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KiD-projektet i Næstved kommunes Dagplejeformidling 

Udvikling af læring og læringsguider i dagplejens pædagogiske praksis 

 

KiD-projektet, som denne rapport omhandler, blev pr. 1.4.2003 ansøgt af Næstved Dagpleje-

formidling. Dagplejen i Næstved kommune er iflg. kommunens hjemmeside ”en decentral 

institution med 600 børn i alderen 0 - 3 år, 165 dagplejere, 9 dagplejepædagoger, 2 admini-

strative medarbejdere og 2 ledere. Hver dagplejer har 3 - 4 børn tilknyttet. Dagplejerne er for-

delt i 22 grupper i 3 sektioner. Til hver gruppe er tilknyttet dagplejepædagoger, der fører til-

syn med børnenes trivsel og udvikling. Tilsynet omfatter tilsyn i det enkelte hjem - i legestuer 

- hos kolleger - på udflugter el. lign. Således er der jævnligt kontakt med den enkelte dagple-

jer.” 

 

Generelt set er og har dagplejen mange steder som institution været igennem store forandrin-

ger i det seneste 15-20 år i det danske samfund. Dagplejen er ofte gået fra at være en paraply-

organisation for en række tilknyttede dagplejehjem, hvor den tilsynsførende ”kontrollerede” 

den enkelte dagplejemoder, mht. en række fastsatte regler og normer for hjemmets hygiejne, 

miljø og omsorgsniveau – til at være en mere pædagogisk funderet institution, hvor den en-

kelte dagplejer er pædagogisk medarbejder i en større helhed. 

 

Man kan læse om dagplejens værdigrundlag i Næstved kommune, at ”’Dagplejen er så godt 

som hjemme’. Et dagplejehjem er et ’hjem’. Herved adskiller dagplejen sig fra andre 

institutionsformer, hvor ’hjem’ ikke indgår som en naturlig del af pædagogikken. Den 

foræring der ligger i at kunne udnytte hjemmets fysiske indretning, og de opgaver der er i et 

hjem, skal dagplejerne bruge i det pædagogiske arbejde.” 

 

Borgerne præsenteres med andre ord for et pædagogisk tilbud, der har en markant anderledes 

profil og selvforståelse udadtil – end tilfældet fx kan være for en vuggestue eller en 

børnehave, for den sags skyld: 

 
”Børnene skal opleve, hvad man laver i et hjem dvs. deltage i daglige gøremål som vask - dække 
bord - rydde op - vande blomster osv. Omsorg er et andet værdibegreb dagplejen lægger vægt på 
og er kendt for. Kontakten til det enkelte barn i en mindre gruppe vægtes højt. Arbejdet skal være 
præget af begreber som respekt - accept - tolerance - viden - møde barnet på barnets niveau - 
styrke barnets stærke og svage sider. Således indgår hele tiden en vurdering af, hvilken gavn det 
enkelte barn har af dagplejerens beslutninger og handlinger. Til børn med særlige behov er et 
begrænset antal pladser til rådighed hos nogle få dagplejere (Fra Dagplejens værdigrundlag)”. 

Alligevel er det ofte de samme begreber, man bekender sig til som i almindeligt kendte 

daginstitutioners virksomhedsplaner: omsorg, kontakt til det enkelte barn, på barnets niveau, 

børn med særlige behov o.s.v. 

 

Dermed markerer dagplejen sig også som en institution, der i moderne forstand vil det 

pædagogiske møde ml. den voksne dagplejer og forældrenes børn, men som en 

institutionstype, der tilbyder noget andet og mere end det, den traditionelle daginstitution står 

for. 

 

Dette KiD-projekt i 2003-2004 havde som hensigt at kvalificere og inspirere til pædagogisk 

udvikling af såvel dagplejepædagogerne, som dagplejerne selv. Målet var, at alle ansatte skal 

nå frem til at kunne udvikle og implementere læringsguider i forhold til Howard Gardner og 

de mangfoldige intelligenser. 
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Man kan tilføje, at Næstved Kommunes eget vedtagne Værdi- og arbejdsgrundlag fra 2002 

(det gjaldt dengang kun de 3-10 årige, men i 2004 blev det formelt besluttet, at det skulle 

gælde hele 0-18 års området) udgjorde det egentlige teoretiske og praksisrettede grundlag for 

arbejdet med at udvikle læringsguider i projektet. En central opfattelse af begrebet om barnets 

kompetencer kommer til udtryk i denne model fra Værdi- og arbejdsgrundlaget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne opfattelse og modellen i sig selv er stærkt inspireret af Howard Gardners 

intelligensformer og tankerne bagved dem. 

 

Grundtankerne i værdi- og arbejdsgrundlaget for hele kommunens arbejde med de 0-18 årige 
kommer til udtryk i de værdier, man i særlig høj grad lægger vægt på, at ” Formålet er at at 

skabe og beskrive et grundlag for videreudvikling af helhed og sammenhæng i børnenes liv i 

et samarbejde mellem familierne og institutionerne.” Det udtrykkes som et vigtigt fokus på: 

 
Det rummelige, ansvarlige 

og demokratiske menneske 

- et rummeligt og understøttende fællesskab 

 

Arbejdsgrundlaget udgøres af den ovenfor viste model, som er en hjørnesten i den 

teoriforståelse, der lægges til grund for synet på det pædagogiske arbejde i kommunens 

institutioner, herunder også dagplejen. 

 

Man kunne altså ikke være i tvivl om som ansat i Næstved kommune indenfor 0-18 års 

området (dagplejen, institutionerne og skolen) i fremtiden at skulle arbejde udfra disse 

holdninger og læringsopfattelser. Det var en klart formuleret grundtanke, at KiD-projektet 

specifikt indenfor dagplejen skulle bidrage til at implementere Værdi- og arbejdsgrundlaget i 

arbejdet med de 0-3 årige i kommunen. 

Formål med projektet 

Formålet med projektet var at fremme en udvikling af de 0-3 årige i kommunens dagpleje, 

med særligt fokus på børns egne læringskanaler og læringsstrategier: at erfare, erkende og 

opleve sig selv og verden gennem sproget og kroppen. Det har handlet om at udvikle en 

fælles forståelse, et fælles sprog og en fælles værdisætning; en hensigt, der rækker udover 
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dagplejerens arbejde med de 0-3 årige, bl.a. fordi værdigrundlaget retter sig imod alle 

kommunens børn og unge mellem 0-18 år. 

 

Således var målet at læringsguiderne kunne indgå som et væsentligt grundlag og et 

supplement for den ”Barnets bog”, der i Næstved kommune følger barnet gennem hele dets 

opvækst. Der skulle også findes nye veje at gå for dagplejeren, iværksættes nye 

udviklingsaktiviteter, som bl.a. kunne anvendes i det pædagogiske arbejde, for den enkelte 

dagplejer og i de grupper, hvor dagplejerne samarbejder og mødes med hinanden 1-2 gange 

om ugen. 

 

Med udgangspunkt i det ovennævnte værdi- og arbejdsgrundlag skulle projektet i særlig grad 

fokusere på, både hvordan børn lærer gennem sproget og kroppen, d.v.s. hvordan barnet lærer 

at begribe sig selv og verden gennem at lege, bruge kroppen og sætte ord på den verden, det 

oplever i sine første tre år; og samtidig arbejde med at udvikle retningslinier og læringsguider 

for, hvordan de 7 intelligenser kan blive en del af barnesynet og den daglige praksis i 

dagplejerens arbejde. 

 

Projektets faser og organisering 

Dagplejens KiD-projekt havde det væsentlige udgangspunkt at få sat gang i en 

implementering af Værdi- og arbejdsgrundlaget blandt dagplejerne og dagplejepædagogerne. 

Man skulle altså med et forsøgs- og udviklingsarbejde undersøge forudsætningerne og 

betingelserne for, hvordan man konkret kan arbejde udfra de grundlæggende værdier om det 

demokratiske, rummelige menneske – og udfra den af Howard Gardner inspirerede 

kompetencemodel for barnets udvikling og læring. Det har i store træk fulgt disse faser i 

projektet: 

 

Projektmodel KiD 

Implementering af Næstved Kommunes VÆRDI- OG ARBEJDSGRUNDLAG 

Hvordan udføre det i praksis? 

 at se pædagogiske muligheder i dagplejens arbejde 

 at udvikle en fælles opfattelse af pædagogiske begreber 

Afdække problematik 

 at lave praksisobservationer af børns leg og voksnes adfærd 

 at udarbejde en projektbeskrivelse for en mere indgående analyse 

Undersøgelse af problematik udfra projektbeskrivelsen 

 at undersøge praksis omkring børns læring, dvs. i legestuerne 

 metodisk arbejde i grupperne med at observere og bearbejde observationer 

 

 

Udfra dette arbejde i projektet, som har varet 5-6 måneder, har det mundet ud i et forslag til 

en ny Læringsguide, som skal kunne anvendes i dagplejeinstitutionen. 

 

De mange processer og faser i projektet er naturligvis ikke foregået uden vanskeligheder og 

usikkerhed om, hvad formålet er med at lave et sådant projekt. Usikkerheden har også ofte 

knyttet sig til, hvordan man konkret skulle udføre projektarbejdet. Det vil sige, hvilke 
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redskaber og metoder, man bør og kan benytte sig af. Og i det hele taget, hvad der konkret 

skal gøres i et udviklingsarbejde. 

 

Udfra andre projekterfaringer er det dog en naturlig og uundgåelig del af et udviklingsarbejde, 

at der kan forekomme usikkerhed og frustrationer i processen undervejs. Spørgsmålet var 

derfor ikke, hvordan man kunne undgå det – men snarere hvordan det kunne imødegås, når 

det opstod i selve arbejdet med projektet. 

 

Begrebsafklaring 

Læring i dagplejens praksis – set i relation til værdi- og arbejdsgrundlaget 

Læringsbegrebet har været særligt i vælten i de senere års pædagogiske debatter, både i for-

hold til synet på børns udvikling og i forhold til voksnes udvikling og kapaciteter/-

kompetencer. Generelt set er der især tre læringsopfattelser, som interessen har samlet sig om. 

De tre læringsopfattelse spiller ofte sammen i konkrete udviklingsprojekter og man kan kort 

karakterisere dem som: 

 

 Psykodynamisk læring – med fokus på barnets identitetsdannelse og jeg-struktur, hvor 

læring ses som en del af den enkeltes udvikling af selvværd og stabile relationer til om-

verdenen 

 

 Kognitivistisk læring – med fokus på barnets sproglige og intellektuelle vidensstrukturer 

og deres udvikling; læring forstås udfra hvordan barnet udvikler et koncept om eller et be-

greb om verden, udfra den sproglige interaktion med omverdenen 

 

 Konstruktivistisk læring – med fokus på barnets sociale interaktion med omgivelserne og 

dets konstruktioner/forestillinger om hvordan verden og samfundet ser ud. Læring ses som 

et konstruktionsprojekt, hvor en stadig større viden om verden og det selv udvikles gen-

nem opvæksten og mødet med andre mennesker 

 

Disse læringsteorier er kun beskrevet her i en meget kortfattet form, der ikke tilgodeser de 

dybere nuancer og overlapninger imellem de forskellige læringsteorier. Men det er vigtigt at 

se forskelle og ligheder iml. dem og at vurdere, om man uden videre kan sammenkoble dem, 

uden at være kritisk overfor det syn på barnets læring, der kommer ud af en sådan sammen-

blanding. Denne grundantagelse bygger på et barnesyn, der omfatter flere forskellige ”veje til 

læring og udvikling”, end den gængse, traditionelle opfattelse af, at læring finder sted som en 

ensrettet påvirkning fra voksen – barn. At børn selv kan finde veje at gå, måder at lære på, 

som undertiden kan være usynlige eller uforståelige set fra et voksenperspektiv. Men som 

samtidig rummer lige så store udviklingspotentialer, som de læringsformer, der traditionelt set 

er ”accepterede” af voksne. 

 

Værdi- og arbejdsgrundlaget – de 6 kompetencer i barnets liv 

Kigger man på Værdi- og arbejdsgrundlaget for Næstved kommune, som det aftegner sig ud-
fra det gældende forlæg, kan man sige at det i høj grad er inspireret af den kognitivistiske læ-

ringsopfattelse, specielt m.h.p. Howard Gardner og de 7 intelligenser. Projektet havde derfor 

også som udgangspunkt en kognitivistisk læringsteori som sit afsæt. 

 

Det kan suppleres med en psykodynamisk tilgang, bl.a. hentet fra Sterns teorier om selvets 

udvikling og i forståelsen af barnets relationer til omverdenen. Og en mere dynamisk tilgang i 
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almindelighed, som ikke ser barnets udvikling som en fremadskridende bevægelse gennem 

entydige, klart afgrænsede stadier – som man fx kender det fra Piaget og Erikson. Men som 

helhed har det altså handlet om, hvordan man kan implementere et kognitivistisk orienteret 

værdi- og arbejdsgrundlag i dagplejen i Næstved kommune. 

 

Gennem de første dialoger med dagplejerne stod det meget klart, at der ikke var nogen omfat-

tende dyb teoretisk indsigt i eller forståelse for detaljerne i sådanne overvejelser hos dagple-

jerne, hvad man heller ikke kan eller skal forvente. Læringsbegrebet var noget nyt, og blev 

opfattet som et fremmedelement i forhold til ens egen praksis som dagplejer. Men ikke nød-

vendigvis som en negativ, endsige fremmedgørende tilgang. Flere gav oprigtigt udtryk for, at 

det lød spændende at skulle gå i gang med. Og at læringsbegrebet måske kunne bidrage med 

noget nyt og anderledes. 

 

Der var derfor et udtalt behov for at få præsenteret disse teoretiske forståelser i en omskrevet 

form, så der kunne arbejdes med begreberne i selve projektet – og samtidig bane vejen for en 

ændring af praksis på længere sigt, udfra værdi- og arbejdsgrundlaget. 

 

Problemstilling og metode 

Grundlæggende problemstillinger i projektet 

Med en overvejende kognitivistisk tilgang til læringsbegrebet blev det meget vigtigt at 

fokusere specielt på Howard Gardners intelligenser og introducere dem til dagplejerne i 

begyndelsen af projektet. Bl.a. fordi de 6 kompetencer i Værdi- og arbejdsgrundlaget stort set 

er hentet fra denne læringsteori. Howard Gardners teorisystem er dog ikke kun funderet i en 

opremsning af mulige intelligenser og kompetencer – men rummer også et syn på læring i 

almindelighed. 

 

Han skelner iml. intuitiv læring (som vi fødes med evnen til), traditionel skoleindlæring og 

mesterlære/opgaveløsning. Han påpeger her, at den intuitive læring lider trange kår i barnets 

opvækst, fordi den målrettet undertrykkes af den traditionelle skoleindlæring, der primært 

styres udfra lærerens og skolens dagsorden for, hvordan ting læres. Samtidig bør der også 
være plads til mesterlæringen, som man kunne kalde den: den læring der iflg. Gardner finder 

sted i selve løsningen af en opgave, der ikke på forhånd er givet et facit for. Her virker han 

meget inspireret af Deweys ”learning by doing”-teori og de nyere teorier om ”action 

learning”. 

 

KiD-projektet havde – udover at være funderet i en kognitivistisk læringsopfattelse – også et 
klart og tydeligt afsæt i et forandringsperspektiv for udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejde, 

der også rummer elementer af forskningsmetoder og forskningsbearbejdning, kan være 

praksisorienteret (at undersøge praksis mhp. en mulig forandring af praksis), eller 

forandringsorienteret (at forandre praksis mhp. at lære noget om praksis). 

 

Derfor rummer projektet også praksisperspektivet, idet man som i ethvert udviklingsarbejde 

er nødt til at foretage undersøgelser af praksis, for overhovedet at kunne veje til at forandre 

den. Men den overordnede hensigt var at forandre praksis, mhp. en implementering af værdi- 

og arbejdsgrundlaget. KiD-projektet skulle således samlet set tage stilling til flg. 

problematikker: 
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 Under hvilke betingelser og med hvilke resultater kan man i dagplejen udvikle og afprøve 

nye læringsguider til arbejdet med 0-3 årige børn i en dagplejesammenhæng? 

 

 Hvilke nye former for viden om læring, evt. nyt syn på læring, indebærer det at arbejde 

med læringsguider for de 0-3 årige børn? 

 

 Kan det konkrete udviklingsarbejde sige noget væsentligt om udfordringer og 

problemstillinger ved at implementere et værdi- og arbejdsgrundlag for dagplejen som 

institution? 

 

Metodisk har projektets arbejde været faciliteret af flg. redskaber og fremgangsmåder: 

 

 Casebeskrivelser (observationer af børns legepraksis) 

 Caseanalyse udfra foreliggende observationer 

 Værdi- og behovsskema (vedlagt som bilag) 

 Projektarbejdsmetoden 

 Fokusgruppeinterview 

 Praksisobservationer (udfra skema, vedlagt som bilag) 

 Bearbejdning af observationer (skema vedlagt som bilag) 

 

Bagest i rapporten er vedlagt en række bilag, der henviser til de forskellige metodiske tilgange 

i projektet. 

 

Casebeskrivelser og caseanalyse (beskrivelse vedlagt som bilag) 

På de første kursusdage for udviklingsgrupperne i efteråret 2003 introducerede jeg til en ca-

seanalyse udfra beskrivelser af børns legepraksis, som dagplejerne selv skulle foretage. Hen-

sigten var dels at lære dem at beskrive børns praksis og adfærd i hverdagssituationer i dagple-

jernes hjem og legestuerne, dels at bidrage til en forstærket bevidsthed om de aktiviteter, børn 

udøver på egen hånd – med eller uden de voksnes deltagelse. 

 

På de indledende legestuebesøg i projektets første fase blev jeg opmærksom på, at voksnes og 

børns relationer til hinanden var kendetegnet ved, at de voksne dagplejere var meget opmærk-

somme og engagerede i de nære relationer til børnene. Det kom til udtryk ved, at de direkte og 

uden afbrydelser gik direkte ind i ”mødet med barnet”, når det henvendte sig til en voksen. 

 

Disse nære og direkte relationelle samværsformer havde de voksnes udelte opmærksomhed – 

mens det man kunne kalde børns eksplorerende, opdagende aktiviteter stort set blev forbigået 

af de voksne. 

 

Med caseanalysen og bearbejdningen af disse casehistorier forsøgte jeg at henlede opmærk-

somheden på disse andre sider af børns virksomhed, der tydeligt ikke var i fokus i dagplejer-

nes hverdag i legestuen. 

 

Værdi- og behovsskemaet (vedlagt som bilag) 

Modellen havde til hensigt at hjælpe med denne bearbejdning af casene. Værdiperspektivet 

skulle ses som den voksne moralske og pædagogiske værdier, sådan som de som dagplejere 

selv ville formulere dem. Det skulle sættes op imod de behov, de kunne læse ud af observati-

onerne af deres børn. Hermed blev voksen- og barneperspektivet sat op imod hinanden. Det 
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skulle så give anledning til refleksioner over, hvilke sammenstød, der kunne være mellem 

voksnes værdier og børns behov i hverdagen. 

 

Fokusgruppeinterview 

I samarbejde med Learning Lab Denmark er vi som projektkonsulenter blevet introduceret til 

en række redskaber for, hvordan fokusgrupper kan interviewes. En fokusgruppe i et projekt er 

den gruppe, som udgør projektets primære aktør og interessentgruppe. I dette tilfælde var fo-

kusgruppen de forskellige udviklingsgrupper i projektet – i alt tre dagplejegrupper – som blev 

interviewet udfra en spørgeliste, videregivet af LLD. Spørgelisten er vedlagt som bilag til 

denne afrapportering. 

 

På baggrund af disse erfaringer udarbejdede jeg et evaluerende spørgeskema, som i slutningen 

af projektet blev benyttet til at interviewe tre nye interessentgrupper: tre dagplejere, som ikke 

direkte havde været med i projektet, tre dagplejere der udgjorde projektets proceskoordinato-

rer og de tre vejledere fra CVU Sjælland, Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, som på 

hver deres måde har haft en andel i projekts udførelse. 

 

Projektarbejdsmetoden 

Projektarbejdsformen som arbejdsmetode har sit udspring i mange forskellige traditioner, bl.a. 

den tidl. omtalte John Deweys ”learning by doing” teori, men også i den mere gruppeoriente-

rede undervisningsform, man kender fra nyere universiteter som RUC og AUC. Projektarbej-

det er som metode rammen for den problematiserende undersøgelse af et givent tema og/eller 

et spørgsmål, man gerne vil have besvaret og uddybet nærmere. 

 

Der gives herved plads til såvel en kollektivt funderet erfaringsbearbejdning og læring, fordi 

flere personer er involveret i projektet; som det er en demokratisk styreform for gruppens ar-

bejde, hvor alle hensigter, synspunkter og ideer har mulighed for at komme til udtryk. Det 

blev derfor den grundlæggende metode i udviklingsarbejdet i foråret for dagplejernes udvik-

lingsgrupper. 

 

Fokusgruppeinterview 

Et fokusgruppeinterview, som det der er anvendt i dette projekt, blev styret af en spørgeliste, 

der må betegnes som en guide for et tematisk åbent struktureret interview. Spørgsmålene er 

udgangspunktet for en dialog om temaer og erfaringer i projektet, mere end det er et forsøg på 

at tilnærme sig en eviggyldig ”sandhed” om deltagernes adfærd og projektets resultater. 

 

Et åbent struktureret interview levner mere plads for dybdegående spørgsmål og overvejelser, 

der kan afspejle den enkelte deltagers og gruppens oplevelser i projektet. Derved fremstår det 

som et eksemplarisk materiale, der kan sige noget væsentligt om erfaringskonteksten og de 

konkrete, umiddelbare indtryk, som deltagerne har fået. 

 

Praksisobservationer og bearbejdning (udfra skema, vedlagt som bilag) 

Iflg. vedlagte bilag blev de iværksatte praksisobservationer både rettet imod at iagttage og 

beskrive børns adfærd, når de er alene med hinanden og når de er sammen med voksne. Der er 

en række strukturerede observationspunkter, som dagplejerne har måttet forholde sig til, her-

under bl.a. at skelne iml. det de konkret observerer, og det de mener finder sted. 

 

Det voldte en del vanskeligheder at arbejde med disse observationspunkter for de fleste dag-

plejere, ikke mindst de dagplejere, der ikke var en del af udviklingsgrupperne. Deltagerne i 
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selve udviklingsarbejdet fik dog vejledning og supervision til processen, så de i et større eller 

mindre omfang lærte at arbejde med skemaerne. 

 

Projektets design og struktur 

Tidsplan og projektets opbygning 

Den grundlæggende ide med KiD-projektet i Næstved Dagplejeformidling var, at man som 

det første introducerede til projektets formål og teorier. Dernæst at konstituere en række ud-

viklingsgrupper, i alt 3 x 2 gæsteplejegrupper, som blev udvalgt til at varetage projektets ud-

viklingsarbejde i en længere periode. Heraf var udvalgt en dagplejepædagog og tre dagplejere 

som ”udviklingspersoner”, der efterfølgende skulle uddannes til at være proceskoordinatorer, 

dvs. personer med et særligt ansvar for at formidle og iværksætte udviklingsarbejdet i de tre 

udviklingsgrupper. Der blev senere koblet to dagplejepædagoger til, så hver udviklingsgruppe 

havde en dagplejer og en dagplejepædagog som proceskoordinatorer for gruppens arbejde. 

Det førte jfr. modellen forneden til flg. fordeling af aktører i projektet: 

 

 Projektgruppen – bestod af de tre dagplejere og dagplejepædagoger, der er projektets fo-

kuspersoner, de tre vejledere (fra Hindholm), der bistod med at undersøge og perspektive-

re  udviklingsarbejdet, og projektkonsulenten 

 

 Dagplejernes fokusgrupper – bestod af de tre gæsteplejergrupper, som hver havde tilknyt-

tet en dagplejer, dagplejepædagog og en vejleder fra projektgruppen 

 

 Dagplejens øvrige ansatte – var som angivet netop alle andre ansatte, herunder både dag-

plejerne og dagplejepædagogerne, der skulle bistå med at lave observationer og indsamle 

materialet til projektgruppen og konsulenterne. 

 

Fra starten af projektet blev der nedsat en styregruppe, bestående af dagplejens ledelse, pro-

jektkonsulenten, dagplejere og dagplejepædagoger. De har fulgt processen undervejs og haft 

det overordnede ansvar for at sikre projektet kørte som det skulle, efter de forudgående afta-

ler. Hvilke roller og funktioner de forskellige parter har haft i projektet, kan angives på flg. 

måde: 

 

Projektlederens og styregruppens rolle og funktion var at varetage overblikket over øko-

nomi og administration, resp. ledelse af projektets rammer og vilkår. Ledelsen og styregrup-

pen havde det overordnede ansvar i fht. givne mål og rammer for projektet. 

 

Projektkonsulenten havde sammen med styregruppen ansvaret for ledelsen af og rammerne 

for projektet, og skulle bidrage med sin faglighed, kunnen og erfaring på området. Både mht. 

det at lave udviklingsprojekter i sig selv, som i fht. de temaer og indhold, der ville præge pro-

jektet. Mål og metoder skulle udvikles, forfølges og kvalificeres, i samarbejde med projektets 

øvrige deltagere. 

 

Proceskoordinatorerne/udviklingspersonerne (3 dagplejere og 1 dagplejepædagog, senere 

også to yderligere dagplejepædagoger) skulle i samarbejde med projektkonsulenten og udfra 

givne mål og rammer, sat af projektet og ledet af styregruppen, forvalte og udøve praktisk 

udviklingsarbejde i de sammenhænge, hvori projektet indgår. Projektkonsulenten skulle bistå 

med råd, vejledning, faglig supervision og metodiske forslag. 
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Styregruppen bestod af 

 Formand, Dagplejeleder Torben Levring 

 Souschef Jane Tingsø  

 2 pædagogiske koordinatorer  

 Bente Lundstrøm  

 Jeanette Larsen 

 3 dagplejere: 

- Inga Nielsen, Ll. Næstved 2  

- Inge Persson, Lindebjerg 1 

- Ullamajia Nielsen, Kalbyris 1  

 Tillidsrepræsentant Lis Aagaard Nielsen 

 Projektkonsulenten Anders E. Nielsen 

 Udviklingsmedarbejdere i KiD-projektet var… 

- 1 dagplejepædagog, Ulla Hesselbjerg 

- 3 dagplejere, Susanne Boulund, Lene Hansen, Marlene Larsen 

 

Erfaringerne med KiD-projektet viste, at det tog en del tid, før vi alle blev enige om, hvilke 

roller og funktioner, vi havde i projektarbejdet. En del af modellens koncept var allerede på 

STYREGRUPPEN 
Varetager den løbende styring og koordinering af 

projektet. Vurderer resultater og processer undervejs 

og gør status midtvejs og tilsidst 

Projektkonsulent  

og vejledere 

Iværksætter – Vejleder 
Perspektiverer  

Samler op 

Koordinerer 

Projektgruppen 

Varetager det prakti-
ske udviklingsarbej-
de og opsamler vi-

den 

Dagplejernes fo-

kusgrupper 

Laver observationer 

Skaber ny viden 

Dagplejens øvrige ansatte 

Laver observationer 
Bidrager til materialet 

Fokus på egen læring og praksisudvikling 

 

KiD-

projektet 
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plads inden opstarten – men vi justerede undervejs på modellen, så den kom til at fungere som 

guide for opgaver og ansvar for projektdeltagerne. Vi er blevet klar over vigtigheden af, at 

alle forstår eller kommer til at forstå, hvad de skal i et givent projekt og hvordan de kan gøre 

det, de skal. 

 

Fase 1: Opstart og introduktion 

Første fase var en introduktion til menneskesynet og teorierne bagved projektet, d.v.s. de 

tanker om læring og læringskanaler, som arbejdet med sproget og kroppen, h.h.v. de 7 

intelligenser lægger op til. Der indledtes med at projektkonsulenten begyndte at undersøge og 

afdække området gennem besøg og kontakter, møder i dagplejen, m.v.  

 

Der blev lavet forhåndsaftaler og orienteret om projektets overordnede rammer og mål i 

forskellige sammenhænge, både for hele dagplejen som sådan (alle ansatte, inkl. ledelsen og 

tilsynsførende pædagoger), og i mindre lokale grupperinger (i hver af de tre sektioner i 

Næstved kommunes dagpleje). På en række kursusdage fik dagplejere en grundlæggende 

indføring til Howard Gardner og de 7 intelligenser. Programmet for kurset var som flg.: 

 

 

Kursusdag: Barnets mangfoldige intelligenser 

 
Kl. 9.00 – 10.00 Velkomst. Siddende, stående og gående. Intelligensbegrebet før og nu. 

Howard Gardners mange intelligenser. 

Kl. 10.15 – 12.00  Eksperimenter og lege med fokus på intelligenserne. Egen kompetenceprofil. 

-  En smagsprøve. Parvis samarbejde og refleksion. 

Kl. 12.15 – 13.00. Pause 

Kl. 13.00 – 13.45. ”Når øjeblikket synger”. -  En film om den musiske hverdag og skabende 

tilstedeværelse. 

Kl. 13.45 – 14.45: Leg og læring. Oplevelser og aktiviteter fra egen praksis. Analyser ud fra 

intelligenserne. 

Kl. 14.45:  Evaluering 

 

 

Målet med den indledende, 1. fase var at etablere og konstituere projektets fokusgruppe, d.v.s. 

de ansatte i dagplejen, herunder både dagplejepædagogerne og dagplejerne. På en række 

opfølgende møder fik de en orientering generelt om projektets faser, delmål og metoder i de 

dagplejegrupper, som de ansatte er placeret i. Gennem samtaler, dialog og supervision blev 

metoder og retningslinier præsenteret, som dagplejerne selv skulle arbejde med i praksis. 

 

Dagplejernes erfaringer i projektet har undervejs været videreformidlet til kollegaer og 

forældre til børnene, i form af projektavisen ”Minefeltet”. Den har i projektperioden løbende 

informeret om formålet, udviklingen og erfaringerne med at lave projektarbejde. Derudover 

skulle udviklingsgrupperne hen ad vejen præsentere og formidle egne erfaringer og ny viden, 

så der på den måde kunne ske en spredning af den læring, de voksne ansatte oplever i 

projektet. Denne del er især sket i anden og tredje fase af projektet. 
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De fire udviklingspersoner deltog i et kursusforløb udarbejdet af lærere fra CVU Sjælland om 

”Udviklingsarbejde – som kontekstbunden efteruddannelse”. Det foregik i efteråret 2003 i uge 

40 og 49 på Ankerhus Seminarium. Hensigten var at uddanne udviklingspersonerne til at være 

proceskoordinatorer for projektet. 

 

Fase 2: Supervision og udviklingsguider 

Efter den fælles orientering for alle ansatte på sektionsmøder i efteråret 2003, iværksattes en 

række initiativer med henblik på at igangsætte udviklingsarbejdet hos dagplejerne. På disse 

sektionsmøder var der bl.a. oplæg fra projektkonsulenten i projektet og kvalitetskonsulent 

Susan Clausen. Udviklingsguider og materialer blev introduceret og skulle derefter anvendes i 

praksis, som en del af det pædagogiske arbejde. Der blev suppleret med vejledende og 

superviserende forløb/temadage af projektkonsulenten i forhold til dagplejegrupperne i 

samarbejde med dagplejepædagogerne. 

 

I forbindelse med udviklings- og projektgruppernes kurser i november 2003 blev materialer 

og arbejdsmetoder præsenteret til at iværksætte udviklingsarbejde på længere sigt. Dvs. 

guider til udviklingsarbejde, som kunne fremme projektets metodik og udøvelsen af udvik-

lingsarbejdet i praksis. Herunder blev deltagerne præsenteret for forskellige metodiske og 
teoretiske muligheder i, hvordan man afdækker og beskriver de udviklingsfelter, der kan ar-

bejdes med. 

 

 

Program for kurserne: 

Kursusaften kl. 19 – 21.30: Introduktion til udviklingsarbejde – metoder og begreber. Hvordan afdække 

udviklingsbehov og undersøge et  problemfelt? Iagttagelse af børn udfra et 

samhandlingsperspektiv. Afrunding og personlig opgave. 

Kursusdag kl. 9 – 14.00: Opfølgning på personlig opgave: om at beskrive praksis og lave praksisfor-

tællinger. Casestudier og analyse af praksissituationer. Eksempler på meto-

der til at iagttage og observere børn i hverdagen. Hvad kan vi se og ved vi, 

hvad vi gør? Fokusgruppeinterview som metode. Afrunding. 

 

 

Undervejs i denne fase koblede vi tre lærere på fra Hindholm Socialpædagogiske Semina-

rium, Kirsten Vagn, Thomas Bille og Lone Cantio. De blev introduceret til projektarbejdet, 

som det havde forløbet indtil nu. Derefter skulle de bistå processen ved at være vejledere for 

udviklingsgrupperne, der blev dannet omkring de proceskoordinatorer, der var uddannet til at 

varetaget udviklingsarbejdet. Som en central del af projektet blev de tre udviklingsgrupper nu 

sat i gang med at vurdere, hvad de selv synes kunne være at vigtigt emne for dem at arbejde 

med i resten af projektperioden. Det skete i løbet af de ovennævnte kursusdage i november 

måned 2003. Udfra de givne cases og praksisbeskrivelser valgte de at fokusere på et fælles 

tema, der omhandlede ”Rummelighed – set i forhold til barnets kropslige læring og 

udfoldelse”. 

 
Man kan sige at udviklingsgrupperne på den måde fik indkredset det udviklingsfelt, som det 

var meningen de skulle finde frem til som et særligt fokusområde for KiD-projektet. Af 

udviklingsarbejdet skulle man netop opsamle erfaringer og empiri, der kunne danne afsæt for 

indkredsning af pædagogiske udviklingsfelter. Det vil sige felter, der rummer nye muligheder, 

nye vinkler på læring og nye forståelser af egen praksis. 
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Udviklingsgrupperne kunne selv vælge, om de ville arbejde med hver sit udviklingsfelt, eller 

om de foretrak et fælles afsæt for arbejdet. De valgte det fælles afsæt om rummelighed og 

kropslig læring, som derved blev det ”forstørrelsesglas”, hvorigennem man skulle udvikle: 

 

 viden om børns læring og udvikling 

 viden om forudsætninger og vilkår for implementering af værdi- og arbejdsgrundlaget 

 

Begge synspunkter har været tilstede hele tiden i projektet. Omend med skiftende engagement 

og fokusering undervejs. Men det blev med dette udgangspunkt, at udviklingsgrupperne 

sammen med vejlederne fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium begyndte at 

iværksætte et udviklingsarbejde, efter uge 49, hvor proceskoordinatorer og dagplejere var 

blevet sat i gang og blevet uddannet. Udfra dette arbejde formulerede udviklingsgrupperne 

flg. projektbeskrivelse for forårets arbejde: 

 

Projektbeskrivelse 
Projekt: Udvikling af læring og læringsguider i dagplejens pædagogiske praksis. Periode: Januar  -  

september 2004 

Tema i projektet: Rummelighed i dagplejerens praksis set i relation til barnets kropslige læring og  

udfoldelsesmuligheder. 

Projektets faglige problemstilling: Vi vil med udgangspunkt i værdi- og arbejdsgrundlaget arbejde med, 

hvordan rummelighed i dagplejen som værdi, kan få indflydelse på barnets kropslige læring og 

udfoldelsesmuligheder. Vi ser det som en udfordring, at dagplejerne har forskellige værdier og holdninger 

med sig i jobbet. Derfor er projektets fokus at se på hvordan dagplejerne kan lære at iagttage børnenes 

kropslige udfoldelse, for derigennem at få en større viden og indlevelse i det enkelte barns grænser og res-

sourcer. 

Metode: Observation og praksisbeskrivelser, både i legestue og hjemme. Dagplejerne observerer hinanden 

med focus på den enkelte dagplejers rummelighed. Fotodokumentation og videooptagelser. Afprøvning af 

projektets praktiske ideer og forslag: Observationer i legestue og hjemme hos den enkelte dagplejer. Hver 

legestuegruppe aftaler hvordan de vil arbejde med det kropslige. 

De vigtigste faser i projektet. 

 Fase 1. Januar - februar: Praksisobservationer + finde teorier. 

 Fase 2. Marts - april: Udvikle læringsguider. 

 Fase 3. Maj - juni: Afprøve læringsguider. 

 Fase 4:  Juni - september: Opsamling og afrapportering 

 

 

Fase 3: Udvikling af læringsguider 

I denne tredje fase var udviklingsarbejdet med at lave og bearbejde observationer af børns leg 

og læring allerede for længst i gang i dagplejegrupperne. På baggrund af møder i styregruppen 

blev det i løbet af forårets projektarbejde aftalt, at projektkonsulenten efter samtaler med 

dagplejerne, pædagogerne og vejlederne skulle udarbejde et udkast til en ny læringsguide for 

dagplejen. Læringsguiden skulle altså være dels en opsummering af projektets resultater 

hidtil, dels et redskab, der kunne pege fremad og bidrage til en implementering af værdi- og 

arbejdsgrundlaget på længere sigt. Udfra den oprindelige projektbeskrivelse fra foråret 2003 

var dette beskrevet som at: 

 



 14 

”Projektkonsulenten laver en række foreløbige udkast til læringsguider, der skal kunne anvendes som en del 

af dagplejerens og dagplejepædagogens arbejde. Disse foreløbige læringsguider afprøves i en periode for 

at opsamle erfaringer med form og indhold, og på hvordan de kan indgå som en integreret del af dagpleje-

rens pædagogiske praksis. Disse erfaringer skal omsættes til udvikling af praksisrettede læringsguider, med 

andre ord metodiske redskaber, der kan fastholde barnets perspektiv i synet på, hvad læring er – og 

samtidig understøtte barnets egen søgen, udviklingsbehov, og særegne læringsstrategier.[..] I sidste ende 

skal resultatet dog være udvikling af fælles læringsguider, som bygger på de samlede erfaringer fra alle 

deltagere i projektet. Det er konsulentens opgave at koordinere og implementere disse erfaringsopsamlin-

ger.” 

Et forslag til en læringsguide blev præsenteret i de sidste faser af projekt i maj-juni 2004. Ef-

ter møder med dagplejeledelsen og styregruppen blev det projektkonsulentens opgave udfra 

de forskellige kommentarer og kritikpunkter at lave en revideret læringsguide, som nu fore-

ligger som en del af denne afrapportering. 

 

Læringsguiden er dog ikke som sådan blevet afprøvet og vurderet i praksis – men elementer 

af den har indgået i en række kursusdage for de resterende dagplejere i maj-juni 2004. Disse 

kursusdage blev i øvrigt afholdt med henblik på at videreformidle de foreløbige resultater af 

arbejdet i projektgrupperne. Samtidig var det også en anledning til at vurdere, hvordan im-

plementeringen af værdi- og arbejdsgrundlaget kunne finde sted hos alle dagplejerne i kom-

munen. 

 

Fase 4: Opsamling og afrapportering 

Læringsguiden bygger på erfaringer og viden fra projektgruppernes arbejde, som er opsamlet 

og afrapporteret i form af projektrapporten, udfærdiget i samarbejde med projektkoordinatorer 

og ledelse. Deadline for bidrag og forslag til den afsluttende projektrapport var 1. juli 2004. 

Rapporten vil dog blive præsenteret i en færdig form til et høringsmøde, hvor styregruppen 

får mulighed for at kommentere og give forslag til evt. justeringer af rapportens tekst. Dette 

finder sted i september 2004, hvorefter den færdige rapport afleveres til Learning Lab 

Denmark. 

 

Resultater af observationer dels i projektgrupperne, dels af 

projektkonsulenten 

Undersøgelserne i de tre projektgrupper i dagplejen kan beskrives udfra disse spørgsmål: 

 

1) Hvad er det grupperne bestemte sig for at undersøge? 

2) Hvordan har de undersøgt det? 

3) Hvad er de kommet frem til? 

 

Som jeg tidligere har beskrevet processen i udviklingsarbejdet, indledte jeg projektet med at 

foretage en række indledende besøg i de forskellige legestuer i Næstved kommunes dagpleje. 

Den typiske legestue findes ikke – der er stor forskel på kvaliteten og strukturen af den kon-

krete legestue i kommunen. Fysiske rammer og forhold for legestuer kan være vigtige for at 

det fungerer på børnenes og dagplejernes præmisser. At man har direkte og fri adgang til egne 

redskaber og materialer. Geografisk beliggenhed har også stor betydning for børnene, når de 

skal i legestue. 

 

I legestuen er der om formiddagen som regel en god stemning – børnene leger frit, for sig selv 

og med andre børn, som de selv ønsker det. De voksne inddrager sig selv i børnenes leg, efter 

behov og interesse. Som dagplejer er man forholdsvis frit stillet, efter hvilke aktiviteter man 
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vælger at iværksætte. Men der er aftaler dagplejerne imellem, som de følger i fællesskab eller 

parvis. Som regel befinder alle dagplejerne sig på en legestuedag sammen i et større rum, ger-

ne ml. 5-7 dagplejere med deres børn i legestuen. Der kan være tilknyttede køkkenfaciliteter – 

ellers er der borde i rummet, som man spiser sammen ved. 

 

Mine første iagttagelser viste, at den enkelte dagplejer som oftest er god til at vise børnene 

opmærksomhed og interesse, når disse børn viser et behov for det. De deltager og viser op-

mærksomhed overfor børnenes leg og gøremål. Efter projektet har været i gang et længere 

stykke tid, kan man iagttage en stor forandring af dagplejernes praksis i projektgrupperne. Det 

vil blive nærmere overvejet i konklusionen. 

 

Samtidig er de også meget engageret i hinanden som kollegaer på en positiv måde. De taler 

om hinandens forskellige hverdag, deres oplevelser og tanker. På den måde vedligeholder de 

et kvindekollegafællesskab, som kan være af stor betydning for både den enkelte dagplejers 

trivsel, som for fællesskabets og gruppens ve og vel. Dagplejegruppen kan på den måde være 

et vigtigt identifikationspunkt og samlingssted for dagplejerne, og det kan bidrage til dagple-

jens pædagogiske og psykologiske videreudvikling. 

 

Mens dagplejens udviklingspersoner deltog i de to adskilte kursusuger om udviklingsarbejde, 

gennemførte de en række indledende øvelsesprojekter. Parallelt med det startede jeg så at sige 

KiD-projektet op for alvor på en række kursusdage i kommunen med de tre dagplejergrupper. 

De fik til opgave at beskrive situationer fra deres egen hverdag med børn, der leger sammen – 

meget enkle praksisbeskrivelser, som skulle være renset for deres egne fortolkninger af, hvad 

der skete. Det var de som helhed hurtige til at lære. Og det gav et meget brugbart materiale, da 

de senere i processen skulle begynde at fortolke deres beskrivelser. På den baggrund skulle de 

forsøge at udlede, hvilke værdier de kunne stå inde for i deres arbejde. På den anden side 

skulle de også prøve at fortolke og gennemskue, hvilke primære behov, deres børn kunne si-

ges at have i de konkrete situationer, de havde beskrevet. 

 

Det førte frem til en række værdi- og behovsopstillinger, hvorudfra de valgte at ville arbejde 

med værdien ”rummelighed”, set i forhold til børns primære behov for ”kropslig læring og 

udfoldelse”. Det var således dette forhold og tema, grupperne bestemte sig for at undersøge 

nærmere. Hvis vi igen kigger på projektbeskrivelsen, blev det formuleret som… 

 

 Tema i projektet: Rummelighed i dagplejerens praksis, set i relation til barnets kropslige 

læring og udfoldelsesmuligheder. 

 

 Projektets faglige problemstilling: Vi vil med udgangspunkt i værdi- og arbejdsgrundlaget 

arbejde med, hvordan rummelighed i dagplejen som værdi, kan få indflydelse på barnets 

kropslige læring og udfoldelsesmuligheder. Vi ser det som en udfordring, at dagplejerne 

har forskellige værdier og holdninger med sig i jobbet. Derfor er projektets fokus at se på 

hvordan dagplejerne kan lære at iagttage børnenes kropslige udfoldelse, for derigennem at 

få en større viden og indlevelse i det enkelte barns grænser og ressourcer. 

 

 Metode: Observation og praksisbeskrivelser, både i legestue og hjemme. Dagplejerne 

observerer hinanden med focus på den enkelte dagplejers rummelighed. 

Fotodokumentation og videooptagelser. Afprøvning af projektets praktiske ideer og 

forslag: Observationer i legestue og hjemme hos den enkelte dagplejer. Hver 

legestuegruppe aftaler hvordan de vil arbejde med det kropslige. 
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Dagplejegrupperne gennemførte i forskellige faser at lave dels iagttagelser af sig selv, 

sammen med deres dagplejebørn, dels at lave krydsobservationer af hinanden, sammen med 

børnene. De resterende ca. 120 dagplejere blev også inddraget i udviklingsarbejdet, så der i alt 

foreligger mellem 200-300 iagttagelser og observationer af børns legeaktiviteter og de 

voksnes handlinger i legestuer og dagplejehjem. Observationerne i udviklingsgrupperne blev 

bearbejdet på forskellige møder sammen med deres vejleder, mens de resterende 

dagplejeobservationer blev udvalgt og bearbejdet på en række kursusdage for ikke-

udviklingspersoner i maj og juni måned. 

 

Hvad er så de umiddelbare konklusioner på baggrund af disse mange observationer og 

bearbejdningen af dem? Materialet virker meget stort og uoverskueligt – men der er rigtig 

mange gode observationer, som har fået dagplejernes øjne op for bl.a.: 

 

1) at børns udforskende legeaktiviteter ofte kan foregå på egen hånd og ikke behøver en 

voksenstyring for at kunne fungere 

 

2) at der er ret stor forskel på den enkelte dagplejers ”rummelighed” i praksis overfor 

børns kropslige udfoldelse og læring – uanset om det anses for en være en positiv 

værdi at være ”rummelig” 

 

3) at forandringsprocesser i dagplejen ikke altid afstedkommer en positiv og engageret 

atmosfære 

 

Et udviklingsarbejde, som det man oplever i et KID-projekt, kan indebære nogle temmelig 

krævende forandringsprocesser, hvor man skal tage stilling til fx et ændret syn på egen 

praksis. Det viste sig som nogle meget forskellige reaktioner i de tre dagplejegrupper. Som før 

omtalt bestod den enkelte dagplejegruppe af to gæsteplejegruppe. Og de tre grupper, der 

forestod udviklingsarbejdet, havde meget forskellige erfaringer med at involvere sig i 

projektet. 

 

Man kan sige, at temaet omkring rummelighed i dagplejen fra starten også afstedkom en del 

bekymring: at det ikke skulle opfattes som en kontrol med om, at man var ”rummelig” nok, 

eller at rummelighedsbegrebet først og fremmest havde en personlig og psykologisk 

forankring. Rummelighedsbegrebet er en del i vælten i disse år, bl.a. som den rummelige 

folkeskole og det rummelige arbejdsmarked. Dybest set handler det om her, hvordan man kan 

give plads til de udstødte handicappede børn eller voksne, som kan have svært ved at finde 

plads og fodfæste i en almindelig skole eller på en arbejdsplads. 

 

Diskussionen om rummelighed er derfor normalt funderet i en socialpsykologisk og 

institutionsbaseret tænkning – ikke som et spørgsmål om hvorvidt den enkelte skolelærer eller 

arbejdskollega er ”rummelig” nok overfor den enkelte afviger. Den ”personlige rummelighed” 

er den enkelte medarbejders evne til som individ at rumme andre mennesker, mens 

rummeligheden i en institution i højere grad handler om ressourcer til at håndtere fx børn med 

særlige behov. Det kan komme til udtryk ved at tildele flere timer og økonomi til børn, der 

har behov for ro og tryghed i et dagplejehjem, så der eks. kun er to børn i stedet for tre eller 

fire. Det er med andre ord spørgsmålet om personlig rummelighed overfor rummelige 

ressourcer i dagplejen. Disse to perspektiver er meget forskellige, selv om de naturligvis ikke 

udelukker hinanden. 
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Ved at fokusere på primært den personlige rummelighed kunne det bidrage til, at man 

dagplejer følte sig målt på egen rummelighed overfor de enkelte børn. Det gør det ikke 

nemmere at undgå tendensen til at føle sig overvåget og kontrolleret, når man laver et 

udviklingsarbejde, som jo også indebærer en observation af den enkelte dagplejers handlinger 

sammen med børnene. 

 

For at imødegå dette problem blev det lagt åbent frem, hvad disse iagttagelser skulle bruges 

til: nemlig som en fælles erfaringsbearbejdning af, hvordan de som dagplejegruppe og 

dagplejen som institution giver plads til rummelighed overfor børns kropslige udfoldelser. Og 

det er et perspektiv, der er vigtigt at fastholde i de kommende års indarbejdning af værdi- og 

arbejdsgrundlaget. Der er jfr. værdigrundlaget mange andre temaer end rummelighed, som 

tilsvarende kræver reflektioner over betydningen og konsekvensen af ordene. I hvert fald hvis 

de skal have nogen mening – og det skal de jo. 

 

Analyser og erfaringsbearbejdning af projektgruppernes arbejde 

Men hvad kan man så konkludere om disse iagttagelser og erfaringer grupperne har gjort i 

udviklingsarbejdet? Med fokus rettet imod børns læring kan man sige, at de voksnes 

opmærksomhed overfor børns læring og legeaktiviteter kan have en relativt stor indflydelse 

på, hvordan de føler sig forstået og set på. 

 

Børn leger og lærer hele tiden – de er i fuld gang konstant og uden afbrydelser, ikke mindst i 

den toptunede aktivitetsform, de udøver sig med i de første par år af deres liv. Spørgsmålet er 

ikke så meget, om de leger eller lærer noget, men om det de lærer af deres leg bidrager 

positivt til deres egenudvikling, set udfra kvalitetsvurdering af barnets liv, som KiD trods alt 

også handler om. Kvalitet i dagtilbud, med fokus på børns læring – ja, men hvad lærer de og 

hvilken indflydelse har de voksnes opmærksomhed (eller mangel på samme?) på børns 

læring? Jeg inddrager her nogle overvejelser fra udviklingsgrupperne, som opsummerer noget 

af det, de har fået ud af projektet. 

 

Dagplejegruppe 1: 

Giv eksempler på hvorledes observation kan give øget indsigt i en pædagogisk situation. 

 

 Tingene hænger ikke sammen som vi umiddelbart tror. 

 Vi bliver bedre til at observere/iagttage – også i hovedet. (Altså uden skriftlighed) 

 Vi bliver bedre til at reflektere over situationer. 

 Vi bliver bekræftet i at det vi har gjort hele tiden, nemlig at snakke om børnene, er godt. 

 Bliver bedre til at se de usynlige børn. 

 Får øjnene op for at krudtbarnet har også ”gode” – andre sider. 

 Det er givtigt at snakke med hinanden 

 Man opdager flere sider og detaljer ved barnets kompetencer. 

 

Dagplejerne har her oplevet et brud med deres hidtidige erfaringer, det ”hænger ikke sammen, 

som vi umiddelbart tror”. Selve observationsarbejdet har fået deres øjne op for såvel de 

”usynlige børn”, som ”krudtbarnet”, der kræver lidt mere plads, end de er vant til at acceptere. 

Men også en ny erfaring med at de fælles diskussioner om børn åbner for en øget kvalifice-

ring af deres egen viden om børn og pædagogisk arbejde. 
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Her er yderligere et par eksempler på situationer, man har arbejdet med at beskrive og bear-

bejde i form af videooptagelser af dagplejegruppen og børnene: 

 

 

Video. Faldskærm: Struktureret situation - Hvorledes kommer dagplejers rummelighed til 

udtryk? 

 

 Børnene deltager på deres egen måde 

 Guidning af det enkelte barn 

 Skaber en stemning ved lyde 

 Dagplejer kan synge og finde på flere aktiviteter i det fælles ritual 

 Der er ro. D giver sig tid til de enkelte elementer, ex finde bolde, fælles løft osv. 

 De bygger på mange sanseoplevelser. Farver, luft, mærke bolde. Taktile fornemmelser. 

 

Video:  Kate og de sure tæer. Ikke struktureret situation - Hvorledes kommer dagplejers 

rummelighed til udtryk? 

 

 Lader dem gøre det de vil,  - de fortsætter med at slå kolbøtter, som de er blevet inspireret 

til. 

 Der er omsorg og kærlig berøring. 

 Tilstedeværelse. 

 Stemning 

 Affektiv afstemning. Hovedet på skrå. 

 D skaber en fælles fortælling om de sure tær. 

 D bruger en skabende tilstedeværelse ud fra børnenes udtryk – Skaber historien om de 

sure tæer ud fra en afledning, da hun trøste et barn der har slået foden lidt. 

 

Dagplejers understøttelse af kropslig udfoldelse 

 D  kan håndtere at hjælpe et barn med en kolbøtte. 

 Gruppen inkl. dagplejer befinder sig på en stor madras. Det afgrænser området og giver 

fællesskab. 

 Sækkestol eller lign. Kan hjælpe dagplejer hvis hun har svært ved at sidde på gulvet. Give 

en bedre arbejdsstilling. 

 D bruger afledning ved ”små ulykker” – fald. 

 D kender barnets nærmeste udviklingszone. (Fx hvad angår kolbøtter) 

 

Rummelighed kan for den enkelte dagplejer betyde: Tid, nærvær, omsorg, øjenkontakt, mi-

mik, stemning, guidning, bekræftelse, etc. alt sammen der rummes i begrebet ”affektiv af-

stemning”, som handler om den enkelte voksnes evne til at imødegå/se og anerkende barnets 

følelser og behov. Det er en meget præcis karakteristik af, hvad der kræves af den voksnes 

personlighed og modenhed for at kunne omgås børn på en rummelig måde – men det er sam-

tidig også netop en meget personlig og psykologisk orienteret sag. Det socialpsykologiske og 

institutionsforankrede perspektiv lades på den måde helt ud af betragtning. Og det kan være 

uheldigt, fordi det bekræfter den enkelte dagplejer i, at ”rummelighed” dybest set er funderet i 

den person du er som (privat) menneske – ikke i den institution, du arbejder i eller er en del 

af. Det førte undervejs til en del diskussioner ude i dagplejegrupperne om, hvad hensigten 

egentlig var med projektet. Men som regel blev det afklaret på sektionsmøder og gruppemø-

der i de enkelte fokusgrupper. 
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Forslag til ændret praksis 

På baggrund af de mange observationer og arbejdet i udviklingsgrupperne kom dagplejerne i 

bearbejdning af deres erfaringer frem til flg. konklusioner: 

 

 Tænke mere over hvilke kompetencer der er hos barnet, men også hvilke kompetencer de 

bruger. 

 Reflektere over indretning af rummet 

 Se på indretning af legeværelset. 

 Få hjælp af en kollega i en svær situation. Lade en kollega observere mig og børnene. 

Derefter fælles refleksion .  Er jeg så rummelig/ tydelig en voksen som jeg tror jeg er? 

 Lade en kollega videofilme, hvis man er i en svær situation, som man godt kan bruge 

hjælp til. 

 Bruge kollegerne noget mere. Konstruktiv tilbagemelding. – ikke kun ros. 

 hvis børnene gør noget, de ikke må, kan der findes alternative muligheder for deres behov, 

eller vi kan aflede dem med noget andet 

 Vi skal følge barnets spor / barnets initiativer 

 Vi skal som voksne gå ud og ind af legen 

 Vi skal udvide vores grænser, både de fysiske og de holdningsmæssige 

 Vi skal indrette de fysiske rum og hverdagen efter børnenes behov 

 

Generelt har der været en meget omfattende følelse af, at man blev positivt udfordret af ud-

viklingsarbejdet i fleste af grupperne. En enkelt gruppe stod dog mere eller mindre af tidligt i 

udviklingsarbejdet, men det er til gengæld ikke blevet opfattet som en fiasko af dagplejen. 

Når 5 ud af 6 mulige gæsteplejegrupper har kunnet gennemføre projektet, og de fleste af de 

andre dagplejere er blevet introduceret til projektets resultater og erfaringer, opleves det som 

en succes for projektdeltagerne. 

 

Forslag til fremtiden 

 Vil gerne observere mere. 

 Vil gerne observere andre end ”de gode venner” evt. i legestuen. 

 Hvordan ”håndterer” vi bedst?   

 Blive enige om fællespuden er ”Et hoppehjørne”  eller ”Et boghjørne” 

 Diskutere fælles grænser. 

 Undersøge ”Legen” 

 Vi skal være åbne for forandringer 

 Vi skal hele tiden udvikle os ved at reflektere over praksis 

 Vi skal blive enige om fælles grænser i fælles rum, fx ved legestuer 

 

Evaluering af arbejdsprocessen 

Hvad har projektet betydet for dagplejernes praksis? De fremhæver bl.a. at… 

 

 de har fået mere struktur på vores legestuer 

 de er blevet bedre til at observere børnene 

 de er blevet mere opmærksomme på børnene og deres behov 

 de har fået et bedre kendskab til børnene 

 de er blevet mere opmærksomme på at inspirere og stimulere børnene 
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Igen, de positive udfordringer arbejdet med projektet har givet illustreres meget godt med flg. 

udtalelser: 

 

 de vil gerne udføre flere observationer 

 de vil gerne have feedback på vores observationer 

 de vil gerne have informationer om projektet  

 

Indhold til læringsguider 

Som en udmøntning af udviklingsarbejdet fik de til opgave at komme med forslag til lærings-

guiden. Hvordan kan de inspirere børnene til kropslig udfoldelse: 

 

 puder og madrasser skal være tilgængelige 

 der skal være god plads 

 dagplejer skal være rummelig 

 vi kan finde andre udfordrende steder, så som skov, strand, legeplads 

 vi skal selv være aktivt deltagende, uden at være dominerende 

 

Efter drøftelse i en af projektgrupperne kom de frem til yderligere konklusioner: 

 

Barneperspektiv 

Med fokus på barnets egen læring og den voksnes perspektiv og handlinger kan man sige, at 

projektets begreber i praksis er begyndt at blive brugt af dagplejerne selv. 

 

 barnets trygge base skal være i orden, hvilket betyder, at barnet skal være tryg ved den 

voksne. Barnet kan yderligere have brug for sin sut eller noget legetøj, der kan understøtte 

behovet for tryghed. Barnet skal med i sit eget tempo, hvor nogle børn fx har brug for at 

iagttage over lang tid, før de selv bliver aktivt deltagende 

 se på barnets behov og dets nærmeste udviklingszone 

 se barnet og bekræft dets oplevelser med kropssprog og ord (affektiv afstemning)  

 se på barnets ressourcer i stedet for på dets mangler 

 skift mellem aktiviteter, barnet er kendt med, og aktiviteter, det endnu ikke kender 

 

Voksenperspektiv og voksenhandlinger 

 giv hinanden feedback på det pædagogiske arbejde 

 observer på børnene og fortæl hinanden om jeres forskellige overvejelser 

 drøft ofte ”vi plejer” (hvorfor plejer vi at gøre det på den måde? For hvis skyld gør vi det 

på den måde? Kunne vi gøre noget andet, end vi plejer?) 

 sæt verden i perspektiv for hinanden – brug gerne humor 

 arranger oftere tema-dage, også over mindre temaer, som fx ”blade” (vi finder forskellige 

typer blade, vi føler på dem, snuser til dem, hopper i dem, smider dem op i luften, limer 

dem på papir, tørrer dem, presser dem osv., osv.) 

 

De mange intelligenser 

Projektet havde som før nævnt et afsæt i Gardners intelligens-teori, som dagplejerne tillige 

har sat i praksisnær relation til deres egne erfaringer: 
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De forskellige intelligenser stimulerer hinanden, fx vil en gemmeleg i en hule stimulere alle 

syv intelligenser: 

 

 den personlige indre intelligens (jeg føler mig godt tilpas med den leg, dagplejer ser mig 

og bekræfter mig) 

 den personlige omverden (vi har noget rart sammen, og der er forskellige regler for, hvor-

dan vi leger huleleg med hinanden) 

 den kropslig-kinæstetiske (jeg bevæger mig inde i en hule og mærker hulens vægge på 

min krop) 

 det rumlige (jeg får fornemmelse for det lille rum i det store rum) 

 det musikalske (vi synger, imens vi leger hule) 

 det verbalt sproglige (mine oplevelser bliver bekræftet med dagplejers ord)  

 den matematisk-logiske (vi har bygget en lille hule i den store verden) 

 

På det grundlag bør ”Barnets bog” revideres, så den fremstår mindre opdelt, iflg. én af dagple-

jens udviklingsgrupper. Der er altså her en tendens til på en positiv måde at tænke barnets 

læring i en helhed – frem for i opdelte kategorier. Som en række tilføjelser til en læringsguide, 

kan man også se andre af gruppernes kommentarer: 

 

Dagplejernes sommer-arbejdsopgave alene eller i legestue: 

Hvordan kan vi bruge naturen til at understøtte barnets kropslige udfoldelse? (bevægelser, 

lyde, lys/mørke, snuse til skovbunden, mærke bladene og regnormene, op ad bakke, ned ad 

bakke, hoppe, trille, løbe, gå, lege fugle, klatre i træer osv., osv.): 

 

 den trygge base skal være til stede for det enkelte barn  

 udvid børnenes fysiske rum og din egen rummelighed 

 få øje på barnets behov og følg dets spor 

 skift mellem det kendte og det ukendte 

 giv hinanden feedback / sæt tingene i perspektiv 

 arbejd med temaer (blade, vand, luft osv.) 

 

Hvad kan hæmme et barns udvikling? 

 et rent voksenperspektiv og voksenstyring 

 fejlafstemning - ikke at få øje på barnet og bekræfte det med kropssprog og ord 

 ikke at se barnets initiativer / spor 

 ensidighed i dagligdagens aktiviteter 

 manglende alsidig stimulering 

 et for lavt eller et højt aktivitetsniveau 

 for lidt fysisk plads 

 for lidt rummelighed hos dagplejer 

 at bevæge sig uden for barnets nærmeste udviklingszone 

 manglende barneperspektiv og empati 

 at se på barnets mangler 

 at dagplejer undlader at observere og reflektere 

 at få skæld ud og blive udsat for fornedrelser 

 at blive udelukket fra det sociale fællesskab 

 at dagplejer er uengageret og passiv 

 at dagplejer ikke kan lide barnet 
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Konklusion og opsummering 

For at opsummere og konkludere på projektet, vender vi tilbage til udgangspunktet: 

 

Under hvilke betingelser og med hvilke resultater kan man i dagplejen udvikle og afprøve nye 

læringsguider til arbejdet med 0-3 årige børn i en dagplejesammenhæng? 

 

Det har vist sig i dette arbejde med dagplejen i Næstved kommune, at der skal tages meget 

hensyn til de vilkår, man står i som dagplejer – samtidig med at man skal udviklingsarbejde 

som en del af et projekt. Som regel arbejder man alene, og arbejdsdagen kan være lang fra 

tidlig morgen til ud på eftermiddagen. Det er dog lykkedes i et større omfang at iværksætte 

udviklingsaktiviteter, både i de enkelte dagplejehjem og og i legestuerne med stor succes. 

 

Men eet er at lave udviklingsarbejde, noget andet er som dagplejer med en kort uddannelse 

bag sig decideret at udvikle nye læringsguider. De enkelte dagplejere og projektets 

udviklingsgrupper har bidraget med en masse materiale – men den teoretiske del af 

udviklingsprocessen med at lave læringsguider måtte af gode grunde udfærdiges af primært 

projektkonsulenterne og de uddannede pædagoger i dagplejen. 

 

Læringsguiden sidst i denne rapport er blevet til i et samarbejde mellem styregruppen og 

konsulenterne, sådan at den nu fremtræder i en form og med et indhold, der dels afspejler 

projektets resultater – dels er til at have med at gøre, udfra de forudsætninger, der er tilstede i 

dagplejen som institution. Den er med andre ord blevet praktisk og konkret anvendelig. 

 

Den forandring der har fundet sted i projektgruppernes legestuer, har ført til en noget 

anderledes praksis for dagplejerne: 

 

1) De er blevet mere fagligt bevidste om, hvad de laver og hvad det betyder for børnene 

2) I én af grupperne handler de oftere udfra den nærmeste udviklingszone (Vygotsky) 

3) I en anden gruppe er de blevet bedre til at observere hinanden og bruge 

observationerne til at tage udgangspunkt i det enkelte barn 

4) Der er en større rummelighed, og man er mere åben overfor at stille spørgsmål til 

hinandens arbejde 

5) De arbejder mere fortroligt med begreber som at ”følge børns spor” og ”affektiv 

afstemning” overfor de enkelte børn – og disse begreber kobler de til deres praksis 

som dagplejere 

 

Analyse og opsummering af forandringer af dagplejens praksis 

Som en opsamling på det lange forløb kan man især hæfte sig ved to temaer: 

 

 fokusgruppernes udvikling 

 de resterende dagplejere 

 

Fokusgrupperne har for det meste haft en omfattende læring på baggrund af arbejdet med 

projektet. Ud af 6 legestuegrupper har fem grupper deltaget aktivt i projektarbejdet og 

foretaget en masse observationer og bearbejdet dem sammen med konsulenterne. Der er her 

ingen tvivl om, at de nu kender værdien af at iagttage og observere børns legeaktiviteter. De 

er blevet introduceret til og har fået mere fagligt styr på relevante pædagogisk-psykologiske 

begreber, som de kan anvende i deres arbejde som dagplejere. 
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Det har været en succes for fokusgrupperne, mens mange af de andre dagplejere har haft 

svært ved at se værdien af projektet. I et evaluerende interview kommer det frem, at projektets 

formål, metoder og begreber langt fra er blevet dem bekendt, selv her hvor projektforløbet var 

bragt til ende (juni 2004). De fik trods alt noget ud af kurserne i maj-juni, der var specielt 

tilrettelagt for dem. Men dels havde de lidt svært ved at se forbindelsen iml. kurserne og det, 

de havde hørt om projektet. Dels syntes de ikke at kunne se forbindelsen ml. projektet og det 

værdi- og arbejdsgrundlag, der var udgangspunktet for det. Implementeringen af projektets 

resultater vil derfor efter min mening nok tage et længere stykke tid med de resterende ca. 130 

dagplejere. Det skal dog fremhæves, at der var tale om tre udvalgte dagplejere. De behøver 

ikke at repræsentere alle 130 dagplejere – men tendensen er der. 

 

Hvilke nye former for viden om læring, evt. nyt syn på læring, indebærer det at arbejde med 

læringsguider for de 0-3 årige børn? 

 

Det helt centrale begreb om børns læring, der er blevet udviklet i projekt, er spørgsmålet om 

dagplejerens rummelighed, set i forhold til ”affektiv afstemning”. Begrebet rummer en 

forståelse af den voksnes evner til at rumme og være opmærksom på små børns 

følelsesmæssige og sociale behov i hverdagen. Spørgsmålet er, om affektiv afstemning på den 

ene side er noget, der umiddelbart kan læres eller tilegnes gennem uddannelse og/eller 

erfaringer med at være dagplejer. Noget tyder på, at det nærmest skal forudsættes hos den 

enkelte dagplejer, på baggrund af dennes livserfaring og personlige udvikling. Det er 

naturligvis afgørende, at man kan vurdere den enkelte dagplejer udfra sådan en målestok. 

 

Projektets resultater viser også, at det er af stor betydning for børnenes trivsel, læring og 

udvikling, at dagplejeren som voksen person kan udvise et minimum af affektiv afstemning i 

sit samvær med dem. Men det fører til et andet problem, som også har været en del af 

projektets tema omkring rummelighed. Der er som tidligere nævnt fokuseret lidt for meget på 

den psykologiske, personlige rummelighed – selv om man med fordel også kunne have 
fokuseret på dagplejens rummelighed som institution. 

 

Her er et skisma, som kan være svært at undgå, men som også fremover bør diskuteres med 

omhu. Den rummelige institution, skole eller arbejdsplads – som jo er rummelighedsbegrebets 

ophav – handler nok så meget om arbejdstid, sociale normer for kollegafællesskabet, og de 

mulige tiltag, man kan gøre som institution, som det handler om den enkeltes rummelighed. 

 

Den øgede forståelse for børns læring og vilkårene for det har undervejs givet nogle 

spændende indsigter, herunder bl.a. en større fokus på det, nogle dagplejere betegner som 

”krudtbørn og hysteriske børn”. Ved at give dem mere opmærksomhed fremstod de ikke 

længere som uromagere og forstyrrende elementer i børneflokken. De opdagede på mange 

måder en tæt forbindelse mellem den måde de fungerede på som voksne i forhold til børnene, 

og det som de selv beskrev som børns egne læreprocesser. 

 

Man kan anføre udfra de første iagttagelser, jeg foretog som konsulent i begyndelsen af 

projektperioden, at dagplejerne i fokusgrupperne er blevet bedre til at være opmærksomme 

på: 

 

1) værdien af de relationelle læreprocesser ml. børn og voksne, jfr. begrebet om affektiv 

afstemning. At den voksnes attituder og personlige opmærksomhed tenderer til at 

fremme læring hos børnene 
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2) børnenes egne legeinitiativer, ”at følge børns spor”, jfr. Daniella Cecchins ”Den 

integrerende baggrund”. 

 

Hvor de i starten tydeligvis ikke havde deres opmærksomhed på børns egen udforskning og 

undersøgelse af omverdenen, fik de en øget interesse for det gennem observationerne af 

børnene og bearbejdningen af disse observationer. Der er også med projektet skabt en større 

bevidsthed om behovet for nye legeredskaber, fordi der har været fokus på børns kropslige 

læring og udfoldelse. Motorisk udviklende redskaber er blevet anskaffet og man har 

påbegyndt en afprøvning af de forskellige muligheder, de tilbyder for børnene. 

 
Kan det konkrete udviklingsarbejde sige noget væsentligt om udfordringer og 

problemstillinger ved at implementere et værdi- og arbejdsgrundlag for dagplejen som 

institution? 

 

Ved at vælge et projekt, der afgrænsede sig til et tema indenfor værdi- og arbejdsgrundlaget, 

knytter erfaringer og resultater sig først og fremmest til, hvordan der kan arbejdes med netop 

denne problematik. Men man kan sige, at det er vigtigt for implementeringen af et helt 

værdigrundlag, at flg. forhold tages i betragtning: 

 

 Begreber og forståelser skal præciseres yderligere, så der er enighed om mål og midler 

 Implementering kræver et vist mål af plads til såvel refleksioner, som afprøvninger 

 Der skal være en fortløbende opsamling og diskussion af erfaringer og resultater 

 Enten pædagogerne selv eller konsulenter udefra bør følge processen nøje 

 Der er et behov for centrale ansvars/nøglepersoner blandt dagplejerne 

 Dagplejerne selv bør høres og få ejerskab til en sådan udviklingsproces 

 

Generelt kan man sige, at flere af grupperne har haft stor succes med projektet, men der har 

ikke altid været et optimalt samspil ml. konsulenter og projektgrupper. Lærernes forskellighed 

er tydeligt kommet til udtryk i denne proces. Men gruppernes måde at fungere på har også 

været meget forskellig – mht. motivation, forudsætninger og håndtering af projektarbejdet. 

 

Dermed afrundes og opsummeres selve udviklingsprojektet. Som en tilføjelse vedlægges den 

læringsguide, som dagplejen havde ønsket at udvikle, og som der her foreligger et bud, med 

justeringer og kommentarer fra styregruppen i projektet. 

 

Læringsguide – for barnets udvikling og læring 

Gennem undersøgelser og observationer er det blevet tydeligere, hvordan man som voksen 

ansvarsperson (dagplejer, pædagog, forældre m.v.) kan forholde sig til børnenes udvikling og 

læring. Det er vigtigt at finde svarene på to spørgsmål: 

 

1) Hvordan lærer og udvikler børn sig? 

2) Hvad lærer de og udvikler sig til? 

 

En læringsguide som den, der beskrives forneden, forsøger at tage fat på begge spørgsmål. I 

samme model kan man beskrive både hvilke intelligenser, der udvikles tidligt hos børn, og 

hvordan man se på børnenes læring og udvikling udfra deres eget perspektiv. Det centrale for 

den voksne ansvarsperson er begrebet ”affektiv afstemning”, der betyder noget i retning af at 

forholde sig positivt bekræftende overfor det børn gør, siger og vil. Samtidig at man som 
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1 

2 

4 

5 

3 

Indsigt 

Handling 

Nuværende 

udvikling 

Nærmeste 

udvikling 

Opstilling og prioritering 

af udviklingsbehov 

Barnets 

læringsmiljø’er 

Hvad kan fremme 

barnets udvikling? 

Status for barnets 

udvikling 

Formulering af mål for 

læring og udvikling 

Gå baglæns 

Barnets 

udviklingsbehov 

Hvad kan hæmme 

barnets udvikling? 

De 2 basale intelligen-

ser, den sociale og den 

følelsesmæssige, kan 

sammenlignes med 

håndfladen. De øvrige 

intelligenser kan sam-

menlignes med fingrene. 

voksen kan formidle egne erfaringer og etik til børnene, når de er klar til det. Børn uddvikler 

sig gennem fire stadier, frem mod større selvbevidsthed og modenhed: 

 

1) barnet skelner ikke ml. sig selv og omverdenen 

2) barnet skelner ml. sig selv og andre, udfra sig selv og egne behov 

3) barnet afgrænser sig udfra faste forestillinger og regler (givet af voksne) 

4) barnet kan tænke og lære abstrakt, dvs. være kritisk overfor givne regler 

 

Det er klart udfra observationer og samtaler i KiD-projektet, at det især er de første to faser, 

der kan iagttages hos børn i en dagpleje for 0-3 år. Det vil sige, at barnets læring og udvikling 
i høj grad fokuserer på den personlige og den sociale kompetence/intelligens – mens de andre 

kompetencer kommer til efterhånden som barnet udvikles. Man kan måske indvende, at nogen 

børn når meget længere frem i deres udvikling i dagplejen – og at der endnu ikke er meget 

”social kompetence” i de første faser. Det udvikler dog også en social kompetence, alt imens 

det lærer sig selv at kende. Denne forståelse af barnets læring og udvikling er afgørende at 

have i forhold til spørgsmålet 

om ”Hvordan lærer og 

udvikler børn sig?” Børn kan 

være i gang med at lære en 

ting, mens det tilsyneladende 

gør noget andet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 1. Status for barnets udvikling 

Hvad kan barnet klare lige nu, hvor det er? 

Hvordan udtrykker det sig sprogligt, socialt og kropsligt? 

Hvilken relation har det til omgivelserne? 

 

Eks. Barnet har god kontakt med andre børn og voksne, men er meget stille i sine lege. Det 

har kun nogle få ord, det bruger endnu. Men det forstår, hvad andre siger og gør. 

 
Man starter altså med barnets kompetencer, jfr. værdi- og arbejdsgrundlaget. De 2 basale 

intelligenser/kompetencer: den indre, personlige (følelsesmæssige) og den sociale kompetence 
er den grundlæggende drivkraft i barnets læring og udvikling – det er håndfladen, hvormed 

man som lille barn ”griber om verden”! Med fingrene (de andre 5 kompetencer) udpeges og 
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finpudses grebet om verden, bl.a. til at blive et begreb i barnets bevidsthed om, hvordan 

verden er skruet sammen. Det er sådan den er tænkt og skal forstås. 

 

Pkt. 2. Barnets udviklingsbehov 

Hvad er det barnet har behov for at lære og udvikle? Det vil sige, hvad kan du fornemme, at 

det selv vil og evt. har behov for at blive hjulpet til? 
Eks. Barnets ordforråd er lille endnu – men det forstår, hvad andre siger. Måske er dets 

primære udviklingsbehov at blive set og hørt på, så det mærker, at andre er opmærksomme på 

det. 

 

Pkt. 3. Læringsmiljøer 

Hvordan ser barnets læringsmiljøer ud, dvs. hvordan har barnet det i sin familie og i 

dagplejen? 

 
Eks. Barnet trives godt derhjemme, men er enebarn og har lidt travle forældre, der ofte virker 

trætte og har meget at se til. I dagplejen møder barnet flere børn, der er større end det selv. 

 

Pkt. 4. Hæmninger for barnets udvikling. 

Hvad kan hæmme barnets læring og udvikling – fx manglende guidning, handicaps etc.? 

 
Eks. Barnet er ikke umiddelbart funktionssvagt – det befinder sig bare midt i en udvikling, 

hvor det skal lære sig selv at kende og få et større selvværd. Det mangler måske at blive 

guidet i denne proces. 

 

Pkt. 5. Fremme af barnets udvikling. 

Hvad kan fremme barnets læring og udvikling – affektiv afstemning, positiv ledelse, 

”holding” etc.? 

 
Eks. Dagplejeren har opdaget, at barnet vokser ved at have et tæt nærvær og en kontakt med 

hende. At barnet åbner sig for hende, hvis hun giver det mere opmærksomhed og lader de 

større børn lege lidt for sig selv. 

 

På den måde kan arbejdsmodellen bidrage til at kvalificere de pædagogiske diskussioner og 

overvejelser omkring det enkelte barn. Alt dette er vigtigt, fordi det siger noget forskelligt om 

den måde, vi er på som voksne, og noget om hvordan børn oplever deres hverdag i en 

dagpleje. Det drejer sig også om følgende vigtige punkter: 

 

1) generelt set handler enhver form for opdragelse om forholdet imellem de voksnes værdier 

og børns grundlæggende behov 

 

2) enhver form for læring hos børn skal ses i lyset af, hvordan vi opfatter børnenes 

handlinger som voksne, forstår vi, hvad de gør og hvorfor de gør det? 

 

3) jo nærmere vi kommer til en forståelse af, hvad vi reelt gør som voksne og hvorfor vi gør 

det, jo bedre kan vi også forstå, hvordan vi adskiller os fra børns måde at være på 

 

4) læring finder sted i mødet mellem voksnes værdier og børns behov 
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Det er et vigtigt redskab i projektet til at beskrive og definere, hvordan vi kan arbejde med det 

i praksis – og blive klogere på os selv og børnene. Dermed kan man komme nærmere en 

forståelse af, hvad børn lærer i deres tidlige udvikling – og hvordan de lærer det, ikke mindst. 

 

Bilag 

 

 

Casebeskrivelser (observationer af børns legepraksis) 

Opgave til dagplejeren 

 

Prøv at følge børnene et stykke tid (uden at kontakte dem), og læg mærke til de relationer, de 

indgår i. 

 

 Hvad er de optaget af? 

 Hvad leger de? 

 Hvad sker der, når andre børn kommer ind i legen? 

 Og hvad gør du, hvis de har brug for dig? 

 Hvad er det børnene bruger dig til? 

 

Når du har skrevet nogle af hverdagshistorierne ned, kan du måske sætte dig sammen med 

dine kollegaer og diskutere historierne. Bryd historien op og spørg ind til den: 

 

 Er det sådan at nogle børn udfører den samme handling, men får uens respons fra de(n) 

voksne, fordi den voksnes blik måske ikke er helt neutralt? 

 

 Hvem er det, vi giver mest tid, opmærksomhed og er mest tålmodige overfor? 

 

 Hvem er det, vi overser eller ikke lægger mærke til? 

 

 Hvordan håndterer vi konflikter og uenighed mellem børnene? 

 

Praksisfortællinger 

Som de voksne personer i KiD-projektet skal I beskrive og fortælle om, hvordan det er at væ-

re dagplejer…. 

 

 alene hjemme hos jer selv med jeres dagplejebørn 

 sammen med andre voksne og børn i dagplejens legestue 

 

Udgangspunktet er at lave en lille historie om hverdagen som dagplejer, med de tanker, følel-

ser og overvejelser, der knytter sig til det at have ansvaret for børnene og være den person I er 

– hver især, som dagplejere, mødre, kollegaer m.v. 

 

Hjælpespørgsmål til opgaven: 

 

 hvordan synes du det er at være dagplejer (glæden, vanskelighederne, udfordringerne ved 

det…) 
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 hvordan oplever du børnene i din hverdag (deres reaktioner på at være i dagpleje, 

små/store øjeblikke, at blive hentet og afleveret m.v.) 

 

 hvordan og hvornår i deres liv udvikler de sig (lærer at gå, at tale, at gribe om ting, bruge 

deres krop o.s.v.) 

 

 hvad laver de, når de leger sammen og gør ting sammen i din dagpleje, i lege stuen o.s.v. 

 

 hvilke oplevelser har du haft med deres forældre i forskellige situationer 

 

Det er ikke meningen, at I skal skrive om alt det ovenstående – men det er en hjælp til at 

komme i gang med at huske situationer fra jeres hverdag og at skrive en lille historie om no-

gen af de ting I ser og husker. 

 

Det skal højst fylde en håndskreven A4-side (eller to). I skal lave den sammen i jeres gruppe, 

som en typisk hverdagsfortælling, der rummer en eller flere af de ting, jeg har nævnt. 

 

Derefter skal én af jer læse den op for resten af holdet, når vi mødes igen. 

 

 

Anvendelsen af værdi- og behovsskema 

Værdi- og behovsskemaet, som vist forneden, handler om at beskrive to vigtige forhold i pro-

jektet: voksen- og barneperspektivet. Begge perspektivers værdier skal beskrives og forklares 

grundigt. Når den voksnes værdier fx handler om ”ansvarlighed” eller ”rummelighed”, skal 

man beskrive som det første, hvad der menes med det. Dernæst: hvad er formålet med værdi-

er, hvilke aktiviteter gøres for at opnå den, og endelig: på hvilken måde skal man undersøge, 

om den værdi, vi har som voksne, efterleves i praksis. 

 

Voksenperspektivet 

Værdier Formål Aktiviteter Spørgsmål Metoder 

Definition: 

Hvad mener vi med 
det? 
Konkretisere og 
beskrive det… 

Intentioner: 

Hvad vil vi opnå 
med det? 
Hvad betyder det 
for os? 
 
 

Handlinger: 

Hvad gør vi i prak-
sis for at opnå det? 

Analyser: 

Hvad skal vi under-
søge for at vurdere, 
om vi gør det? 

Fremgangsmåder: 

Hvordan skal vi 
undersøge det, vi vil 
finde ud af? 

 

På sammen måde skal man prøve at beskrive hvilke behov/værdier, barnet har, dvs. hvad er 

barnet fx optaget af eller hvad er vigtigt for barnet i dets udvikling? Det skal som før beskri-

ves og defineres nærmere. Både med hensyn til, hvad man mener, når man fx siger, at barnet 

har ”behov for kropslige udfoldelser i sin tidlige opvækst” eller gerne ”vil udforske omgivel-

serne på sin egen måde, uden voksnes indblanding”. 

 

Derefter, hvad er formålet med det, det gør, hvilke handlinger foretager det sig for at få til-

fredsstillet disse behov/opnå disse værdier etc. Og endelig: hvad skal vi undersøge for at finde 

ud af, om det faktisk sker, som vi tror – og hvordan undersøger vi det? 
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Barneperspektivet 

Værdier Formål Aktiviteter Spørgsmål Metoder 

Definition: 

Hvad mener vi med 
det? Konkretisere 
og beskrive det… 

Intentioner: 

Hvad ønsker bar-
net? Hvad betyder 
det for barnet? 

Handlinger: 

Hvad gør det i prak-
sis for at opnå det? 

Analyser: 

Hvad skal vi under-
søge for at se om 
barnet får dækket 
disse behov? 
 

Fremgangsmåder: 

Hvordan skal vi 
undersøge det, vi vil 
finde ud af om bar-
net? 

 
Alt dette er vigtigt, fordi det siger noget forskelligt om den måde, vi arbejder på som voksne i 

pædagogisk arbejde, og noget om hvordan børn oplever deres hverdag i fx en dagpleje eller 

daginstitution. 

 

Det drejer sig også om følgende vigtige punkter: 

 

1) generelt set handler enhver form for opdragelse om forholdet imellem de voksnes værdier 

og børns grundlæggende behov 

 

2) enhver form for læring hos børn skal ses i lyset af, hvordan vi opfatter børnenes handlin-

ger som voksne, forstår vi, hvad de gør og hvorfor de gør det? 

 

3) jo nærmere vi kommer til en forståelse af, hvad vi reelt gør som voksne og hvorfor vi gør 

det, jo bedre kan vi også forstå, hvordan vi adskiller os fra børns måde at være på 

 

4) læring finder sted i mødet mellem voksnes værdier og børns behov 

 

Alt det skal arbejdet med værdi- og behovsskemaet bidrage til at undersøge nærmere. Det er 

et vigtigt redskab i projektet til at beskrive og definere, hvordan vi kan arbejde med det i 

praksis – og blive klogere på os selv og børnene. 

 

For at kunne anvende skemaet ordentligt kræver det, at der bliver lavet tilstrækkeligt mange 

forskellige observationer af børnene i dagplejen. Når hver dagplejer laver en enkelt observati-

on, bidrager det til at forbedre analysen af, hvad det egentlig er, børnene går og foretager sig 

hos jer, når de er i dagpleje. 

 

Dermed kan man komme nærmere en forståelse af, hvad børn lærer i deres tidlige udvikling – 

og hvordan de lærer det, ikke mindst. 

 

 

Videooptagelser 

 

På det konkrete metodeplan er videooptagelse et meget stærkt værktøj, der giver mulighed for 

 

 At støtte hukommelsen for iagttageren, der har været til stede, og som forsøger at iagttage 

situationen. 

 At fastholde situationen og gøre den tilgængelig for nærmere analyse, og ved gentagne 

gennemsyn kan optagelsen afsløre stadig nye sider af situationen. 

 Detailanalyse af forløb i tid og rum (herunder form, timing og intensitet) samt interaktion, 

fordi videooptagelser kan afspilles i forskellige hastigheder og derved ”afsløre” sammen-

hænge, som ellers er skjult for det blotte øje. 
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 At anvende videooptagelsen som illustration og sandhedsvidne for dem, der senere præ-

senteres for  analysen, således at andre kan kontrollere og diskutere de fortolkninger og 

kategoriseringer, som forskeren er nået frem til. 

 

Fra,: Rønholt Helle m.fl. 2003; Video i pædagogisk forskning; Hovedland-  s 203 

 

Alle disse muligheder kan friste til at vurdere video som et mere objektivt redskab end andre 

kvalitative metoder. Men ret beset kan videooptagelsen aldrig gengive mere end en remini-

scens af den autentiske situation. Jvf.  ”Fejlkilder”  

 

De skemaer der er udarbejdet til observation i dagplejen, kan også med fordel bruges når vi 

bruger videoobservation, men med baggrund i Rønholts bog kan følgende bruges: 

 

Trin 

 

Indstilling og handling Opfølgende arbejdsprocesser og spørgs-

mål 

1 Intuition (Danne sig et helhedsindtryk ved 

indlevelse i videooptagelsen) 
Sammenholde notater og video. Finde de 

steder, der trådte frem som særlige. 

Give det særlige sted et navn. (Eks hoppe 

ned fra sofa) 

 

2 Iagttagelse (Koncentreret sansning) Se den udvalgte episode grundigt igen-

nem og sammenligne oplevelsen med 

eventuelle notater 

3 Oplevelse (selv-objektivering) Registrer egne følelser og fornemmelser 

under iagttagelse af sig selv. 

 

4 Identifikation. Der sættes ord på det oplevede fænomen. 

Først i hverdagssprog:  

Den voksnes rolle i ”hoppeleg”.   

5 Argumentation og diskussion Sammenlign med andre observationer 

Finde teori om fænomenet 

 

6 Mønstre og strategier. Pædagogiske forslag. Forslag til ændret 

praksis. Forslag til kommende beskrivel-

ser 

   

Skema til analyse af videooptagelser. 

 

1  

Intuition 

Finde det særlige sted. 

 Hvad kaldes sekvensen: 

Fx.. hoppe ned fra sofaen 

 

 

 

2 

Iagttagelse 

Indlevelse i optagelsen. 

Se den flere gange. 

 Brug analyse skema. – 

 

 

3  

Oplevelse 

Registrer egne følelser og 

fornemmelser under iagt-

tagelse af sig selv. 
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4 

Identifikation 

Hvilket fænomen træder 

tydeligt frem.  

 (Fx den voksnes rolle i 

”hoppeleg”) 

 

 

5 

Argumentation 

og diskussion 

Sammenlign med andre 

observationer 

Finde teori om fænomenet 

 

 

6 

Mønstre og 

strategier. 

Pædagogiske forslag.  

Forslag til ændret praksis. 

Forslag til kommende 

beskrivelser 

 

 

 

 

Kurser for dagplejere (ikke aktive i KiD-projektet) 

PROGRAM, maj-juni måned 

Dag 1 

 Præsentation 

 Oplæg fra underviserne:   
- KID som udviklingsprojekt 

- Rummelighed og affektiv afstemning 

- De mange intelligenser  

- Kropslig udfoldelse 

- Læringsperspektivet 

- Zonen for nærmeste udvikling 

- Barnets spor 

- Barneperspektiv 

 

 Observation: Hvorfor og hvordan? Oplæg og små øvelser 

 Analyse af egne observationer medbragt hjemmefra 

 Evaluering 

 

Dag 2 

 Præsentation  

 Videoklip fra henholdsvis en struktureret situation, en semi-struktureret situation og en 

ustruktureret situation – fokusspørgsmål: 

 

o Hvordan kommer den affektive afstemning til udtryk?  

o Hvordan kommer dagplejers rummelighed til udtryk? 

o Hvordan følger dagplejer barnets spor? 

o Hvordan understøtter dagplejeren den kropslige udfoldelse? 

 

 Vurdering og perspektivering af egne observationer 

 Diskussion: ”Hvordan kan vi indarbejde de forskellige centrale begreber i dagplejen”?  

 Afklaring af dagplejers identitet: ”Hvad kan vi, og hvad kan vi blive bedre til”? 
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DEN ENKELTE DAGPLEJERS EGNE OBSERVATIONER AF EGEN 

PRAKSIS  

Giv eksempler på, hvornår du giver plads til barnets kropslige udfoldelse. Fokus kan være på 

et enkelt barn eller flere, situationen kan være struktureret eller ustruktureret, igangsat eller 

ikke igangsat af dig. Det er vigtigt, at begge perspektiver (barne og voksen) præsenteres. Gå 

herefter frem efter nedenstående skemaer:  

 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER  

A. Deltagere  

  (understreg evt. det barn, du har særligt 

fokus på i situationen) 

   

   

   

B. Beskrivers relation til barnet  

(særlige forhold kan noteres, som fx ”gæ-

stedagpleje”)  

   

   

   

C. Sted  

(fx” i køkkenet”)  

   

   

   

D. Tidspunkt  

 

   

E. Varighed  

 

   

F. Situation  

(var det fx en situation, du satte i gang, 

eller opstod den spontant mellem børne-

ne?)  

   

   

G. Beskrivelses-metode  

  (fx løbende notater, efterfølgende be-

skrivelse, billeddokumentation, video)  

 

   

H. Øvrige bemærkninger  

(dine aktive initiativer før, under og efter 

situationen) 
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2. BESKRIVELSE OG UMIDDELBAR TOLKNING  

   

Linie  Handlinger og udsagn  

(hvad ser og hører du)  

Intention og karakter  

(hvorfor sker det?)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

36  

37  

38  

39  

   Kommentarer  

 

   

 3. ANALYSE  

A. Forløbets / fortællingens struktur  

Er der noget, der binder sammen, eller 

forstyrrer, eller fremmer – er der enighed 

om, hvordan samspillet skal opfattes?  

   

B. Barnets sindstilstand og stemningen i 

situationen  

1. Barnets opmærksomhed, koncentrati-

on, tempo, intensitet, humør, andet. 

Skift undervejs.  

2.   Stemningen afslappet, rolig, stresset, 

andet. Stemningsskift undervejs.  

3.   Afstemthed i forhold til barnet.  

   

C. Rettethed     



 35 

1. Barnets rettethed mod nogen eller no-

get  

2. Andres opfølgning af rettethed  

3. Andres rettethed mod barnet  

4.    Barnets opfølgning af andres rettet-

hed.  

D. Initiativer  

1. Barnets selvstændige initiativer  

2. Andres opfølgning af barnets initiati-

ver  

3. Andres initiativer rettet mod barnet  

4. Barnets opfølgning af andres initiati-

ver.  

   

E. Samspil  

1. Barnets forsøg på samspil  

2. Andres opfølgning af barnets forsøg på 

samspil  

3. Andres forsøg på samspil med barnet  

4. Barnets opfølgning af andres forsøg på 

samspil.  

   

F. Kompetencer  

1. Barnets kompetencer  

2. Andres imødekommelse af barnets 

kompetencer  

   

   

G. Sammenfatning af analyse  

1. Giver dagplejer rum og plads til bar-

nets fysiske udfoldelser?  

2. Hvilke ”gevinster” får barnet af dette?  

   

   

H. Afsluttende bemærkninger  
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4. VURDERING OG PERSPEKTIVERING  

1.  

Forforståelsen af 

barnets behov  

  

   

 

   

2.  

Nye indsigter, 

som beskrivelsen 

og analysen har 

afdækket  

   

 

   

  

3.  

Pædagogiske 

forslag/behov for 

ændret praksis.  

Forslag til kom-

mende beskrivel-

ser  

   

   

   

   

     

OBSERVATION AF ANDEN DAGPLEJERS RUMMELIGHED I FOR-

HOLD TIL BARNETS KROPSLIGE UDFOLDELSE  

Giv eksempler på, hvornår dagplejer giver plads til barnets kropslige udfoldelse. Anvend både 

et voksen- og et barneperspektiv:  

 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER  

A. Deltagere  

  (understreg evt. det barn, du har særligt 

fokus på i situationen)  

   

   

   

B. Beskrivers relation til barnet  

(særlige forhold kan noteres, som fx ”gæ-

stedagpleje”)  

   

   

   

C. Sted  

(fx ” i legestuen”) 

   

   

D. Tidspunkt  
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E. Varighed  

  

   

F. Situation  

(var det fx en situation, dagplejer satte i 

gang, eller opstod den spontant mellem 

børnene?)  

   

G. Beskrivelses-metode  

  (fx løbende notater, efterfølgende be-

skrivelse, billeddokumentation, video)  

   

H. Øvrige bemærkninger  

(dagplejers aktive initiativer før, under 

og efter situationen)  

   

 2. BESKRIVELSE OG UMIDDELBAR TOLKNING  

Linie  Handlinger og udsagn  

(hvad ser og hører du)  

Intention og karakter  

(hvorfor sker det?)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

36  

37  

38  

39  

   Kommentarer  

   

   

3. ANALYSE  

A. Forløbets / fortællingens struktur     
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Er der noget, der binder sammen, eller 

forstyrrer, eller fremmer – er der enighed 

om, hvordan samspillet skal opfattes?  

B. Barnets sindstilstand og stemningen i  

     situationen  

1. Barnets opmærksomhed, koncentrati-

on, tempo, intensitet, humør, andet. 

Skift undervejs.  

2.   Stemningen afslappet, rolig, stresset, 

andet. Stemningsskift undervejs.  

3.   Afstemthed i forhold til barnet.  

   

C. Rettethed  

1. Barnets rettethed mod nogen eller noget  

2. Andres opfølgning af rettethed  

3. Andres rettethed mod barnet  

4. Barnets opfølgning af andres rettethed.  

   

D. Initiativer  

1. Barnets selvstændige initiativer  

2. Andres opfølgning af barnets initiati-

ver  

3. Andres initiativer rettet mod barnet  

4. Barnets opfølgning af andres initiati-

ver.  

   

E. Samspil  

1. Barnets forsøg på samspil  

2. Andres opfølgning af barnets forsøg 

på samspil  

3. Andres forsøg på samspil med barnet  

4. Barnets opfølgning af andres forsøg 

på samspil.  

   

F. Kompetencer  

1. Barnets kompetencer  

2. Andres imødekommelse af barnets 
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kompetencer  

G. Sammenfatning af analyse  

1. Giver dagplejer rum og plads til bør-

nenes fysiske udfoldelser?  

2. Hvilke ”gevinster” får barnet af dette?  

   

H. Afsluttende bemærkninger  

   

   

4. VURDERING OG PERSPEKTIVERING  

1.  

Forforståelsen af 

barnets behov  

   

2.  

Nye indsigter, 

som beskrivelsen 

og analysen har 

afdækket 

  

3.  

Pædagogiske 

forslag/behov for 

ændret praksis.  

Forslag til kom-

mende beskrivel-

ser  
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