig være stor forskel
på for et lille barn.
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Forskellige tilgange på spil
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Det er sen eftermiddag i en børnehave. Kristian er i gang med at rydde op, og
han kaster togskinner ned i en kasse med fuld kraft. Pædagogen KAREN
kigger hen på ham. ”Stille og roligt,” siger hun. ”Jeg kan se, at du rydder op.
Du kan spørge, om de andre børn er færdige med deres togskinner, så kan I
samarbejde om at rydde op.” Kristian går ind og kigger til de andre børn og
kommer tilbage. ”De leger stadig med dem,” siger han lidt skuffet. KAREN
opfordrer ham til i stedet at hjælpe Lærke med at rydde magneterne op. ”Se,”
siger Kristian. ”Jeg hjælper. Samarbejder.” KAREN roser ham. ”Ja, det gør du.
Det er pænt af dig,” siger hun. Kristian begynder at kaste magneterne hårdt
ned i kassen, men ændrer det til et mere roligt tempo. ”Det er dejligt, du
hjælper,” siger KAREN igen. Lærke sidder under bordet og putter de sidste
magneter i kassen, og KAREN foreslår, at Kristian og Lærke hjælpes ad med
at bære den store kasse ind i depotet. Kristian begynder ivrigt at trække i
kassen hurtigt og hårdt (Han vil virkelig gerne hjælpe). Lærke har svært ved at
følge med (og ser lidt overrumplet ud). KAREN prøver at gøre Kristian
opmærksom på pigen. ”Prøv at se. Lærke skal først ud fra bordet og rejse sig,
så du kan ikke hive så hårdt og hurtigt lige nu,” siger hun. Kristian sagtner
farten og venter. KAREN spørger Lærke, om hun er okay. Hun nikker. ”Godt
Kristian, du er en god ven. I rydder op sammen,” siger hun.
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Deltagelse
Øjenkontakt
med den
voksne

Lys i øjnene
Afslappede

Spejler de
andre børn

Iagttagende
Tager initiativ
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Laver fagter

I skoven er en gruppe børnehavebørn ved at klatre på en enorm træstamme, der er væltet. De
kravler fra den nemme ende til den svære og farligere ende af træet. Anton er ferm til at klatre og
har hurtigt klaret klatreturen, men han må stoppe op, da han når til det sværeste sted på stammen.
Han kan ikke selv komme videre, før et par børn, der er usikre på klatreudfordringen, er kommet
videre. Anton sidder tydeligt utilfreds og venter lidt og hopper så af stammen og er på vej væk.
Pædagogen TRINE ser det og kalder på ham. ”Anton, jeg har en udfordring til dig,” siger hun. ”Du
ved jo, at du kan klare det sværeste klatrested på træstammen. Det har de andre ikke prøvet endnu.
Så nu får du en svær udfordring. Jeg har en piratklap med til dig. Udfordringen er, at du skal prøve
at klare klatreturen ad stammen med en klap for det ene øje. Du skal prøve at klatre helt forfra – kun
med ét øje”.
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Leg er livsvigtigt

Børn leger for at være i live. Når
de ikke leger, bliver de
deprimerede. Det modsatte af leg
er depression. Dét er vigtigt for
pædagoger at forstå og være
nysgerrige på. Mere end at
fokusere på at legitimere, hvad
legen fører til.
Berit Bae
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Tre veje til stærkere børnefællesskaber i leg
– Styrk personalets indsigt, repertoire og
refleksivitet omkring deres egen rolle i
børns selvorganiseret leg
– Styrk børns fælles legeviden, altså hvad
man kan lege, så børnegruppen har et
fælles afsæt for at finde på temaer for
lege og for at kunne byde ind i lege
– Styrke børnenes legekompetencer, altså
hvordan man leger
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Styrk børnefællesskaberne…..

1

ved at få mere fokus på at rammesætte og understøtte
børnenes indbyrdes samspil og relationer

2

Ved at skabe fælles forståelse af deltagelse og styrk
arbejdet med deltagelsesmuligheder

3

Ved at sætte mere fokus på legen

Samtalemenú
Hvordan har vi i dag fokus på at understøtte børns
indbyrdes relationer og samspil? Er der noget vi får
lyst til at sætte mere fokus på?
Hvilke forståelser af deltagelse, forskellige deltagerpositioner og manglende deltagelse har vi i vores
dagtilbud?
Hvordan kan vi styrke vores arbejde med
deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne? I
legen, i aktiviteterne og i rutinerne?
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Læs mere på www.eva.dk
Seniorkonsulent Line Buer Bjerre, lbb@eva.dk

Temamøde 1 – Kompetencer til arbejdet med tilsyn:
Lokale K3 (Odense Koncerthus – nabo til ODEON)
Temamøde 2 – Børneperspektiver og Børns perspektiver:
Sal 1 (Sidelokale til Plenumsalen)

Temamøde 3 – En fremtid med fuldtid i daginstitutioner:
Lokale 107 (1. sal i ODEON)
Temamøde 4 – Legepædagogik, legedeltagelse og rammesætning af
legemiljøer:
Lokale K2 (Odense Koncerthus – nabo til ODEON)
Temamøde 5 – Pædagogisk kvalitet i dagplejen:
Lokale 208/209 (2. sal i ODEON)
Temamøde 6 – Stærke børnefællesskaber:
Store Sal / Plenumsalen
#KLdagtilbud

KAFFEPAUSE I
STANDOMRÅDET

BESØG
STANDENE
Vi ses 15.10 i plenum
#KLdagtilbud

Tak for nu

