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Indledning: Om projektet Liv og læring i fremtidens daginstitution 

og evalueringen 

 
Formål 
 

Aktionsforskningsprojektet ’Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ satte sig i perioden 2014 
til 2016 for at undersøge, hvordan hverdagsliv og læringsmiljøer kan og bør udformes og udvikles, 
hvis vi spørger børnene og det pædagogisk personale selv. Det forskningsmæssige formål var at 
belyse, kvalificere og understøtte udvikling af børnenes liv og læring i fem danske daginstitutioner 
gennem personalets erfaringsbaserede perspektiver på eksisterende praksis Der var således to 
overordnede formål for projektet: 

1. At undersøge og synliggøre medarbejderes og børns viden, kritik og ønsker i 

relation til daginstitutionens hverdagsliv og læringsmiljøer. 

2. At eksperimentere med nye bud på udformning af læringsmiljø og hverdagsliv i 

daginstitutionen på baggrund af medarbejderes og børns kritik og visioner 

 

 

Metode og aktiviteter 
 

Projekt ’Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ var designet som et aktionsforskningsprojekt i 

dialog med den skandinaviske aktionsforskningstradition, som bl.a. er kendetegnet ved, at 

forskningsprocessen kobler sig op på udviklingsforløb, som gennem inddragende og demokratiske 

processer og tværgående dialoger undersøger praksis og udviklingsmuligheder. Projektets tog afsæt 

i et demokratiserende forskningsideal om at frembringe og bruge viden med metoder, der 

inddrager og respekterer de berørte mest muligt i udviklingen af forhold, som har betydning for de 

involveredes eget hverdagsliv (Brydon-Miller, Greenwood & Maguire 2003).  

I ’Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ søgte vi at inddrage pædagogiske medarbejdere og 

børn i fem daginstitutioner mest muligt i udviklingen af deres daginstitutionernes hverdagsliv og 

læringsmiljøer gennem kritisk-utopisk aktionsforskning. Kritisk-utopisk aktionsforskning arbejder 

med at undersøge og udvikle praksis i spændet mellem kritik af eksisterende forhold og ønsket om 

til fremtidig udvikling af samme forhold (Nielsen og Nielsen 2016, Tofteng, Husted og Bladt 2014). 

I denne aftapning af aktionsforskning står fremtidsværkstedsmetoden særlig centralt, hvorfor 

fremtidsværkstedet udgør den bærende metode for inddragelse af både børn og voksne i projektet. 

 

Fremtidsværkstedsmetoden er oprindeligt udviklet af Jungk og Müllert (1984) med det formål at 

skabe et arbejdsrum, hvor almindelige mennesker på baggrund af egen kritik kan opfinde og 

eksperimentere med udkast til en fremtid i overensstemmelse med egne ønsker. 

Fremtidsværkstedet består af tre faser: en kritikfase, en utopifase og en realiseringsfase. 

Værkstedet har en legende arbejdsform, bygget op omkring få regler, som skal fremme tankens 

bevægelighed, deltagernes deltagelsesmuligheder og – ikke mindst - sociale fantasi, som handler 

om at strække egne erfaringer ind i kollektive visioner for et bedre samfund. Fremtidsværkstedets 



6 
 

bryder bevidst med traditionelle læringssituationer, fx.  ved at bryde rummet op, fjerne møbler, 

skrive stikord på vægaviser og ved at indarbejde leg, krop, rollespil og bevægelse.  

I det følgende gennemgås konkrete aktiviteter i ’Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ som til 

sammen udgør projektets metodiske design. 

 

 

Fremtidsværksteder 
 

Der blev afviklet fem fremtidsværksteder for pædagogiske medarbejdere og køkkenpersonale og et 

fremtidsværksted for ledere/afdelingsledere. Fremtidsværkstederne blev afviklet under 

overskriften ’Hverdagsliv og læringsmiljø i min daginstitution’. Overskriften for kritikfasen var ’ 

Kritik og utilfredshed med hverdagsliv og læringsmiljøer i min daginstitution’ og overskriften for 

utopifasen var ’ Hverdagsliv og læringsmiljøer i min daginstitution – hvis jeg helt selv kunne 

bestemme’. På baggrund af fremtidsværkstedet formulerede deltagerne handleplaner for konkrete 

projekter med rod i utopier om fremtidens hverdagsliv og læringsmiljøer. Handleplanerne blev 

fulgt op og understøttet af de følgende aktiviteter. 

 

 

Opfølgningsmøder 
 

Tre til fire uger efter hvert fremtidsværksted samledes deltagergruppen til et tre timers 

opfølgningsmøde. På Opfølgningsmødet blev alle de konkrete udkast til ny praksis som deltagerne, 

personligt eller i grupper, ønskede at arbejde videre med gennemgået med følgende metodiske 

greb; 

1. Hvad var hjertet i projektet? Hvorfor er det vigtigt? 

2. Hvad er der sket siden sidst for at bringe jer tættere på at realisere projektet? 

3. Hvad skal/kan/bør der ske fremadrettet, som kan bringe jer et skridt videre mod realisering af 

projektet? 

 

 

Vejledningsmøder 
 

Alle deltagere blev tilbudt vejledningsmøder i hele projektperioden med det formål at understøtte 

deltagernes arbejde med at fastholde og kvalificere arbejdet med at realisere deltagernes egne 

projektudkast. Vejledning af pædagogisk personale blev varetaget af adjunkter ved UCC Pernille 

Juhler Hansen, Rosa Louise Bloch og Frank Figge Larsen.  Vejledning af ledelse/afdelingsledelse 

blev varetaget af Mia Husted og Unni Lind.  
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En halv time pr. uge 

 

Alle deltagere havde lov til at bruge en halv time om ugen til at arbejde med realisering af deres 

projekt. Tiden kunne opspares og bruges efter behov – f.eks. på at holde interne møder, 

vejledningsmøder etc. 

 

 

 

Statusmøder 
 

Der blev afholdt statusmøder to gange i projektperioden af tre til fire timers varighed afhængig af 

antallet af deltagere i de enkelte institutioner. Statusmøderne blev afholdt for at samle ledelse, 

pædagogisk personale samt køkkenmedarbejdere i de enkelte daginstitutioner og etablere en fælles 

status over udviklingen i deltagernes projekter. Det metodiske greb ved statusmøderne svarede til 

grebet ved opfølgningsmøderne. Ved det sidste statusmøde havde deltagerne udarbejdet plancher 

med illustrationer, status og udfordringer som blev fremvist og drøftet ved at afholde statusmødet 

som en fernisering. 

 

 

Børneværksteder 
 

Der blev afviklet fem børneværksteder for børnehavebørn i alderen 2,5 til 5,5 år. 

Børneværkstederne blev designet efter fremtidsværkstedsmodellen (Husted og Lind 2016). Grafisk 

illustrator Johan Krarup bistod med at tegne børnenes kritik og ønsker på vægaviser. 

Børneværkstederne blev efter tre til fire uger fulgt op med et opfølgningsmøde for de deltagende 

børn. På opfølgningsmødet blev tegningerne hængt op på ny og opfølgningen blev styret med 

følgende metodiske greb; 

1. Kan I huske hvad der skete på børneværkstedet? 

2. Har I talt med nogen andre, om hvad der skete på børneværkstedet? 

3. Er der noget af det der blev tegnet på børneværkstedet, som I kunne tænke jer at lave (alene 

eller sammen med de voksne) i jeres børnehave? 

 

 

Tolkningsmøder 
 

Tegningerne af børnenes kritik og ønsker blev siden fremlagt og drøftet på tolkningsmøder med det 

pædagogiske personale. I tre ud af fem af de deltagende daginstitutioner blev der afholdt to typer af 

tolkningsmøder; type a) omfattede alene pædagogisk personale som havde deltaget på 

børneværkstedet og/eller til dagligt arbejdede på de deltagende børns stuer mens type b) omfattede 

hele det pædagogiske personale i de deltagende børns daginstitution.  
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Forskningsværksted 
 

Der blev afholdt ét forskningsværksted, hvor syv projekter blev præsenteret af projektindehaverne 

og derefter drøftet i fem advokaturer som arbejde ud fra hvert sit særlige perspektiv. Deltagerne i 

forskningsværkstedet bestod af deltagere fra projektet samt ti eksterne eksperter. Advokaturets 

opgave var at stille egen viden og idéer til rådighed for projekternes udfordringer og udvikling, 

herunder drøfte og undersøge om der var væsentlige aspekter som manglede at blive undersøgt, 

belyst eller taget stilling til i de præsenterede projekter.  

 

 

Afslutningskonferencer 
 

Formålet med afslutningskonferencerne var dels at formidle en overordnet status over projektets 

viden dannelse og udviklingsprocesser til projektets deltagere samt til eksterne interessenter og 

dels at inddrage projektets deltagere i afsluttende og evaluerende drøftelser af projektets viden 

dannelse, potentialer og udfordringer. Afslutningskonferencerne indeholdt fernisering af 

medarbejdernes projekter og plakater fra børneværkstederne, oplæg fra forskningsteamet, 

spejlinger af et udvalg af projektets dilemmaer ved skuespillerne Morten Nielsen og Maria Carmen 

Lindegaard samt drøftelser af projektets kvaliteter og vanskeligheder omkring bordene og i 

plenum. Der blev afholdt to identiske afslutningskonferencer, hvilket gjorde det muligt for 

størsteparten af deltagerne i projektet, at deltage i afslutningskonferencerne forskudt.  

 

Nedenstående illustrerer aktiviteterne i projektet i projektperioden.
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Deltagere i Liv og Læring 
 

Aktionsforskningsprojektet omfattede fem daginstitutioner fra tre kommuner på Københavns 

Vestegn.  Tre af de fem daginstitutioner var fysisk opdelt i flere separate huse og der var således 

store variationer i antallet af medarbejdere og ledere tilknyttet de deltagende daginstitutioner.  

Ca. 120 pædagogiske medarbejdere og køkkenpersonale deltog i fremtidsværkstederne, på tværs af 

daginstitutioner og kommunegrænser. Der var imidlertid stor udskiftning i deltagergruppen i 

projektperioden (se: Liv og Læring i tal) hvilket betød, at en anseelig andel af de projektgrupper der 

oprindeligt blev dannet på fremtidsværkstederne var opløst, omdannet eller sammenlagt ved 

afslutningskonferencerne. 

De fem daginstitutioner blev ledet af 10 ledere/afdelingsledere, som deltog i et selvstændigt 

fremtidsværksted, hvor opfølgningsarbejdet blev suppleret med et mindre workshoparbejde i 

relation til ledelsens særlige rolle i at lede medarbejdere, der udvikler og afprøver ny praksis. 

Endelig deltog ca. 50 børn i alderen fra tre til fem år i børneværksteder og opfølgningsmøder. 

Børnene deltog a i grupper af ca. 10 fra hver af de deltagende daginstitutioner. Grupperne var 

udvalgt af det pædagogiske personale. I afviklingen af børneværkstederne deltog en til to 

pædagogiske medarbejdere.  

Hvor det i evalueringsrapporten er nødvendigt at referere til specifikke kommuner og 

daginstitutioner er de anonymiseret og deltagerne kaldes herefter; 

 
Ruder Kommune 
Kærnebo 
Himmelhuset 
 
 
Hjerter Kommune 
Øhavet 
 
 
Spar Kommune 
Rosentoften 
Tulipangården 
 

 
 

Organisering af Liv og Læring 
 

Projektet blev metodisk udviklet og ledet af docent Mia Husted i samarbejde med lektor Unni Lind.  

Adjunkt Pernille Juhler Hansen, Frank Figge Larsen og Rosa Louise Bloch var ligeledes en del af 

forskningsteamet med særligt ansvar for løbende vejledning og opfølgning i de enkelte 

daginstitutioner. Endelig har lektor Søren Holm, i samarbejde med Pernille Juhler Hansen, 

varetaget en serie af kvalitative interviews med henblik på intern evaluering. Forskningsteamet 
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afholdt løbende møder med henblik på sparring, tolkning, udvikling og justering af aktiviteter og 

fremdrift. 

Projektet blev desuden fulgt af en koordinerende følgegruppe på tværs af de tre deltagende 

kommuner. Den koordinerende følgegruppens opgave var, at drøfte fremdrift og vanskeligheder, 

drøfte og planlægge form og udførsel af de konkrete aktiviteter samt bistå projektet i at lykkedes. 

Den koordinerende følgegruppe mødtes tre gange i projektperioden og bestod af Pædagogiske 

konsulenter fra de tre kommuner, ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de fem 

daginstitutioner samt forskningsteamet. 

Projektet blev desuden hjulpet af lokale følgegrupper i de tre deltagende kommune, som bestod af 

kommunens lokale repræsentanter fra den koordinerede følgegruppe samt forskerteamet. De 

lokale følgegrupper bidrog i varierende omfang med at løse konkrete udfordringer koblet til 

projektets aktiviteter samt med kritiske og fremadrettede drøftelser af projektets potentialer for 

udviklingen af daginstitutionsområdet input. 

 

Data og metode i evalueringen 
 

Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af tre typer af data. 

 

Protokoller 

Projekt ’ Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ er primært dokumenteret gennem 

protokoller, som er udarbejdet som blev udarbejdet og rundsendt til deltagerne i forlængelse af alle 

aktiviteter i projektet. Protokollerne indeholder; 

 Kopier af tegninger, slides og materiale. Materiale, som vi som forskningsteam har 

præsenteret og materiale i form af illustrationer, tegninger eller plancher, som deltagerne 

har udarbejdet og præsenteret som en del af aktiviteterne, er gengivet i protokollerne. 

 Afskrifter af vægaviser. Vægaviser betegner baner af grundtapet, på hvilken 

værkstedsledere fra forskningsteamet har opført stikord. Vægaviser er en anerkendt 

dokumentationsteknik inden for aktionsforskning, som er karakteriseret ved synlige 

stikord, der afspejler deltagerens egne ordvalg og ved at opfordre deltagerne til selv at 

formulere stikord, der bør opføres på vægaviserne.  I Liv og Læring er der tale om to typer 

af vægaviser; 1) vægaviser fra fremtidsværkstederne. Her udgør vægaviserne en 

fremdriftsform, hvor fælles brainstorms, samlinger, uddybninger og indsigelser systematisk 

føres op på vægaviser og 2) vægaviser fra projektets øvrige aktiviteter, hvor vægaviser er 

blevet anvendt som et fælles stikordsreferat af status, drøftelser, kommentarer og 

handleplaner.  

 

Kvalitative interviews 

 

I foråret 2016 blev der foretaget gruppeinterviews med medvirkende medarbejdere og ledere i det 

tidlige forår 2016. I to af disse gruppeinterviews deltog medarbejdere fra to forskellige 

institutioner, mens det tredje var gruppeinterviews med medarbejdere fra samme institution.  
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Der er også foretaget et gruppeinterview med en medarbejder fra hver af de fem institutioner om 

børneværkstederne. Endelig er der foretaget to interviews med lederne fra tre af institutionerne, 

det ene et gruppeinterview med ledere fra to forskellige institutioner, det andet et gruppeinterview 

med ledere fra en enkelt institution. Undervejs i interviewene blev der skrevet noter på vægaviser 

og evalueringsrapporten bygger på noterne fra disse. Institutionerne er anonymiseret i 

evalueringsrapport og anden formidling om og på baggrund af projektet. I de tilfælde hvor navne 

på institutioner eller enkelte projekter er fremgået af noter og citater er de blevet erstattet med hhv. 

’institutioner’ og ’projekt’. 

Interviewene er foretaget af Pernille Juhler Hansen og Søren Holm.  

 

 

 

Kvantitative data 

 

Kvantitative data er indsamlet og bearbejdet med henblik på at monitorere udviklingen i de 

deltagende daginstitutioner i forhold til; 

 Antal af medarbejderdrevne projekter i perioden (primo og ultimo) 

 Antal vejledninger i perioden  

 Antal projekter der har modtaget vejledning  

 Antal af indfriede projekter 

 Personalegennemstrømning 

Projektmedarbejder Cecilie Kempf Petersen har stået for indsamling af hovedparten af kvantitative 

data. 
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’Liv og Læring  - i fremtidens daginstitution’ i tal 
 

’Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ var, i daginstitutionsverdenen, et langt projekt målt i 

lineær tid. De medarbejderdrevne projekter kunne udvikles, afprøves, justeres og drøftes 

eksperimentelt over en periode på knap to år, hvilket er en usædvanligt i pædagogisk praksis.  

 

Udviklingen i medarbejderdrevne projekter 

Primo 2015 blev der afholdt statusmøder på hver enkelt institution, hvor projektejerne 

præsenterede deres projekt for hinanden. Formålet med første statusmøde var at gøre status på de 

ønsker og projekter som deltagerne havde udviklet under fremtidsværkstederne, således at der 

kunne blive fulgt op på og givet støtte til projekterne og samtidig viden dele projekterne med 

hinanden. Ved det første statusmøde formede der sig samlet set 84 projekter i de fem institutioner.  

I primo 2016 blev endnu et statusmøde afholdt. Projektejerne skulle i form af en fernisering 

fremlægge deres projekt for hinanden. Formålet med andet statusmøde var at illustrere og 

synliggøre projektets udvikling og afslutning. Statusmøderne viser, at 36 projekter af de 

oprindelige 84 er aktive på dette tidspunkt. De 36 medarbejderdrevne projekter der endnu var 

aktive ved andet statusmøde er gengivet i kort form som bilag bagerst i denne evalueringsrapport. 

Udviklingen i medarbejderdrevne projekter er samlet i nedenstående oversigt. 

Oversigt over udviklingen i medarbejderdrevne projekter 

 1. statusmøde 2. statusmøde 
Kærnebo 12 5 
Rosentoften 18 8 
Himmelhuset 18 5 
Tulipangården 25 8 
Øhavet  11 10 
Samlet  84 36 

Knap 43 % af medarbejdernes projekter er aktive ét år efter det første statusmøde. For den største 

af de deltagende daginstitutioner er lidt under 1/3 af projekterne aktive ét år efter første 

statusmøde. I en enkelt af de deltagende daginstitutioner er kun et enkelt projekt faldet ud.  

Det stærkt reducerede antal af aktive projekter ved andet statusmøde indikerer vanskeligheder ved 

at fastholde fokus og engagement i udviklingen af projekter over tid. Vanskelighederne hænger 

formentligt, men ikke udelukkende, sammen med udviklingen i de nedestående forhold. 
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Brug af vejledning  
 

Alle deltagere i liv og Læring havde fri adgang til vejledning. Nedenstående viser en oversigt over 

hvor mange har benyttet sig af vejledningstilbuddet samt hvor mange gange der er afholdt 

vejledning i den enkelte daginstitution.  

Projekter med vejledning 

 Projekter med vejledning Vejledningsgange 
Kærnebo 6 7 
Rosentoften 7 13 
Himmelhuset 5 13 
Tulipangården 8 16 
Øhavet 6 14 
Samlet  32 63 

 

32 projekter har modtaget vejledning fra forskningsteamet, og samlet set er der afholdt 63 

vejledninger, hvilket svare til ca. to vejledninger pr. projekt. 

Projekter som modtog vejledning var i hovedreglen aktive ved sidste statusmøde. Sammenfaldet 

indikereren sammenhæng mellem brugen af vejledning og de medarbejderdrevne projekters 

levedygtighed over tid. Omvendt kan der også argumenteres for, at medarbejderdrevne projekter 

med en høj grad af aktivitet mere sandsynligt vil søge vejledning.  

 

 

Indfriede projekter 
 

Ved de sidste statusmøder primo 2016 beder vi deltagerne vurdere hvorvidt de anser de 

medarbejderdrevne projekter de selv har været involveret i kan betragtes som indfriede, delvist 

indfriede eller ikke indfriede. Medarbejdernes vurderinger fordeler sig som vist i nedestående 

oversigt; 

Antal ikke indfriede 
projekter 

Antal delvist indfriede 
projekter 

Antal  indfriede projekter 

 
6 

 
19 

 
12 

 

Deltagerne vurderede at hovedparten af de medarbejderdrevene projekter, som stadig er aktive 

efter ca. halvanden års aktivitet i Liv og Læring, er delvist indfriede. Generelt var deltagerne 

tilbøjelige til at vurdere et projekt som ’delvist indfriet’ når dele af projektets oprindelige udviklings 

ambitioner var indfriet eller der var taget flere og vedvarende skridt i retning af, at realisere 

projektet. 

Umiddelbart er antallet af ikke indfriede projekter meget lavt. Ovenstående oversigt tilvejebringer 

imidlertid ikke et fyldestgørende billede af det samlede omfang af indfriede, delvist indfriede og 

ikke indfriede projekter i hele projektperioden. Som illustreret i Oversigt over udviklingen i 

medarbejderdrevne projekter bliver de medarbejderdrevne projekter reduceret med samlet set 48 

projekter i perioden fra det første statusmøde primo 2015 til det andet statusmøde primo 2016.  
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Reduktionen skyldes primært at projekterne var ophørt eller fusioneret med andre projekter i den 

mellemliggende periode. Det blev ikke ført protokol over hvordan disse 48 bortfaldne projekter 

blev vurderet som henholdsvist ’ikke indfriede’, ’delvist indfriede’, ’indfriede’ eller ’fusioneret’ 

inden ophør, men det kan med rimelighed antages, at antallet af ikke indfriede projekter reelt var 

væsentligt højere end de angivne seks projekter.  

 

 

Personalegennemstrømning 
 

Nedenstående oversigt gengiver udviklingen i personalegennemstrømning i den samlede 

projektperiode fra ultimo 2014 til primo 2016. Personalegennemstrømning er opgjort i antal nye 

medarbejdere i perioden og omfatter alle typer af tilgange i medarbejdergruppen (dvs. tilgang ved 

barselsvikariater, ophør, nye stillinger, praktikanter etc.). Tal for personalegennemstrømning er 

indhentet hos de enkelte daginstitutionsledere.  

 

Personalegennemstrømning i perioden 

 Antal ansatte 
ultimo 2014 

Antal ansatte 
primo 2016 

Antal nye i 
perioden 

Gennemstrømning 
i procent 

Kærnebo 10 10 3 30  
Rosentoften 29 29 17 58,6  
Himmelhuset 15 10 7 46,7 
Tulipangården 50 50 6 12 
Øhavet  25 25 8 32 
Samlet  129 124 41 31,8 

 

I to af de deltagende institutioner var ca. halvdelen af den personalegruppe, som deltog i 

fremtidsværksteder, en aktiv del af personalegruppen ca. 1,5 år senere. To institutioner har haft en 

gennemstrømning på ca. en tredjedel af medarbejderne i den aktive personalegruppe mens en 

enkelt institution skiller sig ud med en signifikant lavere personalegennemstrømning på 12 %. 

Den samlede personalegennemstrømning udgør 31,8 % i perioden fra ultimo 2014 til primo 2016 – 

dvs. en periode på ca. 1,5 år.  Det er en temmelig høj personalegennemstrømning, som rejser nye 

udfordringer til projekt Liv og Lærings ambition om, at undersøge og understøtte udviklingen af ny 

pædagogisk praksis nedenfra.  

 

Opsummerende 
 

Knap 43 % af medarbejdernes projekter var, ifølge projektdeltagerne selv, aktive ved det andet og 

sidste statusmøde primo 2015, som fandt sted ca. 1,5 år efter at projekterne var udviklet ved 

deltagelse på fremtidsværksteder. De medarbejderdrevne projekter fremviser således moderat 

levedygtighed over tid.  

Der var dog nogenlunde sammenfald mellem de projekter der valgte at modtage vejledning fra 

forskningsteamet og de projekter som var aktive ved sidste statusmøde. Der er således grund til at 
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antage, at ekstern fagkyndig vejledning kan styrke og understøtte medarbejderdrevne projekters 

levedygtighed og aktivitet.  

Endelig tilbyder en høj gennemsnitlig personalegennemstrømning i de fem deltagende 

institutioner på 31,8 % i sig selv en del af forklaringen på vanskelighederne ved, at undersøge og 

understøtte levedygtige længerevarende pædagogisk udviklingsprojekter nedenfra. Ca. en tredjedel 

af de pædagogiske medarbejdere blev erstattet af nye medarbejdere i perioden, hvilket betød at de 

medarbejderdrevne projekter blev reduceret i antal deltagere. En stor del af de medarbejderdrevne 

projekter blev varetaget af projektgrupper på to til tre medarbejdere, hvorfor gruppernes ejerskab 

og ressourcer til at gennemfører projekterne blev kraftigt reduceret i de tilfælde hvor grupperne 

blev berørt af personalegennemstrømning. Den høje personalegennemstrømning har således 

betydning for det pædagogiske personales mulighederne for at gennemføre egne handleplaner for 

pædagogisk udvikling over tid. 
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Del I: Forløbet med børneværksteder 
 

Projekt ’ Liv og Læring – i fremtidens daginstitution’ indeholdt fem børneværksteder, som fandt 

sted i de fem deltagende institutioner. I børneværkstederne deltog ca. 50 børn i alderen fra to et 

halvt år til fem et halv år, hvor hovedparten af børnene var mellem fire og fem år. Formålet med 

børneværkstederne var, at eksperimentere med metoder til systematisk viden dannelse om og med 

børnenes egne perspektiver på kvaliteter og mangler i deres hverdag i daginstitutionen. 

Børneværkstederne blev afviklet i forlængelse af personalets værksteder med den begrundelse, at 

personalets egne erfaringer med at deltage i fremtidsværksteder kunne danne afsæt for deres rolle, 

forventninger og pædagogiske drøftelser i relation til udvikling, afholdelse og tolkning af 

børneværkstederne. De fem børneværksteder blev afviklet over sommerhalvåret 2015 og blev 

forskningsmæssigt ledet af docent Mia Husted og lektor Unni Lind med bistand fra grafisk 

facilitator Johan Krarup.  

 

Børneværkstedernes metode og resultater er selvstændigt afrapporteret i publikationen Husted, 

M., & Lind, U. (2016). Fremtidsværksted som demokratiserende metode: aktionsforskning med 

børnehavebørn. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (3), s. 49 - 58.  

 

Evalueringsrapportens præsentation af forløbet med børneværksteder henter klip fra ovenstående 

publikation og præsenterer desuden metodiske overvejelser og observationer, som ikke er 

publiceret før, men anses for betydende.  

 

 

Metodiske principper 
 

Børneværkstederne var metodisk udformet som en oversættelse af fremtidsværkstedsmodellen, 

hvor fremtidsværkstedets greb, varighed og opfordringer blev tilpasset målgruppen. Det betød, at 

værkstedet bestod af tre faser: Utopifase, kritikfase og realiseringsfase, som blev afviklet over fire 

dage. Børneværkstederne blev afviklet med følgende metodiske principper; 

 

Børnegruppen sammensættes af det pædagogiske personale; forinden havde 

forskningsledelsen udstukket følgende rammer: Deltagerne i børneværkstedet skal have kendskab 

til hinanden samt være i stand til sprogligt og socialt at interagere med hinanden og med metoden. 

Forskningsledelsen satte desuden en ramme for deltagerantallet på cirka ti børn, som blev anset 

som en tilstrækkeligt stor gruppe til at fremme gruppedynamik og tilstrækkeligt lille en gruppe til, 

at værkstedet kunne rumme multiple deltagelsesformer.  På den baggrund udvalgte personalet en 

gruppe på ca. 10 børn. I praksis varierede antallet en smule under hensyntagen til lokale 

sammensætninger af gruppen. 

 

Pædagogiske medarbejdere med kendskab til børnene skal være tilstede i 

værkstedet: Forskningsledelsen havde bedt om, at to pædagogiske medarbejdere deltog i 

værkstedet med et dobbelt formål. 1) at udgøre ’en søjle af tryghed’, som børnene kunne søge hen 

til og blive adækvat pædagogisk mødt af ved behov. Og 2) at udgøre et mini-team, som i kraft af 

fælles erfaringer med værkstedet kan støtte hinanden i at reflektere børneværkstedets processer og 

indhold i det fremadrettede pædagogiske arbejde i daginstitutionen. I praksis deltog lykkedes det 
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sjældent det pædagogiske personel at være to til stede samtidig. Enkelte institutioner valgte at lade 

forskellige (men af børnene kendte) medarbejder deltage på de forskellige dage værkstedet blev 

afviklet for ad den vej at inddrage flest muligt. 

 

Rum med få møbler: Børneværkstedet behøver et eget rum, som er afskærmet fra resten af livet 

i institutionen. Rummet skal have så få møbler som muligt. Undervejs i børneværkstedet tapes der 

store stykker grundtapet fast til gulvet. De blanke gulvaviser er til børnene at tegne på. Derfor er 

der brug for rigeligt med gulvplads. Rummet skal have en til to bare vægge, hvor der kan ophænges 

fotos og blanke vægaviser til tegneren at tegne på. Rummet må gerne indeholde madras, puder 

eller sofa som børnene kan trække sig til, når de har brug for det. Rummet er børnenes rum og bør 

indrettes med så få møbler, der skaber regler, som muligt. I praksis var rummene sjældent virkelig 

velegnet. Ofte var rummene lidt for små til gulvaviserne eller der var store møbler, der ikke kunne 

være andre steder, som blev skubbet ud til siden. 

 

Børneværkstedet er børnenes rum: Børnene må i vid udstrækning være i og bruge rummet, 

som de har lyst. De må gerne bevæge sig rundt i rummet og må til enhver tid forlade rummet. Det 

pædagogiske personale skal være ’en søjle af tryghed’ og må ikke håndhæve regler som gælder uden 

for børneværkstedet (f.eks. ved samling). I praksis svarede børnene relativt hurtigt på denne 

opfordringsstruktur; Så godt som alle blev suget ned i gulvaviserne og tegnede alt fra små sirlige 

tegninger til store og vilde tegninger. Nogen tegnede sig selv på arme, ben og hænder. De trillede 

rundt på gulvet og i sofaer, bevægede sig ud til væggen og skiftede plads rundt om gulvaviserne. De 

fleste blev i rummet under hele værkstedsarbejdet, men enkelte kom og gik. Flere var optaget af, at 

gøre rummet klar og hjalp med at tape gulvaviser fast. Det pædagogiske personale var i reglen lidt 

urolige over opfordringsstrukturen og havde ofte svært ved at efterleve den; de bad børnene 

forholde sig roligt, sidde på numsen, ikke råbe og blev urolige, hvis et barn forlod rummet. 

 

Børnenes kritik og ønsker tages for pålydende: Børnenes udsagn tegnes. Der sættes ikke 

spørgsmålstegn ved hvorvidt udsagnet har et realistisk eller urealistisk indhold ligesom børnene 

ikke skal spørges til eller gøre rede for, hvorfor de ønsker en bestemt kritik eller utopi tegnet. 

Denne opfordringsstruktur skal opfordre børnene til at udtrykke og dele deres egne perspektiver, 

hvorfor det er vigtigt at et barns kritik af ’at få fugle i hovedet’ ikke underkendes som urealistisk af 

voksne.  

 

 

Forløb 
 

Vi indledte børneværkstedet med at følge hvert værksteds ca. 10 deltagende børn i to grupper og 

spurgte dem, om de ville vise os hvad de henholdsvis ikke kunne lide/godt kunne lide i deres 

børnehave, så vi kunne tage billeder af det på vores Ipads. Billederne printede vi efterfølgende ud 

og klistrede op på to store billedaviser. Dagen efter indledte vi kritikfasen med billedavisen af det 

som børnene ikke kunne lide og dagen efter igen indledtes utopifasen med billedavisen af det, som 

de godt kunne lide. Børnene udpegede deres egne billeder, uddybede motivet og flere andre stemte 

i - f.eks. med udsagn som ’jeg kan heller ikke lide at få en skovl i hovedet – eller sandkassen’ – 

andre modsagde kritikken ved f.eks. at sige ’jeg kan godt lide sandkassen’. Billedavisen fungerede 

som omdrejningspunkt for en indledende kollektiv afsøgning af hvad vi i denne gruppe kan lide og 

ikke kan lide i vores børnehave. Både kritik og utopifasen gik herefter over til at bruge 

tegnearbejdet som fremdriftsform. Store stykker vægavis var sammen med tuscher bredt ud på 

gulvet, så børnene også selv kunne tegne. Vi satte os sammen med børnene i to grupper, lyttede, 
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gav deres udsagn videre til Johan og spurgte om der var mere der skulle tegnes? Reglerne for 

børneværkstedets kritikfase blev præsenteret således; 

 

 

- I dag handler det om alt det I ikke kan 

lide eller det, som gør jer sure eller kede 

af det i jeres børnehave 

 

- Alle børnene må sige hvad de mener – 

også selv om de andre siger noget andet 

 

- Det er børnene der taler – og de voksne 

lytter 

 

- Johan tegner det som børnene siger 

 

Reglerne for utopifasen blev præsenteret tilsvarende, dog med den væsentlige ændring, at den 

første regel nu hed ’ I dag handler det om alt det som I godt kunne tænke jer i jeres børnehave’. 

Med denne regel opfordrede vi børnene til at overskride billedavisens fotografier af det de godt 

kunne lide ved at spørge til deres ønsker og drømme om det, de ønskede sig, hvis de helt selv kunne 

bestemme i børnehaven? 

 

I reglen var børnegruppen motiverede for at arbejde i værkstedet mellem en og to timer per dag. 

Enkelte børnegrupper arbejdede ikke mere end ca. 30 minutter per dag. Generelt var der 

sammenfald mellem børnenes alder og varigheden af den tid de arbejdede lystfuldt og koncentreret 

i værkstedet, således at de ældste børn arbejdede ubrudt og koncentreret i længst tid. Der syntes 

dog også, at være sammenfald mellem børnegruppernes generelle trivsel og varigheden af ubrudt 

og engageret deltagelse i børneværkstedet. I Liv og Læring var der to institutioner, hvor personalet 

i særlig grad formulerede deres kritik og ønsker op ad en fælles forståelse af, at institutionens 

børnegruppe var psykosocialt udfordret og havde vanskeligt ved at trives sammen og at 

personalegruppen samtidig var arbejdsmiljømæssigt udfordret. De deltagende børnegrupper fra 

disse to institutioner, var også de børnegrupper som arbejdede kortest tid i værkstedet og som 

havde brug for flest pauser. 

 

Hvert børneværksted blev fulgt op af et opfølgningsmøde med børn og voksne i institutionen, som 

havde deltaget i børneværkstedet. Forinden havde værkstedslederne fremsendt protokol over 

værkstedet til børnene. Protokollen bestod, i kronologisk orden, af de billeder og tegninger, som 

var blevet produceret i løbet af børneværkstedet. Ved opfølgningsmødet blev børnene spurgt til; 

 

1) kan I huske hvad der skete på børneværkstedet? 
2) Har I talt med en voksen om hvad der skete? 
3) Er der noget af det fra børneværkstedet, som I godt kunne tænke jer at gå i gang med (alene 

eller sammen med de voksne) i børnehaven? 
 

Ved opfølgningsmøderne kunne børnene i bemærkelsesværdig grad huske udsagn og ønsker bag 

hvert enkel tegning og de genfortalte næsten ordret, hvad der var blevet tegnet. De fleste af børnene 

sagde, at de ikke havde talt med en voksen om hvad der var sket i børneværkstedet. Enkelte sagde, 

at de havde talt med en voksen i familien, typiske en mor eller far. Nogle børn fortalte, at de havde 

snakket med en voksen i børnehaven om børneværkstedet men de fleste børn mente, at de ikke 
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havde talt med de voksne i børnehaven om det.  Børnenes oplevelse af, hvorvidt de havde talt med 

de voksne i børnehaven om hvad der var sket på børneværkstedet, var sjældent overensstemmende 

med det pædagogiske personales oplevelse. Det pædagogiske personale mente i fire ud af fem 

tilfælde, at de havde talt om protokollerne med børnene og i to tilfælde udtrykker personalet 

tydeligt og vedvarende forundring over, at børnene mener noget andet. 

 

Spørgsmålet til, om der var noget fra børneværkstedet, som børnene kunne tænke sig at gå i gang 

med (alene eller sammen med de voksne) i børnehaven, udgjorde en form for indgang til 

realiseringsfasen. Børnene respondere på opfordringen ved at svarer med kritik, drømme og 

aktiviteter, som umiddelbart ikke syntes så vanskelige at tage fat i: F.eks. kunne flere børn godt 

tænke sig, at gå i gang med at lave vandkampe og vandlege sammen med de voksne, have fisk i 

børnehaven eller få skraldespande, som man kan gemme sig i, lege med monster og lave sværd og 

skydere med de voksne. Andre, og måske mere vidtrækkende utopier og ønsker, såsom mange af 

børnene ønsker om, at få kat/hund/høns/gris i børnehaven eller de mange ønsker til noget bestemt 

at spise, blev sjældent udpeget af børnene som gode steder at begynde at gå i gang med noget. 

Umiddelbart syntes børnenes forslag til hvad de kunne tænke sig at gå i gang med (alene eller 

sammen med de voksne) at besinde sig på, eller undgå, drømme der i høj grad griber 

omkalfatrende ind i institutionens hverdagspraksisser. Drømme om husdyr på stuen eller is til 

frokost bliver ikke bragt frem igen ved opfølgningsmøderne mens aktiviteter og drømme som 

umiddelbart synes at kunne indføjes eller tilføjes til eksisterende hverdagsliv i institutionen både 

blev bragt frem og arbejdet videre med. 

 

Realiseringsfasen var kun svagt udviklet i børneværkstedets bud på fremtidsværkstedsmetoden for 

børnehavebørn. Opfølgningsmøderne kunne være udbygget med flere typer af opfølgning, som 

tillod både børn og voksne i institutionen at genbesøge og overveje børnenes kritik og drømme i 

flere tempi og med flere muligheder for at udforske, spørge til og eksperimentere med mindre 

prøvehandlinger. Ved fremtidig brug af fremtidsværkstedsmetoden for børnehavebørn vil vi 

anbefale, at der arbejdes med metodiske videreudviklinger af realiseringsprocesser, som i højere 

grad forfølger, undersøger og afprøver ny praksis med afsæt i børnenes kritik og drømme -  både 

dem der relativt let lader sig afprøve og dem der griber mere vidtrækkende ind i børnehavens 

hverdagsliv. 

 

Børneværkstedet blev desuden fulgt op af et ca. to timers refleksionsværksteder for personalet med 

fokus på fortolkning, udveksling, refleksion og sparring. Ved tre værksteder lykkedes det, at samle 

de to til tre pædagogiske medarbejdere som havde deltaget i børneværkstedet til en times 

tolkningsmøde inden plakaterne fra børneværkstedet blev genstand for fælles fortolkning mellem 

alle institutionens pædagogiske medarbejdere og ledere. 

 

Refleksionsmøderne med det pædagogiske personale tog form af en dialog mellem læsninger på 

tværs af værkstederne, fremlagt af Unni Lind og Mia Husted, og det pædagogiske personales 

tolkninger af det specifikke værksted. Det pædagogiske personales tolkninger og handlinger på 

baggrund af værkstederne fremlægges i det følgende afsnit omhandlende børneværkstedernes 

resultater.  
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Børneværkstedernes resultater 
 

I det nedestående behandler vi først børnenes kritik, derefter børnenes utopier og til slut det 

efterfølgende pædagogiske arbejde med børnenes stemme i børneværkstederne. 

 

Børnenes kritik 
 

På tværs af de frem værksteder kan børnenes kritik eller utilfredshed med livet i børnehaven groft 

inddeles i følgende fem temaer; 
 

1) Kropslig smerte, skader og restriktioner: Dette tema var langt det mest dominerende. 

Hovedparten af børnenes kritik handler om at slå sig eller blive slået eller at have f.eks. ondt i 

maven. Enkelte tegninger handler om restriktioner af kroppen som f.eks. ’at skulle sidde stille’ 

og ’ når man skal være indenfor’.   

 

2) Kvaliteten af sociale relationer: En del af tegningerne under dette tema handler tydeligt 

om utilfredshed med de sociale relationer børnene imellem. Børnene udtrykker eksempelvist 

kritik af, at blive drillet, at blive holdt uden for, når de andre griner ad mig eller ikke at måtte 

være med i legen. Ved andre tegninger under dette tema er det ikke tydeligt, om kritikken 

handler om relationer børnene imellem eller om relationer mellem børn og voksne – eller 

både/og. Det gælder f.eks. ved kritikken af ’ når nogen råber ad én’ og ’ når nogen bliver meget 

vred og jeg bliver ked af det’. 

 

3) At være i børnehave: Dette tema optræder sjældent, men dog alligevel udtrykt med præcis 

denne sætning ’ at være i børnehaven’ ved tre ud af fem værksteder. En mere almen kritik eller 

ubehag forbundet med at være i børnehaven spores desuden bag kritik om ’kedeligt at være i 

børnehave’ og bag en utopi om ’ et monster der bryder hegnet ned, så man kan komme ud af 

børnehaven’.  

 

4) Konkrete aktiviteter; En del tegninger udtrykker specifikke børns kritik eller ubehag ved 

noget specifikt der foregår i børnehaven. Det kommer f.eks. til udtryk ved ’ kan ikke lide 

biler’/’tomater’/’at vaske mig’/’rutsjebanen’/’ at læse’ etc. 

 

5) Symboler og figurer: Endelig udtrykte børnene kritik og ubehag rettet mod symboler eller 

figurer, som ikke umiddelbart lod sig oversætte en til en til børnehavens hverdagspraksis. Der 

var f.eks. én der ikke kunne lide hjerter, en anden kunne ikke lide bogstaverne S, P og M og en 

tredje kunne ikke lide rumvæsner. 
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Temaet om kropslig smerte og restriktioner var som sagt langt det mest gennemgående. 

Nedestående billede er sammensat af tegninger på tværs af de fem værksteder og præsentere 

bredt hvordan temaet optrådte i værkstederne. 

 

 

 

Kritik: Kropslig smerte og restriktioner 

 
 

 

 

Kritikken af kropslig smerte kunne yderligere inddeles i to dominerende former, som i nedestående 

figur hvor børnenes udsagn er sat ind som eksempler på henholdsvis at slå sig og at blive slået; 
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To gennemgående typer af kropslig smerte
At slå sig At blive slået/slå sig på hinanden

At falde på 

cykel

At blive 

skubbet

At skærer sig med en saks

At falde ned fra ruchebanen og slå 

hovedet

At få en raket i hovedet.

Når man får en rift og det bløder

At slå sit knæ

At få sand i øjet

At falde ned ad trappen

At skære sig i fingeren

Når man bliver slået i hovedet med et 

sværd

At slås

At blive slået i maven

Når nogen river en på kinden

At blive slået i øjet

Når nogen river mig i håret

Når man bliver bokset på

At blive nevet og slået

 
 

 

 

Børnenes utopier 
 

Ved læsning af børnenes utopier og drømme på tværs af de fem værksteder kan der på samme vis 

dannes fem temaer. Utopitemaerne sprang ikke helt så tydeligt frem som kritik temaerne. Stikord 

og tegninger går i højere grad på tværs af nutid og fremtid, virkelighed og fantasi. I den 

nedestående har vi samlet et større og ordret udvalg af stikord, som blev tegnet. 

1. Æstetik, Krop og Sanselighed:  

Regnbuer, bare arme udenfor, at ligge på en bænk/hængekøje, at lege med vand, en ballon der 

ikke kan springe, at klæde sig ud, boller i karry, et vindue med sollys, hjerter, at putte farve i 

håret, en ildtornado man ikke bliver brændt i, et N som kan tale, is og chokolade, at bage brød, 

et tivoli i børnehaven, æbler, et rum fyldt med Ipads og slik på væggene, at tegne 

 

2. Sociale relationer:  

Vi bestemmer selv, far skal se på mig rutsje, at min mor og far kommer ned i børnehaven, gode 

venner, jeg savner min far i børnehaven, at gå på besøg hos hinanden og male sig i hovedet, 

børn, at det er mig der bestemmer i hele børnehaven 

 

3. Udeliv og natur:  

En bålplads, solskin, sten og pinde, at klatre i træer, legehuse man kan klatre op på, en 

træhytte, blomster, cykler, bakker som man kan løbe på, sommerfugle, en skraldespand som 

man kan gemme sig i, en vandrutsjebane, tordenlyn, at plaske med vand og lave vandkamp 
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4. Dyr og fantasivæsner: 

En kat på legepladsen, en gris, fisk, hunde, en dinosaurus, en hajfisk, monstre, enhjørninger, en 

snøvs, en glad mummi, en sort hulk der er sort i hovedet, en krokodille, en fugleunge, at 

svømme med delfiner, min bamsefugl 

 

5. Legetøj:  

Barbier, skyder, sværd, transformers, sandlegetøj, en dukke 

 

Nedenstående planche viser et udvalg af tegninger, hvor særligt børnenes drømme og utopier om 

krop, æstetik og sanselighed er i fokus; 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske tolkninger og refleksioner 
 

Børneværkstederne blev fulgt op med tolkningsmøder i alle de fem deltagende institutioner. I tre af 

institutionerne fandt tolkningsarbejdet sted i to etaper; første etape bestod af ca. en og en halv 

times tolkningsdialoger blandt det personale som til dagligt arbejder med den konkrete 

børnegruppe og anden etape bestod af ca. én times tolkningsdialoger der inddrog hele personalet. I 

to af de mindre institutioner blev tolkningsmødet samlet i et fælles møde af ca. to times varighed. 
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Alle tolkningsmøderne blev indledt med, at Mia Husted og Unni Lind som værkstedsledere 

præsenterede og begrundede metoden bag børneværkstedet. Vi præsenterede desuden enkelte 

erfaringer fra arbejdet i børneværkstedet samt læsninger på tværs, som sprang os i øjnene. 

Hovedpunkterne i det indledende oplæg var således; 

 

Indledende erfaringer om børnenes deltagelse på tværs; 

 Børnene var generelt i stand til at deltage i værkstedets kollektive læreprocesser. De 

associerede – de uddybede og fortalte deres version af kritik/utopi eller de forholdt sig 

modsat til det der netop var blevet sagt, hvis de var uenige. Desto ældre børnegruppen var 

desto mere fyldte kollektive associationer samt kritik og utopi med et socialt indhold i 

værkstederne.  

 Det var vanskeligt at starte med kritikken. Børnene var ofte spændte og glædede sig til at 

deltage i børneværkstedet; kroppen var glad og parat men i hovedet skulle børnene fortælle 

om det sure og det de ikke kunne lide. Det var en krævende abstraktionsøvelse. Flere af 

børnene reagerede ved at fjerne halsbåndet med den sure smiley, som fortalte, at vi var i 

kritikfasen. Hovedparten af børnene blev dog i kritikken og blev momentvist opstemte og 

præget af lethed - særligt når flere børn samlede sig om at nuancere og uddybe samme 

kritik figur. 

 Var har været meget nysgerrige på, om børnene var i stand til, i børneværkstedet, at 

formulere egentlige utopier om et andet hverdagsliv i børnehaven - eller om de 

hovedsageligt ville forlænge det de allerede holder af, ind i fremtiden. Børnene har både 

formuleret utopier og ønsker til livet i børnehaven som tilfører helt nye dimensioner til livet 

i børnehaven og de har forlænget og forstørret noget af det de holder af. 

 

 

Indledende læsninger på tværs; 

 Meget krop og sanselighed på spil: kroppen der gør ondt og kroppen der sanser sol, mad, 

natur, venner, lege etc. 

 Tegninger kan godt optræde både som kritik og utopi. Særligt optræder 

legeredskaber/legepladser ofte som noget børnene kan lide under nogle omstændigheder og 

under andre omstændigheder ikke kan lide. 

 Udelivet fik ofte forrang.  

 Vi vil gerne have jer til at sige noget om hvordan I læser utopierne; børnene kan godt lide 
regnvejr, enhjørninger og et monster der kan bryde hegnet ned til børnehaven. Hvordan 
forstå I hvad det er der optager børnene her? 

 Det er påfaldende, at der næsten ikke er nogen voksne på tegningerne. Hvis der er voksne er 
det ofte forældre. Hvordan kan vi forstå det? 

 
Herefter bad vi det pædagogiske personale overveje, hvilken status og betydning børneværkstedets 

tegninger bør tillægges samt hvordan vi kan/bør forstå børnenes kritik og utopier? Det 

pædagogiske personale blev opfordret til frit at studere og drøfte kritik- og utopi plakaterne fra det 

konkrete børneværksted. Værkstedslederne spurgte hvad personalet så i plakaterne? Om der var 

noget de særligt bed mærke i eller undrede sig over? Herefter fulgte personalets umiddelbare 

refleksioner samt en fælles drøftelse med udgangspunkt i de temaer, som vi som værkstedsledelse 

læste ud af plakaterne på tværs af børneværkstederne.   
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Det pædagogiske personales refleksioner, fortolkninger og drøftelser var generelt søgende. 

Herunder har vi samlet et tværsnit af personalets respons som illustrerer de former for 

undersøgende rådvildhed, ambivalens og nysgerrighed som prægede tolkningsarbejdet; 

 

Respons på tværs; 

 Utopien om de gode veninder. Jeg tænker på vores pigegruppe - de er meget stride ved 

hinanden.  

 Børn vil have nærvær med voksne - de tegner en voksen, de har det sjovt med. 

 Der er ingen voksne på tegningerne - selvom vi er her.  

 De vil magte det farlige. 

 Den usynlige mand – hvor kom den fra? – om at blive set/være usynlig? 

 Det ser ud til, at de ikke har det godt sammen? 

 Mange af vores forældre er meget unge. 

 Børn overdramatiserer meget den følelse de lige har indeni. 

 Hvorfor er der ingen voksne med? 

 Alle de steder/skjulte ting de godt kan lide – de hemmelige steder -  dem kendte vi ikke. 

 Giver vi dem nok løsninger når det gør ondt? Skal vi give dem nogle andre redskaber?  

 Hvornår har børnene pauser? De skal noget hel tiden; rydde op, vaske hænder, spise. 

 At sove på bænken – vi har købt sækkestole; børnene nyder det. 

 De kan selv bestemme, hvornår de vil spise - men er det nok?  

 De bliver beruset af, når de selv må bestemme. 

 Monsteret og børn der taler om film – det bliver mere og mere noget voldsomt. 

 

Som nævnt var børnenes kritik af kropslig smerte og restriktioner det mest dominerende tema i 

kritikfasen i alle børneværkstederne, hvorfor vi spurgte særligt ind til hvordan vi kan/bør forstå 

denne kritik?  Børnenes kritik af kropslig smerte tog en stor del af opmærksomheden på 

tolkningsmøderne og åbnede for at meget forståelser af hvad der var på spil for børnene kom i 

dialog; 

 

Respons på børnenes kritik af kropslig smerte på tværs; 
• Jeg er ked af, at det fysiske – at blive skubbet, revet, skåret – fylder så meget. 

• Konflikter fylder meget i deres hverdag. 

• Skal vi pakke dem ind i vat og bomuld? 

• Det er ”bare” øjeblikke.  

• De er egoister, der kun tænker på sig selv. De savner empati. 

• Måske ville det ikke fylde så meget, hvis vi var flere voksne på legepladsen? 

• De kommer ofte til skade – man kan ikke undgå det. 

• Vidste ikke, at de husker det så meget – men jeg er glad for, at det ikke er sure voksne de 

husker. 

 

 

Børnenes kritik og utopier indeholdt almene temaer men rettede sig mod deres egen børnehave og 

blev også grebet i forhold til de konkrete forhold i de fem deltagende institutioner. I én institution, 
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hvor der i forvejen var fokus på børnenes indbyrdes konflikter, førte tolkninger af børneværkstedet 

til, at enkelte børn, som blev beskrevet som særligt udad reagerende blev placeret i nye tilbud, 

hvilket var det pædagogiske personales svar på at skabe bedre betingelser for at arbejde med den 

samlede børnegruppes sociale samværsformer.  I en anden institution fik børnenes utopier om 

blomster, sværd, hængekøjer og bare arme betydning for, at det pædagogiske personale arbejdede 

videre med at plante flere blomster og finde flere pauserum i børnehavens uderum.  

 

Flere af de deltagende institutioner udtrykte ønsker om at arbejde videre med tegningerne fra 

børneværkstedet og med metoder der kan give børnene mere stemme og indflydelse. Ved 

projektets afslutningskonferencer blev børneværkstederne generelt fremhævet som en kvalitet i 

projektet, men det blev også påpeget at ”Det er svært at stå med børnenes ønsker og vores 

faglighed om det, de skal, som er fastsat af andre som ikke har hænderne i bolledejen. Det er os, 

der står med det, og det er surt nogle gange” 
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Del II: Forløbet for medarbejdere 
 

I alt deltog ca. 120 pædagoger, pædagogmedhjælpere og køkkenpersonale og 10 ledere og 

afdelingsledere fra de fem daginstitutioner i et forløb der strakte sig over en to årig periode. 

Fremtidsværkstederne var de samlende aktiviteter og projektets metodiske ’hjerte’. De to dages 

arbejde i fremtidsværkstederne generede medarbejderdrevene projekter, som  resten af forløbet 

sigtede på at kvalificerer, nuancerer, afprøve og evaluerer.  

 

I alt blev der afviklet seks fremtidsværksteder. Fem for personale uden ledelse på tværs af de fem 

institutioner og ét værksted forbehold personale med ledelse. Hvert fremtidsværksted producerede 

mellem to til fire samlende utopier under hvilken der typisk voksede to til fire projekter frem. De 

fleste af projekterne blev varetaget af grupper på to til tre medarbejdere. Omkring en fjerdedel af 

de oprindelige projekter blev formuleret og båret af enkeltpersoner. De samlende utopier fra de 

seks fremtidsværksteder er gengivet i nedenstående figur. 

1 Flere engagerede pædagoger 

Lydhør ledelse 

En smartere normering med plads til 

pædagogik hele dagen 

Plads til forskellighed 

2 God og passende normering 
God ledelse  
Positive og engagerede kolleger 

3 Bedre økonomi 

En fast turdag 

Glade og anerkendende kolleger 

4 Lederne indgår ikke i normeringen 

Alle møder positive på arbejde 

Faglighed 

Familieorienteret institution og ekspertisen i 

institutionen 

5 Mere tid til det enkelte barn 

Mere indflydelse på politikker omkring vores 

arbejde 

Udfordrende legeplads 

Positive medarbejdere 

6 God økonomi/penge nok 

Specialiserede rum til forskellige aktiviteter 
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Medarbejdernes projekter falder under tre overskrifter, som i de konkrete projekter ofte flettede sig 

sammen; 

 

1) Arbejdsmiljø: Utopier der sætter hverdagsliv og arbejdsmiljø i daginstitutionen i 

forbindelse med ønsker til ledelse, normering, økonomi og organisering 

 

2) Arbejdsglæde: Utopier hvor ønsker til mere anerkendelse, respekt og engagement står 

centralt. 

 

3) Pædagogik: Utopier hvor ønsker til nye pædagogiske rum, samarbejde på tværs af stuer, 

udeliv, køkkenpædagogik, ture og indretning af legeplads og institution stod centralt 

 

I det følgende går evalueringen tæt på medarbejdernes oplevelser, udbytte og overvejelser i 

forbindelse md deres deltagelse i fremtidsværksted og øvrige aktiviteter i Liv og Læring.  

 

 

Fremtidsværkstederne 
 

Fremtidsværkstederne blev af flere af medarbejderne betegnet som en usædvanlig arbejdsform 

med beskrivelser som: 

Anderledes måde at arbejde på 
 
Udfordrende, ikke noget man er vant til 
 
En anden måde at tænke på 
 
Øjenåbner 

 
Overordnet gav medarbejderne udtryk for, at fremtidsværkstederne generede mange gode idéer: 

”Rigtig mange gode idéer. Også alle de gode idéer, vi ikke arbejder med, er i hovedet.” 

 

 

Kritik- og utopifaserne 
 

Kritikfasen blev oplevet meget forskelligt af medarbejderne. Mange oplevede det som en 

udfordring at skulle fokusere på det negative: ”Anderledes – vi er skolet til at se det positivt”. Nogle 

af medarbejderne ville helst have undværet den: 

Personligt synes jeg ikke, at det er interessant – ”rolig nu” (i forhold til for meget kritik)  
 
Den bekræftede meget det man vidste (ikke nok penge, mennesker osv.) 

 

Mens andre så kritikfasen som en god mulighed for at komme af med frustrationer: 

Godt at få læsset frustrationer af  
 
Frustrationen fik afløb 
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Dog blev det tydeligt i interviewene, at kritikfasen alligevel har skabt ny erkendelse eller har haft 

betydning for de projekter, der blev arbejdet videre med: 

Meget af det, der blev sat i søen, blev nævnt i kritikken 
 
Vi har fundet mere tid, som vi savnede i kritikfasen 
 

Utopifasen oplevede de fleste af medarbejderne som befriende, fordi de her skulle se helt bort fra 

begrænsninger: ”Rart ikke at skulle tænke i begrænsninger, for vi tænker så sjældent i 

muligheder”. Nogle af medarbejderne beskrev, hvordan de oplevede pludselig at turde tænke større 

tanker og få nye idéer, og at det også var brugbart ift. at tænke i projekter, der ville kunne 

realiseres:  

Den rykkede ved nogle ting – det åbnede for, at vi tænkte store ting 
 
Selv om man tænkte ”det her er urealistik”, så kom der noget frem, fordi man turde tænke 
tanken og skulle det 
 
Erkendelsen af, at der ikke kan ske noget ved at tænke stort – for man bliver glad og får 
ideer, der måske bliver til noget 
 
Spændende at man kunne tage en del ud af det urealistisk og gøre det realistisk – fx krea-
rum og læserum 
 

En del af medarbejderne oplevede det dog som en udfordring at leve sig ind i utopifasen, fordi de 

hele tiden havde begrænsningerne og realiteterne i baghovedet. Flere bemærkede desuden, at de 

ikke er vant til at give sig selv og hinanden lov til at tænke stort eller tænke i muligheder frem for 

begrænsninger: 

Sjovt men samtidig med at man tænkte ”det kunne jeg godt tænke mig”, så havde man 
”det bliver aldrig til noget” i baghovedet 
 
Kunne føle at det var lidt spild af tid, fordi det var urealistisk 
 
Det begrænsede det lidt, at man havde i hovedet, at det var en utopi 
 
Det kan være svært at tænke stort – man har vænnet sig til at tænke i begrænsninger  
 
Der er masser af regler, love og kultur – vi er vant til at tage den sikre vej 

 

Nogle oplevede dog til deres overraskelse, at deres ønsker også tit hang sammen med gode ting, der 

allerede fandtes i hverdagen, og at de allerede havde nogle af de ting i hverdagen, som de godt 

kunne tænke sig:  

Tog udgangspunkt i mange af de ting vi laver til daglig 
 
Sjovt fordi man normalt ser mangler – pludselig ser man at det ville være kedeligt med 
for mange voksne 
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Organisering og andre aktiviteter 
 

Overordnet oplevede medarbejderne, at organiseringen af fremtidsværkstederne fungerede godt, 

og at formen var god: 

Det fungerede godt, der var tid til alle faserne 
 
Kom godt rundt om alting 
 
Alle var med 
 
Godt at man ikke sad om et bord 
 
Også godt at man skulle snakke så meget, ikke bare lytte 

 

Flere af medarbejderne gav også udtryk for, at det fungerede godt, at ledelserne i institutionerne 

ikke var sammen med medarbejderne men havde deres eget fremtidsværksted, fordi det betød, at 

medarbejde kunne tale mere frit: 

Rigtigt godt at ledelsen ikke var med, så man kunne sige alt 

 
Styrkede det rummet? Ja, mange turde sige mere 

 

At skulle lave skuespil som en del af fremtidsværkstedet var der delte meninger om blandt 

medarbejderne. Nogle udtrykte undring over eller utilfredshed med det: 

Forstod ikke hvorfor vi skulle lave skuespil 
 
Skuespillet tog lang tid 

 

Mens andre pegede på, at skuespillet gjorde det muligt for alle at være med og udtrykke sig: 

Skuespillet gjorde, at alle kunne være med  
 
Synes ikke, at det var spildtid, for der kom noget ud af det senere 

 

Nogle oplevede desuden at bruge meget lang til på at forberede en præsentation af deres projekt, 

men at det alligevel kunne betale sig, fordi det kunne bruges senere: ”Vi brugte lang tid på at tegne 

en institution, men det var godt for vi kunne hive noget ud af det.” 

En stor del af medarbejderne udtrykte tilfredshed med, at der blev taget noter på vægaviser:  

Godt med vægavisen og idéer man kunne tage med tilbage 
 
Godt at man ikke skulle skrive selv  

 

 

Vejledning  
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Det har været meget forskelligt, hvordan og i hvilket omfang, medarbejderne har gjort brug af 
vejledning. Nogle har benyttet sig af regelmæssig vejledning, mens andre ikke har fået ret meget 
vejledning – enten fordi de ikke oplevede et behov for vejledning: ”Vi har ikke haft så meget 
vejledning – vi syntes ikke, at vi havde brug for det”, eller fordi de blev forhindret på grund af 
travlhed eller andre prioriteringer: ”Jeg har ikke fået vejledning – det var svært at gå fra – en 
hektisk periode og ville først sparre med kollegaer”. 
 
Da der blev spurgt ind til, om projektlederne kunne have gjort noget for, at de havde benyttet 
vejledning mere, svarede nogle nej, mens andre mente at faste tidspunkter for vejledning kunne 
have været en god løsning:  
 

Måske skulle vejledningerne ikke have været frivillige – vi har så sindsygt mange ting i 
hverdagen, så faste dage havde været fint 
 
Faste vejledningsdatoer – ellers kører hverdagen 

 
Den overordnede tilbagemelding er dog, at mange har oplevet vejledningen som brugbar og godt 

har kunnet finde tid til det: 

Vi fandt nogle gode tidspunkter, godt at vejleder sendte alt materiale 
 
Det lykkedes fint med vejledning 
 
Vejleder var god til at stille spørgsmål 

 

God til at give inspiration – hvordan få det sat op så det  fylder noget 

Godt med vejledere der stiller hv-spørgsmål 
  
Diskuteret en masse og afprøvet nye ting 

 

Nogle medarbejdere har savnet at få nogle konkrete metoder og redskaber i vejledningen: ”Kunne 
have været fedt med nogle metoder/redskaber, som man kunne afprøve”, mens andre oplevede at 
have fået gode redskaber gennem vejledningen: ”Vi har fået redskaber – har læst artikler og 
diskuteret det og Frank har kigget på vores praksis og så har vi diskuteret det”.  
 
Derudover oplevede medarbejderne også, at vejledning betød, at der blev holdt liv i projekterne og 

de ikke blev glemt i en travl hverdag: ”Vi troede også, at vi lige kunne ordne det på stuen, men så 
fik vi vejledning – det holdt gang i det. Vi havde gang i hunderede andre ting samtidig, så det var 
blot en af mange ting”.  
 

 

Medarbejdernes udbytte af Liv og læring 
 

Konkrete resultater og forbedring af hverdagen 
 

Det mest synlige udbytte af Liv og læring er de konkrete tiltag og forbedringer, der er sket i 

hverdagen i institutionerne. En medarbejder berettede: ”Det går fint. Ledelsen er positivt 
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indstillet. Fantastisk at bare én ting lykkes. Det andet står standby, men kan måske blive til noget 

senere.” Nogle af de konkrete ting, medarbejderne nævner at være lykkedes med er:  

Et projekt med forældre og bedsteforældre – skulle plante en blomst sammen 
 
Workshop med forældre – hvor forældrene var børn og fik dialogisk læsning, samling osv. 
 
Tid til legegrupper osv. 
 

Jeg har fået Christianiacyklerne 

Vuggestuerne i to institutioner besøger hinanden 
 

Derudover fremhævede medarbejderne, hvordan projektet har medført fornyelser af arbejdet, og at 

de har fået et nyt blik på hverdagen: 
 

Godt at arbejde med noget, man ellers ikke ville arbejde med 
 
Et nyt blik på hverdagen – fx problemer med forældrene 
 
Man går derfra med meget nyt – så det stadig lever 

 

Disse nye blikke og arbejdsområder kommer også børnene og deres hverdag til gode. Medarbejdere 

nævnte bl.a. følgende forbedringer, som også børnene får glæde af:  

Mere struktur 

En mere fleksibel arbejdsplan 
 
De kan mærke, at vi er blevet bedre til at udnytte husets ressourcer 
 
Flere projekter om eftermiddagen, mere voksenkontakt  
 
 

Bedre samarbejde, relationer og forståelse 
 

Medarbejderne fremhævede desuden, at projektet har forbedret relationer i institutionerne: 

Børneværkstederne har gjort, at vi er blevet opmærksomme på at lytte til børnene 
 
Nye venskaber på tværs – nye relationer også med voksne 

 

Flere af medarbejderne pegede også på, at Liv og læring har givet bedre relationer og samarbejde 

mellem medarbejdere både i den enkelte institution og på tværs af de institutioner, der deltog i 

projektet:  

Lært meget af kolleger 
 
At det var ok at arbejde på tværs.  
 
At få gode ideer fra andre huse 
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Give hinanden ideer på tværs af institutioner og huse 
 

Nogle af medarbejderne fremhævede også, at projektet har haft betydning for relationer til ledelsen 

bl.a. fordi problemer er blevet mere synlige for ledelsen gennem projektet, og det har betydet, at 

man som medarbejder får mulighed for at vende problemerne med ledelsen: ”Det fra kritikfasen 

hænger ved – fx problemerne med forældrene – og man får talt med ledelsen om det”.  

Andre pegede på, at arbejdet med Liv og læring har synliggjort medarbejdernes kompetencer for 

lederne, og at det forhåbentlig gør noget ved ledelsens syn på deres medarbejdere:  

Jeg håber at ledelsen ser, at de har nogle kompetente medarbejdere der byder på noget 
 
Jeg håber, at de har fået øje på, at vi godt kan køre hverdagen 
 
 
 

Nye drømme og mod til at kæmpe for idéer 
 

Mange af medarbejderne fremhævede desuden, at nye idéer og tanker er blevet vækket i forhold til 

arbejdet, og at de nu oplever, at det i højere grad er tilladt at have drømme for arbejdet: 

Der kunne tænkes nye tanker 
 
At tænke ud af boksen – få nye ideer 
 
Friheden til at tænke utopia – at få lov til at drømme 
 
At der måske ikke er så langt fra utopi til læring 

 

En del af medarbejderne peger på modet til at komme frem med deres ønsker, som et af de vigtige 

udbytter af Liv og læring, samt at det har gjort, at de har kæmpet for de idéer de synes er vigtige: 

At komme frem med ens ønsker 
 
At når man har en ide, må man gerne kæmpe for den 
 
Modet til at kæmpe videre for nogle ting 
 
Kæmpe lidt mere for sit projekt end man ellers ville 

 

Adspurgt om projektet har skabt frirum for medarbejderne var svarene delte. Nogle oplevede at 

projektet skabte et frirum.  

Vi har skabt vores frirum selv 
 
Vores projekt har handlet om at skabe frirum 

Vejledningerne – godt at kunne tale frit fra leveren 
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Andre oplevede frirummet som mere begrænset, enten fordi det ikke er blevet udmøntet i praksis, 

eller at det var der i begyndelsen af Liv og læring men siden forsvandt: 

Der er et frirum i mit hoved, men ikke tid til det. Det er bare sådan en periode der er. Det 

ærgrer mig. 

Der var et frirum først i projektet 
 
Jeg synes ikke, at vores frirum er blevet større 

 

 

Udfordringer og læringer  
 

På trods af gode resultater både af konkrete projekter og i oplevelser af at have rykket sig og fået 

nyt mod og nye blikke på arbejdet hos medarbejderne, udpegede de også en række udfordringer, de 

havde oplevet undervejs. Med disse kan vi blive klogere på, hvad der har fungeret godt og mindre 

godt i Liv og læring, og hvad man med fordel kan gøre anderledes i eventuelt kommende projekter.   

 

 

Samarbejde og opbakning 
 

Flere af medarbejderne pegede på, at samarbejdet mellem medarbejderne ikke fungerede optimalt. 

Flere oplevede, at det var uklart, hvad de andre grupper lavede og at man derfor ikke kunne 

koordinere projekterne:  

Jeg synes, at der var lidt tys-tys omkring hvad de forskellige grupper arbejdede med – det 
kunne godt have været mere åbent 
 
Vi vidste ikke, hvad de andre grupper lavede  

Man skulle være tættere på hinanden – ikke i forskellige huse/institutioner 
 
Måske tage det op på et personalemøde og få mere opbakning fra andre 

 

Og mens nogle som ovenfor har savnet opbakning fra deres kolleger til de projekter, de var i gang 

med, har andret oplevet kolleger, der bakkede op: ”Der var opbakning til de projekter der var i 

gang”.  

Flere af medarbejderne har dog oplevelsen af, at ledelsen overlod dem til sig selv, og ikke tog nok 

hånd om de projekter, der fulgte af fremtidsværkstederne. Mange har savnet at få ledelsen mere på 

banen ift. projekterne:  

Vi har stået lidt alene med det ift. at finde informationer og skabe struktur 
 
Uklart hvad ledelsen har været igennem i projektet – det kunne have været rart hvis 
ledelsen havde taget teten 
 
Vi har fået tid til det, men savnet at de var ledere på det her, så de kunne coache og vejlede 
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Nogle af medarbejderne pegede derfor på, at ledelsen skulle have fået mere støtte fra Liv og læring 

til at støtte deres medarbejdere i det projekter, der fulgte fremtidsværkstederne: ”De kunne have 

brugt en ekstra overbygning, så de kunne have støttet projektet mere ift. processerne.”  

Enkelte medarbejdere har haft den oplevelse, at ledelsen har ydet modstand mod enkelte projekter: 

”Vi arbejdede med vores projekt. Vi tror, at det var ledelsen der sagde nej”. Nogle af 

medarbejderne pegede dog på, at det også må have været udfordrende for ledelsen at 

medarbejderne ville udvikle eller forandre den kultur, ledelsen har stået for, og at det måske kan 

være med til at forklare modstanden: ”Vi skubber måske lidt til kulturen, som en leder har været 

med til at lægge”.  

 

 

Tidslige, økonomiske og praktiske forhold 
 

Mange af medarbejderne nævnte desuden tidslige og økonomiske vilkår som udfordringer for at 

arbejde med og gennemføre deres projekter: 

Hjertet er der stadig, men det er svært at få tid 
 
Krea-værksted – vi stoppede, for det blev for dyrt, men nu er jeg med i et andet projekt, 
hvor vi designer en stue 
 
Ledelsen har bakket op, men tidsmangel 
 
Vejledningen blev aflyst flere gange fordi det var svært at finde tid 

 

Flere har oplevet det som en udfordring at prioritere arbejdet med projekterne, fordi man ikke blev 

dækket ind af vikarer, så det betød, at kollegerne stod alene: 

Personalesituationen – det er svært at gå fra 
 
Kostede for de andre, de skulle løbe stærkere, ikke vikardækning. 

 

 

Rammer og fokus 
 

En gennemgående udfordring i arbejdet med projekterne i Liv og læring har været uklarhed om, 

hvad der skulle være projekternes omdrejningspunkter og for nogle deraf følgende utilfredshed 

med, at mange af projekterne handlede om de voksnes arbejdsmiljø og ikke så meget om børnene. 

En medarbejder beskrev problematikken således: ”Meget har omhandlet de voksne og det har ikke 

rigtigt smittet af på børnene”, mens en anden pegede på: ”Meget fokus på os og ikke på børnene – 

et behov måske, men hvad så når det var slut?”.  

Medarbejderne pegede på, at introduktionen til Liv og læring burde have været klarere, så 

projekterne fik fokus på børnene: 

Klarere med fokus på børnene 
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Guide projekter, så fokus på børnene 

 
Papirerne skulle måske have været formuleret anderledes – hvis præmissen havde været 
”Hvad sker der hvis man lader pædagoger tage styringen”, havde det været fint 
 
En ting, der undrede mig ved de der papirer, vi fik før projektet startede – det lød godt, 
men fokus flyttede til de voksne 
 
En disharmoni – det med at spire, kunne godt have taget udgangspunkt i hverdagen med 
børnene og deres læring og liv – mere øjne på børnene – i forhold  til at tænke på børnene 
som der stod i papirerne 

 

Medarbejderne efterlyste både dette fokus på børnene i introduktionen og med hensyn til metoder 

og anvisninger til at arbejde med dette fokus:  

Måske mere aktionslæringsagtigt, hvor man prøver på at spotte noget med udgangspunkt 
i børnenes hverdag 
 
Havde regnet med nogle metoder med udgangspunkt i børnenes hverdag 
 
Vi havde håbet på ny kultur og nye værktøjer 
 
Konkrete metoder 
 
Mere hvordan får vi Peter til at spire som Peter og ikke som kommunen siger en 3-årig 
skal være? 

 

En af grundtankerne i projektet var, at projekterne skulle spire nedefra og ikke komme oppefra. 
Nogle medarbejdere vurderede, at denne grundidé fungerede, andre oplevede, at de ikke fik, hvad 
de håbede på, og at rammerne ikke understøttede projekterne i institutionerne godt nok:  
 

Vi har stor indflydelse på hvad vi arbejder med 
 
Jeg havde forestillet mig noget andet nedefra 

 

Undervejs var der en del af projekter, der gik i stå, og forklaringen var i mange af projekterne: ”Vi 
havde gang i hunderede andre ting samtidig, så det var blot en af mange ting”. Der er delte 
meninger blandt medarbejderne om, hvorvidt mere vejledning kunne have sikret projekterne 
bedre: 
 

Ved ikke, har ikke haft behovet 
 
Måske hvis jeg var blevet opfordret mere. 

 
 
Rigtig mange af medarbejderne pegede i stedet på klarere rammer for proces og projekt, når de 
blev bedt om at vurdere, hvad der kunne have gjort Liv og læring bedre: 
 

Vi har også behov for nogle rammer ellers har vi 20 snottede unger, der render forvirret 
rundt 
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Klarere rammer og afgrænsning   

 
Hvad går det egentligt ud på? Mere gennemsigtighed 
 
Noget mere viden om, hvad det egentlig er for noget 
 
Ikke være bange for at udstikke nogle rammer – nogle er gode til autonomi, andre blev 
lammet 

 
At det kræver mere styring og struktur – ledelsen eller formen 

 

 
  



38 
 

Opsamling på forløbet for medarbejdere 
 

Samlet set vurderede de fleste af medarbejderne både forløbet og udbyttet af Liv og læring 

tilfredsstillende. Medarbejderne oplevede forløbet med fremtidsværksted som øjenåbnende men 

også udfordrende, fordi det er en helt anden måde at tænke og tale om arbejdet på, end de er vant 

til at gøre i det daglige. Medarbejderne udtrykte desuden tilfredshed med, at ledelse og 

medarbejdere var delt og ikke deltog sammen i fremtidsværkstederne. 

Medarbejderne gav udtryk for forskellige behov for og lyst til at deltage i vejledningsforløb, men de, 

der har fået vejledning, har været glade for den, og de fandt den både engageret og brugbar. Dog 

oplevede flere medarbejdere, at det var svært at prioritere vejledningen i en travl hverdag, hvor de 

oplevede, at det at gå fra til vejledning, gik ud over andre. Nogle af medarbejderne foreslog derfor 

at man for at sikre, at vejledningen bliver prioriteret, kunne have lagt faste vejledningstider eller -

dage.  

Udbyttet af Liv og læring er både konkrete resultater som igangsatte projekter, nye indretninger, 

indkøb o.lign. og forbedringer af hverdagen for børnene i form af bl.a. bedre struktur, mere 

voksenkontakt og flere aktiviteter om eftermiddagen. Medarbejderne fortalte også, at de er blevet 

mere opmærksomme på at lytte til børnene. Også for medarbejderne har projektet medført 

forbedringer i hverdagen i form af bedre relationer og samarbejde med andre medarbejdere i 

institutionen, og desuden berettede medarbejderne om, at projektet har været med til at synliggøre 

deres kompetencer og givet et bedre grundlag for dialog med ledelsen. Endelig pegede 

medarbejderne på at have fået mere mod til at drømme, udtrykke deres ønsker og kæmpe for det, 

de finder vigtigt, som et udbytte af Liv og læring.   

Medarbejderne pegede dog også på en række udfordringer både i hverdagen og i projektdesign og – 

organisering, som har haft indflydelse på hvilke projekter der blev sat i gang og måden hvorpå 

medarbejderne arbejdede med dem på. 

Medarbejderne pegede bl.a. på tids- og ressourcemangel som en udfordring ift. at gennemføre 

deres projekter og få vejledning. Disse forhold er dog uden for projektets rækkevidde at gøre noget 

ved. De andre udfordringer, medarbejderne udpegede, drejer sig særligt om de overordnede 

rammer for projektet. I forhold til projekternes omdrejningspunkter efterlyste medarbejderne 

klarere rammesætning af om projekterne skulle tage børnenes eller medarbejdernes perspektiv.  

Derudover savnede medarbejdene åbenhed om de enkelte projekter mellem grupperne af 

medarbejdere og bedre støtte fra ledelsen i institutionerne, og her pegede medarbejderne på, at 

projektgruppen kunne have understøttet ledelsen bedre i at støtte medarbejderne i deres arbejde. 

Endelig savnede medarbejderne konkrete værktøjer og metoder til at udtænke projekter med 

udgangspunkt i børnenes hverdag.  
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Del III: Forløbet for ledere  

 
Fremtidsværksteder 
I interviewene beskrev lederne fremtidsværkstede som velorganiserede og som en sjov og 

udfordrende måde at arbejde på, som førte til en del refleksion over egen praksis og nye tilgange til, 

hvordan man kan udvikle nye projekter.  

En leder beskrev også en oplevelse af revitalisering, idet hun gennem fremtidsværkstedet genfandt: 

”alle de ting man gerne ville gøre, da man gik på seminariet, som går tabt i ’skal-opgaver’.” En 

anden leder beskrev samme oplevelse af at genfinde fokus: ”Finde tilbage til kernen – hvorfor er 

jeg i det fag?” 

Et andet forhold ved fremtidsværkstedet, der blev fremhævet i interviewene, var det spændende og 

givtige i at møde ledere fra andre institutioner og fra andre kommuner, fordi det gav nye 

perspektiver at høre, hvordan andre oplevede de arbejdsvilkår, man er underlagt som leder, og 

mulighederne for at idé- og erfaringsudveksle på tværs. En af de ting, der særligt blev fremhævet 

som spændende var: ”fællesnævnere ved kritik på tværs af kommuner”. 

Dog pegede lederne også på opdelingen af fremtidsværksteder for hhv. medarbejdere og ledere på 

nogle punkter var uhensigtsmæssig: ”…der manglede fortrolighed ift. hvad hinanden havde lavet 

på fremtidsværkstederne – altså fortrolighed i form af, at vi havde skulle tale åbent med 

hinanden om det. Det havde givet mening at det var åbent – med større gennemsigtighed mellem 

medarbejdergrupperne og ledelsen”. 

I en samlet vurdering af projektet pegede en af lederne dog på, at noget af det bedste ved Liv og 

læring har været vægtningen af det processuelle: ”Processen havde en kvalitet i sig selv – ikke kun 

resultatet”. 

 

Kritik- og utopifaserne 
Lederne fremhævede især utopifasen som en god oplevelse og beskrev den som: 

Sjovt med en drøm 

At sætte ord på 

Pludselig bare at få lov til at give gas  

 

Lederne oplevede, at utopifasen kunne bidrage med refleksioner og overvejelser af professionens 

faglige karakter. Mødet med den ubegrænsethed, der skal kendetegne utopifasen, gjorde at deres 

idealer blev tydelige for dem, selvom de også er opmærksomme på, at de ikke udelukkende kan 

arbejde efter idealer, og at dele af utopien ikke kunne lade sig gøre:  

Få øje på de små ting der godt kunne lade sig gøre – vi fik gode bidder ud af utopien 

Den store utopi er der stadig og giver energi til de små ting. 

 

En af lederne fremhævede, hvordan en af de gennemgående elementer i utopierne peger på et 

særligt tankemønster hos deltagerne, som nok er utopisk men måske ikke så befordrende for 



40 
 

utopierne: ”Tankevækkende at alle ville have et pengetræ – at alt kunne løses med penge, bedre 

normering osv.”. 

Flere af lederne stillede sig undrende over kritikfasen, fordi det var uvant og ikke oplevedes som 

nyttigt at fokusere på det negative: ”Vi er vant til at fokusere på det positive. Det er tungt at være 

negativ. Men vi har brugt det til at kigge på, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre.”  

Lederne beskrev det som svært at omstille sig fra deres hverdagstankemåde til pludselig at være 

kritisk. En af lederne beskrev det som ”Mere interessant at dykke ned i det fremadrettede”, og en 

enkelt leder oplevede endog kritikfasen som værende: ”…ikke så rart, træls – kunne have fået gode 

ideer og utopier uden kritikken”. 

 

Opfølgnings- og statusmøder 
Blandt lederne var der et generelt ønske om tættere opfølgning på projekterne i deres institutioner. 

Det blev pointeret i interviewene, at projekterne indimellem blev glemt på grund af den tid, der gik 

mellem møderne. En leder beskrev at have tænkt: ”Nå, ja, vi er jo med i projektet”. 

I særdeleshed var der blandt lederne et ønske om kortere tid mellem fremtidsværkstedet og det 

første opfølgningsmøde. En af lederne udtrykte det som at:  ”Luften gik lidt af ballonen.” 

Et forslag der blev stillet af flere ledere for at imødekomme denne oplevelse, var en mere 

struktureret form hvor der eksempelvis var en eller anden form for fast opfølgning hver 4. uge. Det 

blev udtrykt fra alle ledere, at der var et ønske om at projektet blev en mere fast del af hverdagen – 

men samtidig lå der et tidsmæssigt dilemma i, hvordan der kunne findes tid til at imødekomme 

denne struktur. 

Et sidste kritik punkt der blev rejst af lederne, var tiden mellem opfølgningsmøderne og 

statusmøderne og tiden, der gik før de fik respons: ”Der gik nogle gange for lang tid før vi fik 

vægavisen, fordi vi ikke selv tog noter”. Det betød ifølge lederne, at de ting der var kommet op på 

vægaviserne i forbindelse med møderne ind imellem blev glemt, og først rigtig blev igangsat når de 

modtog diverse protokoller. 

 

Vejledning 
Der var bred enighed om, at vejledningsforløbene havde været gode, og lederne har oplevet reel 

interesse og villighed til at bruge tid på vejledning fra vejledernes side: ”Fint arbejde – god 

struktur på vejledninger.” 

I forbindelse med vejledning havde lederne oplevelse af, at de blev mødt og hørt, dér hvor de var: 

”vi fik italesat vores virkelighed – det berørte også Mia og Unni. Det var godt at blive mødt 

ordentligt”. En gruppe ledere, der var blevet frustreret over et projekt, fremhævde hvor godt det 

havde været for dem med vejledning: ”…der blev kigget på hvad der var realistisk at nå – det har 

vi handlet på”.  

Lederne oplevede vejledningen som noget, der gav ny energi og overskud til at gå hjem og fortsætte 

deres projekt, selvom de havde været på nippet til at falde fra: ”Det vendte, så vi fik kigget på, 

hvordan vi kunne komme videre” som en beskrev det, mens en anden beskrev sin oplevelse med 

vejledningen som et skub i den rigtige retning: ” ’Hvad kan du gå hjem og gøre?’ Det betød at jeg 

kunne gå hjem og gøre meget.” 
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På trods af den generelle tilfredshed med vejledningen, fremhævede lederne også, at det havde 

været vanskeligt at finde tid til vejledningen og give den det rum, der skulle til. Flere af de 

interviewede beskrev, at nødvendigheden af andre opgaver nogle gange gjorde det svært at tage sig 

tid og ro til refleksion: ”Gik nogle gange til vejledning med en frustration pga. skal-opgaver”. 

Andre nævnte forskellige andre forhindringer som anledning til, at de ikke fik benyttet sig af 

vejledning, og så er der nogle af lederne som ikke oplevede et stort behov for vejledning: ”Vi har 

ikke savnet mere vejledning, så kunne vi bare have skrevet til Mia og Unni.”  

Selvom lederne pegede på flere postive aspekter af vejledningen, havde nogle af dem også oplevet 

den som problematisk. Blandt andet følte flere af lederne sig ramt i på grund af vejledernes 

fokusering på den store personalegennemstrømning, der har været i nogle af institutionerne. En af 

lederne beskev det som: ”De spurgte meget ind til en bestemt del – det er ikke folk, der vælger at 

stoppe. Der er altid andre grunde, graviditet, flytning sov. Ikke enig med vejleder om 

problematik, men det blev vendt.” 

 

 

Ledernes udbytte af Liv og læring 
 

Forbedring af hverdagen for børn og voksne  
Gennem den bevidstgørelse, der fandt sted ved børneværkstederne, var alle ledere enige om, at 

projektet overordnet set har ført til, at børnene i højere grad bliver set og hørt i institutionerne: 

Fokus på børnedemokrati og barnet stemme 

Tilbagemeldingerne fra børneværkstederne har givet meget 

Lederne gav udtryk for, at et af de vigtigste resultater af Liv og læring er, at der er kommet øget 

bevidsthed om børnedemokrati i institutionerne, mere fokus på børnene og at børnene bliver 

inddraget og har indflydelse på deres hverdag.  

Ledelserne har derudover en oplevelse af, at projekterne førte til et større sammenhold i 

institutionerne, og at institutionerne nu i højere grad internt fremtræder som en helhed frem for 

som enkelte stuer. De beskrev det som en tydeligere ’rød tråd’ i institutionerne: ”Vi har alle fået 

rigtigt meget ud af det, selvom det måske er usynligt, at det er herfra – det satte tiltag i gang. Vi 

har fundet den røde tråd her i huset”.  

Det er også ledernes oplevelse, at de som ledere var blevet tydeligere for medarbejderne. Særligt 

nævntes det, at de værdier og tanker, ledelsen arbejder ud fra i institutionerne, er blevet 

tydeliggjort for medarbejderne. En af lederne beskrev det som at: ”Tankegangen er meget mere 

indeover – det har bredt sig meget – alle ved at det er ledelsens visioner”.  

Begge disse forhold har ifølge lederne medvirket til, at der med projektet er opstået bedre forståelse 

mellem ledelse og medarbejdere, og det har medført: ”Større fleksibilitet i personalegruppen – de 

vil nu gerne hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne”. Lederne fremhævede også bedre 

kommunikation som et udbytte af projektet, for eksempel nævntes det, at medarbejdere og ledelse 

nu tør tale sammen om sygedage og barn-syg-dage.  

Et sidste aspekt lederne fremhævede var, at det at kunne samles om projekter i institutionen, hvad 

enten det var ledelsens eller medarbejdernes, har givet større arbejdsglæde, idet der gennem 

projekterne er blevet skabt større meningsfuldhed og en oplevelse af indflydelse på det daglige 
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arbejde. Flere af lederne fremhæver, at projektet har medført øget engagement: ”Hjertet er 

kommet med ind i vores bevidsthed”.  

En af lederene beskrev hvordan denne følelse omsættes i det daglige arbejde som: ”En modvægt til 

bestemmelse oppefra, så vi har hjertet med. Og at vende den – hvordan kan vi få hjertet med ind i 

det politiske” 

At projekterne har givet såvel ledelse og medarbejdere en oplevelse af selv at kunne igangsætte 

projekter, som ikke nødvendigvis er dikteret oppefra af politiske beslutninger, giver en følelse af 

empowerment hos lederne: ”At vi kan ytre os – at det nogle gange kan gå nedefra og op”. 

 

Faglig udvikling hos medarbejderne 
Det andet hovedfokus når lederne talte om, hvad de, medarbejderne og institutionerne havde fået 

ud af at være med i Liv og læring, var forskellige aspekter af øget faglighed i arbejdet.  

En af lederne beskrev, at hverdagen præges af højere faglighed, og at refleksioner, der er opstået på 

baggrund af Liv og læring har: ”Styrket den pædagogiske begrundelse” i institutionen. En anden 

leder formulerede det som: ”Det har skabt meget refleksion. Man får øje på nogle ting. Vi har 

måtte tænke ud af boksen, fordi vi står med nogle tunge problematikker”.  

Til trods for, at nogle af lederne, som tidligere nævnt, stillede sig kritiske over for nødvendigheden 

af kritikfasen i fremtidsværkstedet, er det et af de steder, de pegede på som afgørende for den 

højere faglighed: ”Man har fået noget faglighed med fra kritikken, så man kan beskytte sit 

projekt”.  

Gennem arbejdet med projekterne har en stor del af lederne oplevet at se deres medarbejdere 

udvikle sig, og de har fået blik for nogle andre kvaliteter hos nogle af medarbejderne: ”Det har 

løftet nogle medarbejdere – vi har se andre sider af hinanden.” 

 

 

Udfordringer og læringer 
 

Rammer og fokus 
Et af fokuspunkterne i interviewene med lederne var omdrejningspunkterne i de enkelte 

institutioner og medarbejderes projekter. En del af de projekter, der er blevet arbejdet med i 

institutionerne, havde det psykiske arbejdsmiljø i fokus, men lederne ønskede sig noget andet: ”Vi 

havde læreplaner og børns læring i hovedet, da vi startede – medarbejderne ville arbejde med 

arbejdsmiljø”.  

Flere af lederne havde den holdning, at det var rigtig ærgerligt, at så mange af projekter 

omhandlede det psykiske arbejdsmiljø på bekostning af børneperspektivet: ”Fint med fokus på 

psykisk arbejdsmiljø, hvis det drejes over på børnene”.  

Lederne anførte, at det efter deres mening er de projekter, der handlede om børnene, der virkelig 

rykkede noget: ”dem der har arbejdet med projekter, der handlede direkte om børnene, har fået 

mest ud af det.”  

Lederne gav dog også udtryk for forståelse af deres medarbejderes lyst til at arbejde med 

arbejdsmiljø og medarbejdernes argumenter om, at forbedringen af psykisk arbejdsmiljø også 
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kommer børnene til gode. Omvendt mente lederne, at man kan argumentere for, at projekter med 

børnene i fokus også smitter af på arbejdsmiljøet, fordi sådanne projekter er meningsfulde.  

Endelig ønskede lederne fra en enkelt institution sig bedre introduktion og rammer for arbejdet 

med børneværkstedet: ”Vi savnede en tydeliggørelse af hvad det var for en børnegruppe – ved 

Mia og Unnis præsentation for personalegruppen”.  

 

Opsamling på forløbet for ledere 
Samlet set vurderer lederne, at både processen og udbyttet af Liv og læring har rykket noget i 

institutionerne. Lederne havde en god oplevelse med fremtidsværkstederne. Flere af dem omtalte 

en form for revitalisering gennem utopifasen, hvor de blev mindet om, hvorfor de overhovedet er i 

faget. De nævnte også det givende i at møde andre ledere fra andre institutioner og kommuner, 

men pegede også på, at opdelingen af ledere og medarbejdere havde den pris, at de ikke havde så 

god forståelse for, hvad deres egne medarbejdere arbejdede med, som de gerne ville have haft.  

Lederne pegede på at opfølgnings- og statusmøder har haft en vigtig funktion i at fastholde fokus 

og interesse for projektet. Når der var for langt mellem møder eller der gik for lang tid inden 

institutionerne modtog noter fra møderne, var det svært at fastholde fokus. Overordnet set roste 

lederne vejledningen og vejlederne for at være engageret og hjælpe dem til at sætte realistiske mål 

for projekter og hjælpe dem videre i realiseringen, selvom enkelte også fortalte om 

vejledningssituationer, der ikke helt ramte plet.  

Lederne udpeger udbyttet af projektet som værende forbedringer af hverdagen i form af øget 

trivsel, gladere medarbejdere og at de er blevet bedre til at lytte til børnene og have fokus på 

børnedemokrati. En del af lederne pegede også på, at projektet har løftet medarbejderes faglighed, 

synliggjort deres kompetencer og styrket de pædagogiske begrundelser i det daglige arbejde.  

Samtidig har projektet haft betydning for ledelses- og handlerummet i institutionerne. Lederne 

fortalte, at projektet har hjulpet ledere og medarbejdere til at finde den røde tråd i deres arbejde i 

institutionerne, bl.a. fordi projektet har synliggjort ledelsens visioner for institutionernes 

medarbejdere. Samtidig har Liv og læring været med til at sætte hjertet - det ledere og 

medarbejdere brænder for - i fokus, og lederne talte om dette nye fokus som en modvægt til politisk 

bestemte projekter og initiativer oppefra.   

Udover at der kunne gå for lang tid mellem møder og aktiviteter i Liv og læring og at projekterne 

derfor nogle steder løbende blev glemt eller nedprioriteret, er den problemstilling, der fyldte mest 

for lederne, at mange af projekterne havde det psykiske arbejdsmiljø og ikke børnene i 

institutionen som omdrejningspunkt. Selvom lederne udtrykte forståelse for deres medarbejderes 

lyst til og behov for at arbejde med arbejdsmiljøet, havde de gerne set, at projekterne blev styret 

mere i retning af børneperspektivet. Det er den samme problematik og overvejelser om den, vi ser 

hos medarbejderne. 
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Afsluttende perspektiver på Liv og Læring 
 

Arbejdet med at undersøge og understøtte processerne i Liv og Læring har særligt sat tilvejebragt 

nye perspektiver på pædagogisk arbejde fra neden i forhold til tid, kontinuitet, intern fagkritik og 

børneperspektiver. Vi har samlet de afsluttende perspektiver på viden dannelse i Liv og Læring 

under tre typer af udfordringer til fremadrettet forskning for udvikling af pædagogisk arbejde fra 

neden. 

 

 

Behovet for at kende, drøfte og inddrage børns perspektiver 
 

Alle de deltagende daginstitutioner var optaget af børneværkstedernes metoder, processer og 

resultater ligesom refleksioner og tolkninger over børneværkstederne blev fremhævet som særligt 

givende ved afslutningskonferencerne og i interviews. Flere af medarbejdernes egne projekter 

eksperimentere ligeledes med metoder til børnedemokrati og inddragelse af børn. 

I den forstand rammer børneværkstederne ned i aktuelle pædagogiske og didaktiske ønsker om i 

højere grad at kende, drøfte og inddrage børns egne perspektiver på deres hverdag i 

institutionerne. Samtidig stod det tydeligt, i de efterfølgende tolkningsmøder, at det pædagogiske 

personale var uvante med at drøfte fortolkninger af børnenes egne perspektiver, ligesom de var 

usikre på samme perspektivers status og betydning for konkrete pædagogiske udviklingsprocesser. 

Børneværkstederne i liv og læring synliggjorde således elementer af børns egne perspektiver på 

hverdagslivet i daginstitutionerne som er yderligere belyst i nedenstående publikation; 

Husted, M., & Lind, U. (2016). Fremtidsværksted som demokratiserende metode: 

aktionsforskning med børnehavebørn. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (3), 49 - 58.  

Samtidig synliggjorde drøftelser og refleksioner over børneværkstedernes indhold og potentielle 

bidrag til udviklingen af pædagogisk praksis, at der kan være grund til yderliere at undersøge og 

understøtte pædagogisk personales muligheder og forsøg med at inddrage børn i udviklingen af 

pædagogisk praksis. 

 

 

Behovet for tid til pædagogisk udviklingsarbejde 
 

I projekt Liv og Læring var de både på kommunalt og lokalt niveau ledelsesmæssig opbakning til, at 

tilbyde tid og understøttende vejledning til udviklingen af pædagogisk arbejde fra neden. Det 

betød, at projektet gav nye muligheder for at mødes, reflektere samt planlægge og justere 

pædagogiske aktiviteter. I den forstand lykkedes projektet med at tilvejebringe mulighedsrum og 
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støtte til medarbejdernes arbejde med at formulere, designe og lede egne pædagogiske 

udviklingsprojekter, som også i en del tilfælde lykkedes med at skabe nye eller forbedrede måder at 

organisere hverdagsliv og læringsmiljøer i daginstitutionerne. 

Projektet har også givet indblik i medarbejdernes konkrete vanskeligheder ved at finde tid og 
tidspunkter til at mødes. Medarbejderne blev sjældent decideret forhindret af ledelse eller 
kollegaer i at bruge tid på at afprøve nye udviklinger eller mødes omkring deres projekter. Det der 
gjorde det vanskeligt at prioritere projekterne i Liv og Læring var, at andre projekter og opgaver 
ofte syntes mere påtrængende. Samtidig var næsten alle daginstitutionerne i Liv og Læring præget 
af høj personalegennemstrømning og havde derfor svært ved at opretholde kontinuitet i 
gruppesammensætning og pædagogisk personale. 
Samtidig var det tydeligt, at medarbejderne generelt profiterede af, at gøre sig gentagene erfaringer 

med at designe pædagogiske organiseringer og projekter. I den forstand peger liv og Læring på en 

spænding mellem behovet for at prioritere konkrete samarbejder, refleksioner og muligheder for 

selv at designe pædagogiske organiseringer og projekter og tid og mulighedsrum der er til rådighed 

for samme. 

Denne spænding er yderligere belyst i publikationerne; 

Husted, M & Tofteng, D. (2018). Tid og indflydelse i pædagogisk udviklingsarbejde. I Vaaben. N.K 

& Plotnikov, M (red.). Ledelse af tid, tempo og travlhed. Hans Reitzel. 

Lind, U (2018). Et aktionsforskningsprojekt i en presset daginstitutionskontekst – kritisk 

eftertanke. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (1), 25 – 35. 

 

 

 

Behovet for arbejdsglæde og anerkendelse 
 

I alle projektets fremtidsværksteder formulere medarbejdere og ledelse kritik af negative kollegaer, 

manglende arbejdsglæde og lavt fagligt engagement. Denne interne fagkritik af arbejdsmiljø, 

arbejdsglæde og engagement var langt det mest dominerende og gennemgående udgangspunkt for 

både medarbejdere og lederes ønsker til udvikling i det pædagogiske arbejde. I den nedestående 

figur har vi gengivet ordløse spil samt kommentarer fra fremtidsværkstedets øvrige deltagere til tre 

af de kritikbilleder, der blev opført som ordløse formidlinger af den interne fagkritik af det faglige 

engagement.  
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Ovenstående afspejler hvordan den interne fagkritik typisk blev koblet til børnenes trivsel og til 

hverdagsliv og læringsmiljøer i hele sin bredde i daginstitutionerne. Denne tydelige kobling mellem 

medarbejdere og børns trivsel gav grund til at undersøge forholdet mellem børn og pædagogers 

trivsel yderligere. I forlængelse af ’Liv og Læring’ opslog UCC, i samarbejd med forskerskolen for 

Livslang Læring på RUC, et Ph.d. stipendie med henblik på at forøge viden om disse 

sammenhænge. Stipendiet blev tildelt Unni Lind, som forventes at indlevere Ph.d. afhandling 

ultimo 2019. 

 

Den interne fagkritik dannede desuden baggrund for utopier om arbejdsliv præget af anerkendelse, 

arbejdsglæde og fagligt engagement. Sammenhænge mellem muligheder for at understøtte fagligt 

engagement fra neden og opkomsten af intern fagkritik er yderligere belyst i publikationen; 

Husted, M. (2016). Pædagogisk praksis mellem kvalitetsløft og faglig erosion. I M. Friis 

Andersen, & L. Tanggaard (red.), Tæller vi det der tæller?: Målstyring og standardisering i 

arbejdslivet (Bind 5, s. 205-229). (Moderne arbejdsliv; Bind 5). Aarhus: Klim. 
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Publikationer og abstracts fra Liv og Læring 
Arbejdet med at formulere, undersøge og understøtte projekter og børneværksteder i Liv og Læring 

har ført mange læreprocesser og indsigter med sig. Denne evalueringsrapport formår langt fra at 

gøre rede for alle de typer af viden dannelse som projektet åbnede eller kvalificerede.  

Udvalgte udviklinger og perspektiver blev undervejs præsenteret og drøftet ved 

forskningskonferencer og/eller præsenteret og analyseret i peer review publikationer. 

Nedenstående præsentationer og publikationer reflekterer således viden og analyser oparbejdet i 

dialog med processerne i Liv og Læring; 

 

Abstracts  
 

Tofteng, D. M. B., & Husted, M. (2017). Time and developments in pedagogical work - A plea for 

experimental time within participatory partnerships. Abstract fra ECER 2017, København, 

Danmark. 

Kornerup, I., & Lind, U. (2017). Children perspectives on everyday life and the pedagogical work. 

Abstract fra OMEP 69th World Assembly and International Conference, Opatija, Kroatien. 

Husted, M., & Lind, U. (2016). Empowering children’s voice through critique and utopias.  

Abstract fra NERA, Helsinki, Finland. 

Husted, M., & Lind, U. (2016). Voicing children's critique and utopias. Abstract fra European Early 

Childhood Education Research Association, Dublin, Irland. 

Husted, M., & Tofteng, D. M. B. (2015). Critical utopian action research and the power of future 

creating workshops. Abstract fra ALARA 9th Action Learning Action Research and 13th 

Participatory Action Research World Congress, Pretoria, Sydafrika. 

 

 

Peer review publikationer 
 

Husted, M & Tofteng, D. (2018). Tid og indflydelse i pædagogisk udviklingsarbejde. I Vaaben. N.K 

& Plotnikov, M (red.). Ledelse af tid, tempo og travlhed. Hans Reitzel 

Lind, U (2018). Et aktionsforskningsprojekt i en presset daginstitutionskontekst – kritisk 

eftertanke. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (1), 25 – 35. 

Husted, M. (2016). Pædagogisk praksis mellem kvalitetsløft og faglig erosion. I M. Friis 

Andersen, & L. Tanggaard (red.), Tæller vi det der tæller?: Målstyring og standardisering i 

arbejdslivet (Bind 5, s. 205-229). (Moderne arbejdsliv; Bind 5). Aarhus: Klim. 

Lind, U. (2016). Det kollegiale samarbejde med etikken for øje. I Nielsen, G. M. (red.). 

Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet.  BUPL 

Husted, M., & Lind, U. (2016). Fremtidsværksted som demokratiserende metode: 

aktionsforskning med børnehavebørn. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (3), 49 - 58.  
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Bilag: Medarbejderdrevene projekter i projekt ’Liv og Læring i 

fremtidens dagtilbud’: 

 

Ruder Kommune 
 

Kærnehuset 
 

Samarbejde/kommunikation 

Projektdeltagere: Maja (køkkenmedarbejder) 
 
Visionen/Hjertet bag: At vi får det går i personalegruppen (minus ´fnidder´) 
Sket siden sidst: Der er ikke sket så meget 
Initiativ: Julefrokost hos mig – 3 tilmeldinger 
Et alternativ til julefrokosten her 
Måske – usikkerhed ifht. Maja´s langtidssygdomsforløb 
 
Fremadrettet: Maja – går fra på barsel om 3 mdr. 
Laver en hyggedag i stedet med tilmeldte hernede (har vi snakket om) 
 
Medarbejderkommentar: Hvis vi vidste hvad hinanden laver, kan vi bedre hjælpe 
hinanden 
Leder: initiativet er super godt. Snakke om, om vi skal holde julefrokost som tradition eller 
ej 
 
Projektet er ikke indfriet 
 
 

Smartere normering 

Projektdeltagere: Kristian (børnehaven) og Tina (vuggestuen) 
 
Visionen/Hjertet bag: Finde en rød tråd hvor vi kan arbejde sammen / 
Først finde en rød tråd på stuerne med skema over planlagte aktiviteter 
Tidsbegrebet – at få udnyttet den tid vi har 
Sket siden sidst:  
Tina: Ikke noget skema 
Vi har lavet brainstorm over aktiviteter med børnene (Tina, øvrige stue + leder): Hvad 
kunne vi tænke os at lave 
December har vi lavet julegaver 

Kristian: Månedsplan – som forventet: struktur + forudsigelighedHvordan kan vi optimere 
det vi har? Mest mulig tid til børnene – opgør med døde rum/med gårdvagt. Alle 
aktiviteter ligger i de to gyldne timer 
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↓ 
Hvordan blev månedsplanen til: 
Kristian lavede planen (kickstarte processen). 
Kristian fremlagde; nu arbejder vi ud fra samme struktur – så kan alle plotte ind. 
Første fase også som, øvelse i at arbejde struktureret 
Stuemøde brugt til at udvikle lidt på indholdet/aktiviteterne 
↓ 
Der var engang Kristian holdt et oplæg om didaktisk struktureret (fx ´tegn på læring´) 
Fremadrettet / Hvad skal der ske: 
Sættes i sammenhæng med læreplansarbejdet i HTK – værdier der kan binde det samme – 
evalueres? 
At arbejde med skema / aktivitetsplaner + HTKs læreplans –model er en simpel og 
overskuelig model, som vi godt kan arbejde med → Meget potentiale i det 
Kan fører til mere samarbejde på tværs (stuer / vg.st.-bh) 
 
Projektet er delvis indfriet 
 
 

Sige ja til flere ting 

Projektdeltagere: Steven og Linda 
 
Visionen / Hjertet bag: Alle var så negative – at vende det. 
Sket siden sidst: Vi har fremlagt det/fortalt det på. Ellers har vi ikke gjort noget, synes 
Steven 
- Linda: Steven har stoppet brok. Vi har også haft nogle dybere snakke i P-gruppen i 
december. 
Kommentarer: 
Medarbejder a: Jeg har tænkt over det, efter at Steven har konfronteret mig 
Medarbejder b: Vi siger ´ja´ til mere / hjælper hinanden mere 
Medarbejder c: Linda og Steven har skubbet til os på en god måde 
Fremadrettet: Det skal fortsætte i samme dur. Det skal blive endnu bedre 
Dybere snakke har hjulpet. 
 
Projektet er delvis indfriet 
 
 
 

Godt samarbejde 

Projektdeltagere: Steven og Linda 
 
Visionen / Hjertet bag: Vi savner godt samarbejde 
Sket siden sidst: Hvad har været svært: hvordan skal vi gribe processen an? 
Forlanger lidt at man skal se muligheder frem for begrænsninger 
At være professionel → Børnene skal trives (selvom man er træt fx) 
Linda: Jeg fornemmer en bedre stemning end før. 
 
Fremadrettet /Hvad skal der ske: 
Håber at, P-møder/snakke, bidrager til rød tråd og pædagogisk faglighed 
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Projektet er delvis indfriet 
 
 
 
 
 
 

Glade og anerkendende kollegaer / Sige godmorgen 

Projektdeltagere: Seval og Carina 
Hjertet bag: At man ikke er så negativ 
Og at vi selv gjort det → bevidste om det selv. Stoppet os selv 
Visionen bag / Hjertet bag: - Hjælpes mere ad i vug.st og bh – mere samarbejde 
- Bed om hjælp (hos kollegaer) – få hjælp og få anerkendelse og forståelse 
Sket siden sidst: Vi har snakket om det til stue- og P møder 
Vi har børn der trives, mindre støj, rum til spontanitet, samarbejde ml. vug og børnehave, 
bedre snakke. Personalet bliver gladere og mindre frustration. Ting tager tid – det er helt 
nyt. 
Tidligere var der slet ikke samarbejde ml. vug + bh. 
 
Fremadrettet: Vigtigt at sige godmorgen. Sige det frem hele tiden. Ros, respekt og 
anerkende. Hjælpe hinanden. 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 
 

Mere tid til det enkelte barn 

Projektdeltagere: Reyhan og Susanne 
Visionen / Hjertet bag: At have tid og plads og rum til at være sammen med det enkelte 
barn 
 
Sket siden sidst: Flyttet sovebørn til krybberum der kan bruges sammen med vuggestuen 
Fremadrettet: I gang med extra rummet skal laves om til brugbart, evt. dukkekrog – mere 
fleksibelt (ved at tømme rummet) 
Tage det lille rum ved fællesrummet, som hygge/læse rum (dør på vej via Helle) 
 
Projektet er delvis indfriet (delvist fordi der mangler noget ift. krybberummet) 
 
 
 

Frugtcafé 

Projektdeltagere: Reyhan og Susanne 
Visionen / Hjertet bag: At begge børnehavegrupper kan samarbejde mere om 
eftermiddagen / og skabe frie hænder (flere aktiviteter om eftermiddagen) 
 
Hvad er sket: En stue, er kommet op og kører / positiv feedback fra børnene 
Fremadrettet: Målet er fortsat at få mere samarbejde mellem grupperne / 
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og at de nye rum understøtter dette. 
Vil gerne bruge eftermiddagstimerne til noget andet / noget mere 
 
 
Projektet er delvis indfriet 
 
 

Piktogrammer  

Projektdeltagere: Reyhan og Susanne 
Visionen / Hjertet bag: Forudsigelighed – hjælp til børnene 
Visualisering for børnene så det bliver tydeligere for børnene 
 
Hvad er der sket: Vi mangler billeder af børnene 
Reyhan: Kører hos os (Pavillonen) med billeder og tavle – børnene har fået ansvar 
Fremadrettet: Hjælpe hinanden. Magnettavle / magnet maling. Få lavet billeder (er i 
gang). 
 
Projektet er delvis indfriet 
 
 

Tur dag 

Projektdeltager: Jovanka 
Visionen / Hjertet bag: Jeg ville gerne ud med børnene. 
Få lavet skema for aktiviteter med udgangspunkt i natur. 
 
Hvad er der sket: Har været alene – lavede skema – natur og naturfænomener. 
Turdage så meget som muligt. Svært - men vildt interessant. 
Har kørt efterårsprojekt om natur og naturfænomener, som team-projekt 
 
Fremadrettet: Vil gerne arbejde mere med natur - Gerne sammen med en (sparrings-
)makker. Vejledning: Fokus på bl.a. samling og hvordan det kan gøres ifht. arbejdet med 
børn og natur. Fokus på skemaer og rammer 
 
Projektet er indfriet 
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Himmelhuset 
 
 

Børnemøder 

Projektdeltager: Grethe 
Visionen / Hjertet bag: Få børnene på banen 
 
Hvad er sket: Tidligere brugt børnemøder – negativt dvs. skældte ud, nu en anden måde 
↓ 
Alle vil fortælle, alle er med - også dem jeg ikke troede, ville byde ind 

- Børnene er mere en homogen gruppe 
- Det har været en succes 

 
Fremadrettet: Børnemøder er ikke en snak i hele huset endnu 
 
Projektet er indfriet (men kan blive ved med at gro) 
 
 
 

Mere tid til det enkelte barn, 

Herunder 
1) Legekasser 
2) Legegrupper 

 
Projektdeltagere: Havva og Birgitte 
Visionen / hjertet bag: Mere overblik og mere forudsigelighed →til gavn og nærvær for 
´det udsatte barn´ 
 
Hvad er sket:  
Legekasser: (mere ´orden´) i legetøj på stuen, er gennemført. 
Vi har gjort det med billeder → det gør hverdagen nemmere, herunder nemmere for 
børnene at rydde op. 

Legegrupper: Udgangspunktet var, at det var svært for børnene at få øje på hinanden 

 Vi tog initiativ til legegrupper - Vi har taget ved lære af det og er begyndt at gøre det 
– også begyndt i lillegruppen 

 Spurgt børnene hvem de ikke har leget med og børn har spurgt om vi ikke skal lave 
legegrupper 

 De jubler når de skal i legegrupper. Men det er fordi de har fred, de får lov til at 
fordybe sig 

Fremadrettet: Fortsætter arbejdet 
 
 
Projektet er indfriet 
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Samarbejde vuggestue og børnehave 

Projektdeltagere: Marianne og Mette 
Visionen / hjertet bag: Finde en fælles vej. Om sommeren er vi ét hus. 
 
Hvad er sket: Startet på at finde fælles temaer – fx Halloween. 
Eksempel: projekt med ”krible krable” og noget med farver. 
Der er kommet mere fokus på noget fælles og det har jo også været målet længe. 
Men vi har stadig ikke det gode fælles samarbejde. Mest om sommeren vi laver ting 
sammen. Men ikke så meget nu 
 
Fremadrettet: Små skridt ad gangen 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 
 

Differentieret normering, 

Herunder 
- Struktur og skema /indfriet 
- Godt samarbejde 
Projektdeltagere: Marianne, Mette, Camilla 
 
Visionen / hjertet bag: Bedre til at hjælpe hinanden + Små rum kan give større nærvær og 
styrke børnenes venskaber 
 
Hvad er sket: Psykisk arbejdsmiljø – det har vi brugt en p-weekend på 

 Skema på white board tavle 
 Flere forskellige skemaer: ex ift. voksne på legegrupper og andre hvor det er skema 

med aktiviteter 
 Vigtigt at alle er med – det laves sammen 
 Vi har et godt samarbejde hen over legepladsen 
 Det er blevet meget bedre – og måden vi spørger til hinanden 
 Har inddelt stuerne. Er i gang med processen. Nu siger vi jo mere ja 

Fremadrettet: Fremadrettet skal der tages mere fat i det med rumdelere. 
Vi skal arbejde sammen, tale om det og få vores nye medarbejder indover. 
Vi fortsætter med det vi er i gang med. Ser muligheder frem for begrænsninger og at kunne 
se de mulige små rum der er. Prøve at holde gryden i kog med etablering af motorik-rum 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 
 

Psykisk arbejdsmiljø 

Projektdeltagere: Louise (Mette gået ind efter MED kursus) 
Visionen / hjertet bag: Glade og anerkendende kolleger 
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Hvad er sket: - Kursus for MED/AMR i kommunen – for flere institutioner 

 Vi har været meget inde over – det har været på P-weekend, PF 
 BH har kunnet mærke forandring i vug. Tidligere meget stueopdelt 
 Kultur ja/farvel i den grad implementeret (sagt af ny ansat) 
 Smitter af på kunderne i butikken i en tid hvor der mangler 
 SP-model, en fantastisk model det kræver at alle sætter sig sammen; 

problemidentificerende 

Fremadrettet: Evaluering efter sommer og revidering 
 
Projektet er indfriet (det er vokset og vi arbejder videre med det) 
 
 
 
 
 
 
 

Hjerter Kommune 
 

Øhavet 
 

Forældrekartotek 

Projektdeltagere: Kristian og Nurcan: 
Visionen / hjertet bag: Inddrage forældrenes ressourcer / kompetencer, fx ift. aktiviteter 
 
Hvad er sket: - Kommet info på intra + brev til forældre 
Ellers har det generelt været svært at finde tid – der er sket meget (andet), herunder barsel 
+ God idé at få forældre ind over – aktiv del, men hvor stort er engagementet hos 
forældrene? 
 
Fremadrettet: Ønske → Skemalagt tid til at gå fra 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 
 

På tværs af vug.st. – bh, 

Herunder 
- Samtalerum 
- Sprogrum 
Projektdeltagere: Fie, Helle og Louise T (mistet et medlem, fået et nyt!) 
Visionen / hjertet bag: Bedre kendskab og samarbejde på tværs af vuggestue og børnehave. 
Mere ´rød tråd´ 
 
Hvad er sket: 
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- Nyt medlem i gruppen 

- Det er gledet ud 

- Talt i dag om at tage fat på det igen 

- Blive bedre til at få fat på hinanden 

1. Samtale rum / LTU: læring, trivsel, udvikling 

→ med whiteboard (fx 1 gang om ugen) 

1. Sprogrum 

 Talt og fået hylder op i garderoben – synligt for forældre 
 Svært ift. indretning, pris og tid til at gå fra den ene dag tager den anden. 

Fremadrettet: Brænder stadig for det – vi kan godt. 

 Det skal stå på skemaet. 
 Vi kan komme med et skemaudspil til ledelsen 
 Bruge 1. salen til sprogrum og få det op i garderoben hvor alle går forbi 

Projektet er delvist indfriet (men meget lidt) 
 

 
 

Samarbejde på tværs / gå på turer sammen 

Projektdeltagere: Trine og Mette 
Visionen / hjertet bag: At ville hinanden / kendskab til hinandens arbejde 
´Store venner´ 
 
Hvad er sket: Intet sket – pga. sygdom + kun én tilbage fra oprindeligt projekt og dermed 
også koblingen til bh. 
 
Fremadrettet: Det skal være skemalagt for at få et ordenligt samarbejde på tværs 
 
Projektet er ikke indfriet 
 

 

Økonomi / MED 

Projektdeltagere: Trine og Mette 
Visionen / hjertet bag: Indblik og indflydelse på økonomien 
Skabe bedre forståelse 
 
Hvad er sket: 

 MED udvalg – vi vidste ikke helt hvordan og hvorledes 
 MED udvalg på kursus = de kender deres roller = orientering på P møde 
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Fremadrettet: Ind i velkomstfolder (til nye medarbejdere). At vi som personale bruger det 
 
Projektet er ikke indfriet (men lidt mere indblik i økonomien) 
 
 
 

Tid til planlægning og evaluering 

Projektdeltagere: Trine og Mette 
Visionen / hjertet bag: Skabe mening i aktiviteterne. Komme rundt om læreplanstemaerne 
 
Hvad er sket: 

 Det sidste år har vi fået sat os sammen og fået planlagt = med til at give mening og 
forståelse i vug.st. og på tværs 

 Vi samarbejder om det samme emne 
 Planlægge temaer, turer ift læreplanen, på møderne finder vi på aktiviteterne 
 Det lykkes fordi det stod i skemaet 

Fremadrettet: Savner at evalueringsdelen er med, men det skal vi skemalægge. Bruge 
SMITTE modellen 
 
Projektet er indfriet 
 
 
 

Børn i køkkenet 

Projektdeltager: Janni 
Visionen / hjertet bag: Mindre kræsne børn. Gøre en forskel. Køkkenet som et ekstra rum. 
Nye oplevelser 
 
Hvad er sket: Det var svært at finde nogle der ville være med, men det kører nogenlunde 
nu 
Ift. børnehaven: 
- 2 x 2 børn i køkkenet – arbejde videre og få engelsk ind over 

- Lært at vaske hænder, komme til skade 

Ift. vuggestuestuen: 

- Ordne hønsefødder. Salt, surt, sødt 

- Talt om det bagefter 

- Hos alle børnegrupperne oplevet stolthed 

- Skabt noget med kollegaer som jeg ikke kendte så godt 

- Lære at fejre succeserne 

Fremadrettet: Fortsætte → mindre kræsenhed. Det kan bruges til læreplansarbejdet – ex: 
Science. Holde fast på hjælpere (blandt personalet) i huset 
 
Projektet er indfriet 
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Mere struktur, planlægning og flere voksne 

Projektdeltagere: Rikke og Louise 
Visionen / hjertet bag: Flere aktive voksne. Bedre planlægning / mere struktur 
 
Hvad er sket: 

 Fik lavet orange skemaer = synligt hvad vi lavede, kom vi rundt om pædagogisk 
læreplans -temaerne 

 Hurtigt planer på intra – det kører nu og vi har fået billede 
 Når aktiviteter var på skema – behøvede vi ikke aflyse - i stedet lavede vi noget i 

forlængelse; ex rytmikrum – så lavede vi i stedet sjov på legepladsen 
 Lettere at tænke ud af boksen, for vi fik gjort det vi ville (skema) 
 Struktur og planlægning ikke bare i sig selv, så dagen ikke smuldrer 
 Aktivitet om eftermiddagen = færre mennesker på = efter frugt ved at lukke af – nu 

aktiviteter på en anden måde – ikke (nødvendigvis) planlagt men italesat mellem os 
 I sommerferien er der blevet gjort meget på legepladsen – vi havde temauger 

Fremadrettet: 
Smide skemaet ind til ledelsen 
↓ 
Planer giver overblik – det skal hænges op på kontoret 

 Køkkenet kunne komme på 
 Mere aktivitet på legepladsen? 

Stadig et håb – og så må vi bygge videre. Aktiviteter om eftermiddagen som man skrev sig 
på – små ting fremadrettet 
 
Projektet er indfriet 
 
 

Skabe fælles erfaringer på tværs af vug.st. og bh 

Projektdeltagere: Ole og Hanne 
Visionen / hjertet bag: Fælles erfaringer → med udgangspunkt i rytmik 
Vi vil skabe fælles erfaringer, via: 

1. Aktiviteter og samvær (fx som busture, eller idéen om fællessang) → 
vug.st.personale + bh-personale + børn 

2. Erfaringsudveksling og videndeling – vug.st.personale og bh-personale imellem 

Hvad er sket: 

- Ikke kommet så langt, hverdagen (især efteråret) har spændt ben, især vuggestuen. 

- Vi har opdaget at vi på andre måder har fokus på brobygning / andre steder = klogere 

på hinandens praksis. Naturbussen, som eksempel på at der er (en del) på tværs! 

- Det var måske ikke det projekt, men der kom gang i noget andet – vi gør det andre 

steder 
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Fremadrettet: Tænke at koble bh på vug.st rytmik 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 

 

Spar Kommune 
 

Rosentoften 
 

Såning 

Projektdeltagere: Simone og Ayten. Helle og Müzyeen kommet til undervejs 
Visionen / hjertet bag: Se, smag, sanselig erfaring → vigtigt at børnene ser den proces (så – 
spirer – gro) 

 Spise frisk frugt / Se det i virkeligheden 

Hvad er sket: Nået meget – børnene synes at det var sjovt 
Børnene vaskede kartoflerne og det var de glade for. Det var svært at få børnene i køkkenet 
i vuggestuen, men det kommer - barsel, sygdom, indkøring af nye børn 
 
Fremadrettet: 

- Plantedag med bedsteforældre i børnehaven 

- Fremtid: forsat fokus og sprede det ud i andre institutioner 

- Vi har talt om det på tværs af husene 

- Drivhuset skal flyttes 

 
Projektet er indfriet 
 
 

Social med kollegaerne 

Projektdeltagere: Hanne og Katrine 
Visionen / hjertet bag: Sammenhold på tværs af husene, fx ved at lave noget sjovt sammen 
der ikke er arbejde og at samarbejde på tværs af husene 
 
Hvad er sket: 
Det er der lavet meget af – en succes 
- Vi har været ud og klatre 

- Forældrene med i arrangement – vil gerne have det op og køre – forældre mere aktive i 

arrangement 

Fremadrettet: 
- Noget at arbejde videre med 

- Forældrebestyrelsen vil gerne være mere aktive 



59 
 

- Det behøver ikke at være ´over´-planlagt 

Projektet er delvist indfriet 
 
 
 

Udeværksted 

Projektdeltagere: Susanne og Heidi 
Visionen / hjertet bag: En mere attraktiv legeplads → Uderum: 
- Træ, snitteværksted, forberede bålmad 

- At tingene er derude, så man ikke skal ind og hente 

- Opbevare ting i brændeskuret 

- Inspireret fra naturcentreret – alle materialerne er tilgængelige 

- Sommeren – lang tid ude – tage ting med ud fx tegnepapir 

 
Hvad er sket: Udeværksted bestilt til børnehaven 
 
Fremadrettet: Heidi vil gerne arbejde videre med om der er nogle ting der kan lade sig gøre 
Søge Matas fonden – ex tegne legepladsen 
Udfordringer: 
- manglende tid og vil gerne nå det men nye opgaver 

- del af gruppen er stoppet 

 
Projektet er delvist indfriet 
 
 
 
 

Tulipangården 
 

Krea værksted 

Projektdeltagere: Angela, Majbritt, Aysel, Christina, Annica, Jette (ny), Peter (ny) 
Visionen / hjertet bag: At koble det musiske og det kreative 
At skulle være i rummet uden at hæmme børnenes udfoldelse 

 ikke at skulle passe på / rydde op (før man er helt færdig) 
 tingene tilgængelige og i børnehøjde 

Hvad er sket: Ansøgning til internt MED udvalg, ikke imødekommet 

 Ved ikke hvad der kunne være en ramme for et budget 
 Afslag ift. at målgruppen er for smal 

 
Fremadrettet: Brænder stadig for det – men der skal mere til. Godt projekt – lave en bedre 
ansøgning. Evt. spørge hvad der skal til for at få penge 
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Idéer:  
Eksisterende atalier på musikskolen – kunne man etablere det der? 
Kunne man sætte penge af over flere år? 
Man kunne dele dagene mellem husene? 
 
Projektet er delvist indfriet 
 
 

Samarbejde på tværs af husene 

Projektdeltagere: Sussi, Kasper, Ayse, Lene 
Visionen/Hjertet bag: Nye Børnefællesskaber. Udvikle børnenes motoriske færdigheder 
 
Hvad er sket: 
5 ugers forløb (Afrikatur) 
→ børnene blev delt på tværs 
→ børnene kunne godt lide det 
Vi oplevede at børnene fik nye børnefællesskaber og at flere af børnene udviklede sig 
motorisk 
 
Fremadrettet: 
Vi vil gerne fortsætte da det er meget givende og vi oplever, at børnene får meget ud af det 
Da vi ikke har fået den store hal, er det svært at kører videre →der skal ansøges ¾ år i 
forvejen → Det er logistik – og det kan vi løse 
 
Projektet er indfriet 
 
 
 

Musikalsk workshop med samspil 

Projektdeltagere: Oscar, Michael, Patricia 
Visionen / hjertet bag: Børnene kan ´droppe´ ind og ud og blive nysgerrige på musikken 
Hvad er sket: Der er plads til det i huset, men man skal ´finde´ de rigtige tider og rum 

 Vi bruger musikken, men vi har ikke samme retningslinjer – vi arbejder ikke 
sammen, men gør det hver for sig 

 Det skal ikke være skemalagt, men det er udfordrende hvis vi skal lave noget 
sammen (Men vi kan godt samarbejde til højtiderne) 

 Onsdag laver vi koncert på gul stue 

Fremadrettet: Pædagoger er skræmte af musik, hvis de ikke har en musisk faglighed 
- hvordan kan alle være med i det → slip det løs (stort som SMÅT). Mødes for at dele 
erfaringer 
 
 
Projektet er delvist indfriet 
 

Bus – ture ud i naturen / naturværksted 

Projektdeltagere: Michael, Lena 



61 
 

Visionen / hjertet bag: Turer ud i naturen med børnene. Naturværksted / et ekstra rum 
Hvad er sket: Vi ville have søgt nogle fonde → men nåede ikke så lang 
Måtte droppe projektet – det er ikke realistisk 
 
Fremadrettet: Light udgave, hvor vi ikke har vores egen bus. 
Kommunen har en bus, man måske kan låne og kører afsted 
 
Projektet er ikke indfriet 
 
 

 

Pædagogisk weekend 

Projektdeltagere: Kate, Marianne, Lena, Karin, Anja, Henny 
Visionen / hjertet bag: At få en god hverdag → Man bliver selv glad (vi smitter hinanden, 
både positivt og negativt). Vi har endnu ikke en fælles pædagogik i Trækronerne – at vi vil 
det samme sted hen / fælles fodslag. 
Faglighed som grundsten for godt arbejdsmiljø. 
Hvis vi skal have engagerede medarbejdere og fastholde medarbejdere, er det nødvendigt 
at arbejde med fælles faglighed/pædagogik. 
 
Hvad er sket: Vi har udarbejdet en plan for pædagogisk weekend, samt en ansøgning til det 
interne MED udvalg 

 Ingen har fået penge fra MED – men puljen føres videre over 
 Der var to ansøgninger 

Fremadrettet: Plan B – søge om pengene igen til efteråret 2016 – i samarbejde med 
ledelsen. 
→ fokus på faglig fordybelse på musik og bevægelse 
 
Projektet er delvis indfriet 
 
 
 

Et ´lege hjem´ i et rum 

Projektdeltagere: Lene, Lisbeth, Christina 
Visionen / hjertet bag: Forskellige aktiviteter i ´hjemmeligt´ rum → gør rummet til noget 
særligt for børnene 
 
Hvad er sket: Der er indrettet et rum 
→ de leger på en anden måde / meget mere rollelag 
→ Der kommer børn fra de andre stuer og leger 

 Det har ikke været udgiftstungt 
 Børns privatliv – rummet er børnenes – men vi kan sætte os der 
 Frigør plads til andre lege – ex: brio tog 

Fremadrettet: Projektet er færdigt 
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Projektet er indfriet 
 
 
 

MED udvalget 

Projektdeltagere: Steen, Søs og Mathias 
Visionen / hjertet bag: Synliggørelse af MED udvalg → Så det ikke bare er et proforma-
udvalg, men bliver brugt 
f.eks. Hvad bliver pengene brugt til? Fx brug af vikartimer om sommeren – er det 
nødvendigt? 

 Vi fik en vejledning – og undersøgte KLs hjemmeside → den var forvirrende 
 Google søgning 
 Folk er blevet mere obs på MED udvalget – det er blevet mere tydeligt / mere 

bevidsthed  

Fremadrettet: Vi ville lave en folder. Få det skrevet ned 

Projektet er ikke indfriet 
 
 
 
 

Ledelsens projekter  
 
 
Familieorienteret og ekspertiserne ud i institutionen (Familiehuset utopia) 
Projektdeltager: Institutionsleder 
Hjertet bag: At vi får ekspertiserne ud i daginstitutionen 
 
Hvad er sket: Forældrerådsmøde; forældresamarbejde/principper i kommunen 
→ Små forældremøder – forældre m. udfordringer i forhold til specifik børnegruppe. Det 
almindelige forældremøde → kunne det ændres lidt? Oplægsholdere og dialog 
→ Fokus på den gode samtale + arrangere overlevering 
Altid plads til en samtale – bedre end formaliseret samtaler 
Godt med små forældremøder 
F.eks. med: 
- De børns forældre der fortalte at de bliver slået (Nogen børn fortalte om at blive slået 
derhjemme) 
- Små møder med 4 nye forældrepar? 
- Eller møde om skolestart? 
 
Projektet er delvist indfriet (ift. at arbejde med mindre forældremøder) 
 
 

Positive medarbejdere  

Projektdeltagere: institutionsleder, to afdelings ledere 
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Visionen / hjerte: Fra: Lytte til personalet (”gør en forskel”) → Nysgerrige på det I gør og 
siger – det I er optaget af Til: Nyt Hjerte → Fagligt kompetente medarbejdere der er glade 
for at gå på arbejde 
 
Hvad er sket: 
- Struktur med planmøder → Man kom afsted, fik sparring 

- Institutionsleder sad med og lyttede 

- Det var børnene der var i fokus; og det at skabe en bedre hverdag for dem 

- dialog 

Pludselig var folk på arbejde. 
Uhåndgribeligt ift. hvad vi lige helt præcist har gjort. 
Det virker/fantastisk dynamik – men hvilket konkret tiltag kan vi ikke lige sige 
Eksempler: 
- Formand til ledelse: Husker I at give medarbejderne det de skal have 
- Medarbejdere lavet plakat til leder med billeder og deres kommentarer til jul, leveret 
hjem 
 
Fremadrettet: 
- Bruge MED udvalget 

- Skabe dialog ml. medarbejdere 

- Øve os på at se det fra helikopterperspektiv 

Projektet er indfriet 
 
 
 

Glade medarbejdere → Positive på arbejde 

Projektdeltagere: Institutionsleder, to afdelingsledere 
Visionen / hjertet bag: Trivsel → vigtigt med hjertet at følge trivselsdagsordenen 

 Trygge medarbejdere der ved hvordan ledelsen fungerer 

Hvad er sket: Tæt på at melde fra ”Vi kan ikke mere”, (Det var hele projektet – alle delene) 

 Diverse tiltag oppefra → kurser mm. 
 Barsler og udskiftning i personalegruppen 

Vejledning (ift. Liv og læring –projektet) → fik øje på alt det vi havde nået → ”Blive hejst 
helt op igen” 
 
Fremadrettet: Stadig – fremad. Styr på stuerne mere energi til at følge hjertet. 
 
Projektet er delvist indfriet 
 

Netværksmøde for afdelingsledere 

Projektdeltagere: To afdelingsledere 
Visionen / hjertet bag: Netværk /sparring for afd. Ledere = at få et fælles forum 
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Hvad er sket: Overvejelser i hvordan idéen formuleres/formidles → lære af 
køkkendamernes netværksmøder, som blev stoppet fordi fagforeningen har overtaget (før 
var det køkken faglig sparring). Der skal være beskrivelse af indhold og formål. 
Overvejelser → skal vi selv – eller gennem forvaltning? 
 
Fremadrettet: 
Idé om afdelingsledernetværk som: 
Pilotprojekt/eksperimentarium, med dem som gerne vil 
 
Projektet er ikke indfriet 
 
 
 

Faglighed og trivsel 

Projektdeltagere: institutionsleder og tre afdelingsledere 
Visionen / hjertet bag: 7 værdier som er vedtaget i byrådet (sund fornuft, respekt, 
ansvarlighed, troværdighed, klare budskaber, åbenhed, handlekraft) 
 
Hvad er sket: Diskuteret ift. vores arbejde i Trækronerne 
→ Klare værdier hænger sammen med trivsel = fælles fodslag i personalegruppen = 
faglighed 
 
Fremadrettet: 

- Årsplan (bevægelse ikke med i årsplanen) - det skal med i profilen 

- P-lørdag rigtig god – ejerskab 

 
Projektet er indfriet 
 
 


