
Det lille barn har glæde af gentagelser, som Goddag-sangen er fuld af. Det kan skabe  
traditioner hos dig. Herved vil barnet opleve tryghed, forudsigelighed og samhørighed.

Forslag til aktiviteten
Når alle børn er kommet, kan du samle børnegruppen og synge ”Goddag”-sangen. Sangen er 
en sang, hvor alle børn og voksnes navne bliver nævnt på skift. Et eksempel kunne være: 

”Er Børge kommet - ja du er”, ”du sidder der og smiler”, ”hvor er det godt, at du er her”, 
”imens vi si’r goddag”

”goddag – goddag – goddag – goddag”, ”du sidder der og smiler”, ”hvor er det godt, at du er 
her”, ”imens vi si’r goddag” 

Variationer
• Goddag-sangen kan også bruges, når du får et gæstebarn på besøg. Her kan sangen 

give gæstebarnet en følelse af samhørighed med dig og børnene. 

• Du kan også synge sangen med alle dine dukker og bamser, som børnene og du har givet 
navne. Det vil børnene synes er sjovt.

Find selv på flere variationer.

Goddag-sang



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 brug af det lille barns navn vil barnet føle sig som en del af gruppen og derved opleve 
en indre glæde. Via stemmeføring, mimik og dit kropssprog viser du barnet din begejstring, 
imens I synger sangen. Når du nævner barnets navn i Goddag-sangen, skal du have din 
opmærksomhed på barnet ved både øjenkontakt og berøring. 

Det lille barn vil opleve sig betydningsfuldt, hvilket styrker barnets selvværdsfølelse.  
Fordi Goddag-sangen benævner børnenes (eller bamsernes og dukkernes) navne, får det lille 
barn styrket sin begrebsforståelse af sig selv og de andre.
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