
Når et lille barn lige er startet i dagplejen og oplever en ny hverdag, skal barnet finde ud 
af, hvilke holdninger, værdier og normer der gælder. Her har barnet brug for at opleve 
tryghed i en tillidsfuld relation til dig. Barnet har brug for at blive forstået og mærke, at 
du er nysgerrig og interesseret i at lære barnet at kende.

Forslag til aktiviteten
Du har en pose med to bamser (gerne ens bamser hvis det er muligt). Du finder posen frem 
og giver den ene bamse til det nye barn. Den anden bamse beholder du selv. 

Du begynder at lege med bamsen. Måske krammer du den og sætter ord og lyde på. Så hol-
der du øje med, om barnet imiterer dig og måske selv tager andre initiativer, som du følger. 

Variationer
• Lad barnet kigge på, at du leger legen med ét af de andre børn.

• Lad bamserne lege med hinanden, hvor du spiller en eller begge bamser.

Find selv på flere variationer.

Pose med to ens bamser



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 følge barnets initiativer og benævne hvad barnet gør, sikrer du, at du ser, hvad 
barnet er optaget af. Barnet får en følelse af tryghed, når det mærker, at I sammen deler en 
opmærksomhed om bamsen. 

Når du møder barnet med positive følelser, får barnet en følelse af, hun vil mig gerne. 
Barnet føler sig værdifuldt og oplever glæde sammen med dig. Herved styrker du barnets 
selvværd og understøtter barnets følelsesmæssige udvikling, så det får en sikker fornem-
melse af sig selv.
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