
Det lille barn har lyst til at lære i sociale sammenhænge gennem fælles opmærksomhed. 
Barnet peger af og til og siger: ”Det?”, når det vil vise noget til andre, som barnet er 
optaget af, og som barnet har lyst til at dele. 

Forslag til aktiviteten
Du sætter dig på gulvet med børnegruppen rundt om dig, så du har øjenkontakt med det 
lille barn. Du placerer en bog, så alle kan se (du læser selv på hovedet). Bogen skal være  
alderssvarende med mange billeder og kun lidt tekst. Du er opmærksom på, hvad der opta-
ger det enkelte barn, samtidig med at du er opmærksom på børnenes forskellige udviklings-
niveauer. 

Barnet, som har læst bogen mange gange, er optaget af noget andet end det helt lille barn, 
som først lige har lært at pege. Du skal både være guidende i legen, men også afventende 
på børnenes forskellige initiativer og hermed sikre, at hvert enkelt barn bliver set og hørt. 

Variationer
• Pusle- og tage-tøj-på-situationer

• Kigge på ting sammen på gåtur

• Pandeben – øjesten-legen
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Refleksionsspørgsmål 
Hvilke tegn har jeg/vi set hos barnet/børnene (følelse, relation og stemning)?
Hvad har jeg/vi som voksne lært? 

• Hvad gik godt? Hvorfor?

• Hvad gik mindre godt? Hvorfor?

Hvad skal jeg/vi særligt være opmærksom(me) på næste gang i forhold til det enkelte 
barn og børnegruppen? 

Bagom aktiviteten
Ved at du med ord og krop følger, hvad hvert barn peger på og siger ”det” om, skærper 
du børnenes bevidsthed om egne og andres initiativer. Derved styrkes opmærksomhed, 
koncentrationsevne, vedholdenhed og lyst til at lytte til og interessere sig for andre. Når 
du følger det lille barns initiativer og er optaget af, hvad barnet får øje på, vil du matche 
barnets udviklingsniveau. Dette danner grundlag for, hvad barnet kan lære i sociale sam-
menhænge. 

Barnet udvikler begyndende evne til at forstå og anerkende, såvel egne som andres følelser 
(empatiudvikling). Barnet føler sig set og hørt, hvilket giver en grundfølelse af at føle sig 
værdifuldt.
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