
 

                                                                                     

 

 

MØDET MELLEM BØRN OG BETYDNINGSFULDE VOKSNE. 

Når barnet når skolealderen, har det gennemgået en stor udvikling. De næste års 

udvikling er i høj grad centreret omkring to vigtige områder: skolen og 

kammeratskabsgruppen. 

 

    I SOLSIKKEN ER VI SÆRLIGE OPTAGET AF: 

• Barnets selvopfattelse er mere nuanceret. Barnet kan nu anvende sammenligninger, 

når det skal beskrive sig selv; udviklingen sker i takt med at barnet begynder at bruge 

mere tid med jævnaldrende kammerater, og det medfører, at barnet begynder at 

stille spørgsmålstegn ved sig selv: barnet vurderer sig selv i forhold til andre. Dette 

kan føre til selvkritik og selvtillid. 

• Et sundt selvværd er essentielt for den mentale sundhed, og skolebarnet er særlig 

udsat pga. den konkurrence og modstand, det møder fra jævnaldrende samt nye 

krav fra de voksne. Det er derfor vigtigt at familien og andre betydningsfulde voksne, 

er tydelige omkring dét med at acceptere barnet, som det er; at de definerer egne 

grænser og hjælper barnet med at definere sine, samt respektere barnets 

individualitet. 

• Barnets forhold til de voksne kommer til at fylde mindre, og venskaber bliver en 

vigtig social arena for barnet. I samværet med andre børn, udvikler barnet vigtige 

sociale færdigheder, såsom evnen til at kommunikere, argumentere og samarbejde. 

• Legen og fantasien kommer i høj grad til at fungere som et overgangsfænomen. 

Legen bliver det sted, hvor barnet kan øve og indlære de færdigheder, som det 

endnu ikke kan.   

• Skolebarnet er mest optaget af "regellege": det centrale er at finde på og følge de 

gældende regler i legen. Denne type leg er med til at forberede barnet på 

samfundets normer og krav om konventionel adfærd.  

• Skolebarnet bliver i mindre og mindre grad overvåget og styret af en voksen; i stedet 

overtager barnet selv denne styring og regulering. Barnet begynder selv at udvikle 

sin egen forståelse for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, hvad det må og 



ikke må. Barnet begynder at blive opmærksom på og i stand til at forstå og tage 

hensyn til hensigten i andres handlinger og adfærd.  

• I takt med at de fysiske forskelle mellem drenge og piger bliver større, bliver 

børnenes egen kønsbevidsthed også større; og det andet køn er både "dumt og 

spændende".  

• Skolebarnet begynder at interessere sig for at fortælle historier og vittigheder. Dette 

kræver et udviklet sprogbrug og en god evne til at kommunikere. Det kræver, at 

barnet er i stand til at lytte opmærksomt på, hvad andre synes er morsomt, og at det 

kan holde rede på start til slutning, samt opbygge spænding hos lytteren ved hjælp 

af øjenkontakt, sprogstil, kunstpauser m.m. 

• Det centrale i venskabet for skolebarnet er selve relationen; tilliden til den anden; de 

fælles interesser og den fælles forståelse.    

• Sociale færdigheder, udseende og fremtræden, spiller en stor rolle i den sociale 

omgang mellem jævnaldrende. Det er vigtigt, at barnet er i stand til at forstå de 

sociale spilleregler i gruppen og kan bidrage konstruktivt til gruppens aktiviteter.  

Tilknytningen til en kammeratskabsgruppe er vigtig for barnets udvikling af sociale 

færdigheder. 
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