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UNDERVISNINGSOPLÆG 
 

BUPL-PROJEKT: BØRN SOM DELTAGERE I PÆDAGOGISK UDVIKLING OG EVALUERING 

ANETTE BOYE KOCH, HANNE HEDE JØRGENSEN, PIA RAUFF KRØYER, DINA DOT DALSGAARD ANDERSEN OG 

HANNE LAURSEN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Oplægget tager afsæt i et BUPL-finansieret forskningsprojekt, hvor forskere og pædagoger fra to 

daginstitutioner i Aarhus afsøgte nye måder at inddrage børns perspektiver i pædagogers 

evalueringspraksis. Oplægget præsenterer en række forskellige empiriske fund og indsigter fra workshops 

med pædagogerne og ledere og diskuterer, hvordan hverdagsevalueringer kan gøres på nye, systematiske 

og meningsfulde måder. 

16 pædagoger fra to århusianske dagtilbud deltog i projektet sammen med fem forskere. De 

eksperimenterede med at udvikle pædagogisk meningsfuld praksis med blik for børns perspektiver. Først i 

konkrete møder med børn, siden i udvikling af evalueringsformer, som skulle være sensitive over for børns 

perspektiver og rumme hele den pædagogiske hverdagspraksis. Det vil sige både planlagte og spontane 

aktiviteter, daglige rutiner, særlige situationer og hele det børneinitierede liv. Metodisk gennemførte vi 

etnografisk inspirerede deltagerobservationer og kvalitative interviews, foretog dokumentanalyser og 

afholdt 4 workshops med pædagoger omhandlende deres pædagogiske eksperimenter og evaluerende 

praksisser med inddragelse af børns perspektiver. Projektets analyser og fund er udarbejdet, udvekslet og 

løbende diskuteret med de deltagende pædagoger. De er endvidere forsøgt operationaliseret og formidlet i 

en pjece: Pædagogisk hverdagsevaluering med inddragelse af børns perspektiver (BUPL 2020). 

Varighed 3 lektioner (9 AT pr. oplæg).  

Kontaktinfo: ABK@VIA.DK, HHJ@VIA.DK, PIRK@VIA.DK, DDDA@VIA.DK, HALA@VIA.DK  

 

PÆDAGOGISK RETTETHED OG SITUEREDE EVALUERENDE PRAKSISSER 

PIA RAUFF KRØYER OG HANNE LAURSEN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Oplægget tager afsæt i antagelsen om, at pædagoger bærer på en faglighed, som er karakteriseret ved en 

pædagogisk rettethed mod det pædagogiske projekt, og som leder til praksisser, der har evaluerende 

karakter i sig selv. Med afsæt i Max van Manens forståelser om pædagogisk takt og pædagogiske øjeblik 

vises først, hvordan pædagogiske rettethed leder til situerede evaluerende praksisser med eksemplariske 

empiriske eksempler. Dernæst diskuteres, hvorfor pædagogers rettethed bør anerkendes som en vigtig del 

af pædagogernes daglige evalueringspraksis med småbørn.  

Varighed 3 lektioner (9 AT) 

Kontaktinfo: PIRK@VIA.DK og HALA@VIA.DK  

mailto:ABK@VIA.DK
mailto:HHJ@VIA.DK
mailto:PIRK@VIA.DK
mailto:DDDA@VIA.DK
mailto:HALA@VIA.DK
mailto:PIRK@VIA.DK
mailto:HALA@VIA.DK
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VIDEN DER VIRKER. ET OPLÆG OM MØDET MELLEM EVIDENSBASERET METODE OG 
PÆDAGOGISK HVERDAGSLIV 

ANNE METTE BUUS, PÆDAGOGUDDANNELSEN VIBORG 

 

Arbejdet med metoder, som hævder en bestemt og forudsigelig sammenhæng mellem en specifik indsats 

og en specifik effekt, vinder frem i danske børnehaver. Metoderne er båret af politiske og 

forvaltningsmæssige ambitioner om en småbørnspædagogik baseret på en generaliserbar viden om, hvad 

der virker. Med afsæt i mit ph.d. projekt udfordrer jeg i oplægget præmissen om, at en metode uforandret 

kan flyttes fra en sammenhæng til en anden og føre en specifik effekt med sig. I projektet har jeg fulgt 

metoden De Utrolige År i mødet med børn og personale i tre børnehaver og set, hvordan metoden virker 

på måder, som er både overraskende og overrumplende. Oplægget har fokus på disse fund og beskæftiger 

sig med følgende spørgsmål: Hvordan former arbejdet med metoden relationer mellem børn og 

pædagoger? Hvordan former pædagoger og børn metoden? Hvordan oplever børn arbejdet med en 

evidensbaseret metode? Hvad sker der med børnehavebørns ret til deltagelse og medbestemmelse, når en 

evidensbaseret manual kræver det pædagogiske personales loyalitet? 

Oplægget kan tilpasses den sammenhæng, det indgår i. 

Nøgleord: Evidens, evidensbaserede metode, daginstitutionspædagogik, etnografisk metode, børns 

perspektiver, børnesyn, policy, forbindelser mellem policy og hverdagsliv. 

Kontaktinfo: AMB@VIA.DK  

 

PARAT TIL SKOLE: SKOLEFORBEREDELSE I BØRNEHAVER I DANMARK I NORGE 

REGITZE RAHBEK, PÆDAGOGUDDANNELSEN I VIBORG OG HANNE VÆRUM SØRENSEN, 

PÆDAGOGUDDANNELSEN I AARHUS. 

 

Børns læring i børnehaven har fået stor politisk opmærksomhed som en del af velfærdspolitikken i Norden, 

blandt andet fordi vi lever i en globaliseret verden, hvor der er konkurrence mellem landene om at blive de 

bedste. Den politiske agenda mener vi er vigtig at diskutere. 

Det er forventet, at de professionelle i henholdsvis skole og børnehaver arbejder sammen om overgangen 

mellem børnehave og skole. I den forbindelse er det op til de professionelle at vælge metoder og 

aktiviteter, der understøtter overgangen så den bliver mest mulig vellykket.  

Vi er enige med Sommer og Klitmøller i at værne om børns ret til at lege og udforske verden sammen med 

jævnaldrene og behovet for at lade børns tid i børnehaven være fri for politiske mål om formel læring og 

fremskridt.  

Oplæg: Varighed 3 lektioner (9 arbejdstimer pr. oplæg).  

Kontaktinfo: HSOR@VIA.DK og RESR@VIA.DK  

Referenceliste 
Rahbek, R. 2019. "Der er også pædagogik i skoldkopper", 0-14, nummer 4, december. 

Rahbek, R. og Sørensen, H. V. 2018. Parat til skole! Skoleforberedelse i børnehaver i Danmark og i Norge. 

Projektbeskrivelse, VIA UC. 

Sørensen, H. V. (in prep). Børnevenlig skoleforberedelse i naturen (arbejdstitel) til antologi af A. B. Koch. 

mailto:AMB@VIA.DK
mailto:HSOR@VIA.DK
mailto:RESR@VIA.DK
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DIGITALE VEJE TIL FREMME AF SÅRBARE BØRN OG UNGES DELTAGELSE 

ERIKA ZIMMER BRANDT, PÆDAGOGUDDANNELSEN HORSENS  

ANETTE BOYE KOCH, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Projekt 'Børn som aktører' er et samarbejdsprojekt mellem VIA og Børnecentret i Aarhus Kommune. Det 

interesserer sig for, hvordan professionelle kan møde børn i udsatte positioner (og deres familier) på nye 

måder ved brug af digital kommunikation. Fem professionelle (to familieterapeuter, to pædagoger på en 

mini-institution og en socialrådgiver på en familieskole) fik et mediepædagogisk kursus og 

eksperimenterede dernæst med at eksperimentere med at møde børn som aktive deltagere ved brug af 

digital kommunikation.  

Oplægget præsenterer fund fra projektet og diskuterer, hvordan digitale medier kan bruges som genvej til 

pædagogiske samtaler med isolerede og udsatte børn og deres familier. 

Varighed 3 lektioner (9 AT pr. oplæg) 

Kontaktinfo: EZB@VIA.DK og ABK@VIA.DK 

 

PÆDAGOGISK ARBEJDE MED BØRNS DELTAGELSE I LEG 

HANNE HEDE JØRGENSEN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

'Må jeg være med' er et tværfagligt forskningsprojekt om Leg i skolen, støttet af Danmarks frie 

Forskningsfond. Projektet har 4 workpackages:  

 Forskellige legetypers inkluderende potentiale 

 Pædagogers betydning for børns deltagelse i leg 

 Inkluderende legemiljøer i skole og SFO 

 Udvikling af et redskab til at undersøge børns oplevelse af at deltage i leg 

Jeg er i gang med et ph.d. projekt om WP 2 om Pædagogers betydning for 0.klasse-børns 

deltagelsesmuligheder i leg.   

Mit projekt er funderet i Research through Design og Design Antropologi. Det betyder, at jeg sammen med 

pædagoger laver forskellige legedesigns og eksperimenter, og at jeg laver deltagerobservationer omkring 

disse legedesigns og eksperimenter samt faciliterer forskellige former for narrative workshops sammen 

med pædagoger og børn.  

Oplægget tager afsæt i mit PhD projekt om Pædagogers betydning for 0.klasses børns 

deltagelsesmuligheder i leg. Præsentation af legeforståelse og hvorfor deltagelsesaspektet er centralt, når 

vi taler om pædagogisk arbejde med leg. Oplægget giver eksempler på hvad et legedesign er, og hvordan 

pædagoger kan arbejde med løbende at justere og eksperimentere med designet, afhængigt at hvordan 

forskellige børn finder deltagelsesmuligheder og afhængigt at, hvordan legen udvikler sig. 

Underviser: Hanne Hede Jørgensen, pædagoguddannelsen Aarhus.  

mailto:EZB@VIA.DK
mailto:ABK@VIA.DK
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Kontaktinfo: HHJ@VIA.DK 

RELATIONSKOMPETENCE I VUGGESTUEN 

ERIK HYGUM, VIA BARNDOMSPÆDAGOGIK 

 

Om børns aktørstatus i vuggestuen. Oplægget er baseret på 4 ugers feltstudie i henholdsvis 2 danske og 2 

rumænske vuggestuer og har fokus på børn i alderen ca. 12 mdr. til 24 mdr. 

Oplægget vil består af præsentation af teori, fælles analyse af observationsdata og øvelser for studerende i 

at indgå i afstemte relationer. 

Oplægget vil have fokus på: 

 Psykologiske teori om relationer, mentalisering og børns aktørstatus som fx J. Bowlby, D. Stern og P. 

Fonagy  

 Voksne reaktioner på børns aktørstatus i forskellige pædagogiske kontekster 

 Gode eksempler fra de fire vuggestuer på følelsesmæssig afstemthed mellem barn og voksen 

Litteratur: aftales med underviser 

Varighed: 3 lektioner 

Kontaktinfo: EH@VIA.DK  

 

 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGTILBUD 

HANNE LAURSEN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Undervisningsoplæg på baggrund af projektet ’Styrket fokus på børns læring’. 

Jeg kan tilbyde oplæg, der vedrører forældresamarbejde i Dagtilbud og udvikling af pædagogisk praksis 

vedrørende dette med fokus på det fælles samarbejde om børns udvikling, læring og trivsel.  

Oplægget vil tage afsæt i konkrete eksempler på, hvordan institutioner har arbejdet med at udvikle deres 

tilgang til og praksis med forældresamarbejdet og relatere dette til konkrete inspirationsmaterialer, der er 

udviklet i forbindelse med projektet. Materialerne kan findes på EMU.dk. 

Varighed 3 lektioner (9 arbejdstimer pr. oplæg). 

Kontaktinfo: HALA@VIA.DK  

 

mailto:HHJ@VIA.DK
mailto:EH@VIA.DK
mailto:HALA@VIA.DK
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ÆSTETISKE PROCESSER I DAGINSTITUTIONEN 

HENRIETTE BLOMGREN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Mit ph.d.-projekt har titlen: Æstetiske processer i daginstitutionen - aktionsforskningsinspireret projekt 

hvor pædagoger og kunstnere samarbejder.  

Afhandlingen knytter sig til udviklingsprojektet Europæiske Kulturbørn, men er et selvstændigt 

aktionsforskningsinspireret projekt. Projektet søger at udfordre pædagogers æstetisk-reflekterende tilgang 

og aktioner med æstetiske processer gennem et samarbejde med kunstnere i daginstitutionens miljø.  

Afhandlingen er en antologi, der består af to dele. Den første del fremstiller studiet i sin helhed og 

præsenterer forskningens centrale dele (kappen). Den anden del udgør forskningens resultater og 

konklusioner i fire artikler (to på dansk og to på engelsk). Titlerne på artiklerne er: Plastikhytter, musik og 

sommerfugle – om samskabende æstetiske processer i børnehaven (artikel I), Legelommer i børnehaven – 

æstetiske processer med børne- og voksenaktører (artikel II), Beauty Bubbles, Subtle Meetings, and Frames 

for Play: Aesthetic Processes in Danish Kindergartens (artikel III) og Aesthetically Sensitive Pathways to 

Knowledge in and Through Action Research in Danish Kindergartens (artikel IV). De fire artikler belyser og 

analyserer hver for sig og tilsammen, hvordan aktionsforskning og et samarbejde mellem pædagoger og 

kunstnere vedrørende æstetiske processer bidrager til børns æstetiske erfaringsdannelse, pædagogers 

æstetisk reflekterende tilgang og til forskningsbaseret teoretisk begrebsudvikling.  

Oplægget inviterer ind i mit ph.d.-projekt Æstetiske processser i daginstitutionen – et 

aktionsforskningsinspireret projekt, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder.  

Oplægget kan tage fat i mine artikler og/eller i følgende temaer: Kvalitative og visuelle forskningsmetoder, 

aktionsforskning, forståelser og praksisser med æstetik, leg og æstetik, pædagogens roller i æstetiske 

processer, børneperspektiver i æstetiske processer, pædagoger og kunstnere i samarbejde - forskellige 

fagligheder i et cross-over. 

Kontaktinfo: HKL@VIA.DK  

 

 

  

mailto:HKL@VIA.DK
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PROJEKT LEGEKUNST: PRAKSISSER, SAMSKABELSE, DANNELSE, LEG, ÆSTETISKE 
PROCESSER. KUNSTNERE OG PÆDAGOGER I SAMSKABENDE PROCESSER 

HENRIETTE BLOMGREN, PÆDAGOGUDDANNELSEN AARHUS 

 

Legekunst-projektet er et nationalt forankret projekt, der udspiller sig 2019-2023. Projektet er initieret af 

Kulturprinsen (udviklingscenter for kunst og kultur med børns og unge) og støttet af Nordea-fonden. 

Legekunst omhandler pædagogers og kunstneres samskabelse vedrørende æstetiske, dannende og legende 

processer for 0-6 årige. 

VIAs forskerteam er optaget af at undersøge perspektiver på og praksisser med æstetisk-

eksperimenterende processer og samskabelse i dagtilbud. Deltagere i projektet er Henriette Blomgren, 

ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen i Århus, Michael Blume, lektor ved pædagoguddannelsen i Ikast, 

og Astrid Kidde Larsen, ph.d.-studerende og lektor ved pædagoguddannelsen i Viborg.  

Metodisk tager vi afsæt i etnografiske tilgange, som er baseret på kollektiv skabelse af viden, og 

kommunikative/dialogiske aktiviteter både i forskergruppen og i felten. I forskergruppen arbejder vi tæt 

sammen som team, der skaber, udveksler og deler viden. Her er vi inspireret af team ethnography (Clerke & 

Hopwood, 2014). Også med felten vil vi skabe viden og er derfor inspireret af collaborative ethnography 

(Lassiter, 2005). Dette betyder, at vi som forskere i felten bidrager metodisk til kollektiv videnskabelse, 

kvalificerer empiriindsamlingen og udvikler analysestrategier. Vores etnografiske studie indbefatter ikke 

lange sammenhængende perioder i felten, men tidsafgrænsede besøg over tid. I feltarbejdet undersøger vi 

æstetisk-eksperimenterende processer og samskabelse som særlige samarbejdsprocesser mellem 

forskellige faggrupper. Vi anvender dermed metodiske greb hentet fra focused ethnography (Knoblauch, 

2005). 

Oplægget giver indblik i projekt Legekunst – om dannelse, æstetiske processer, leg og samskabelse. 

Desuden indeholder oplægget refleksioner over samarbejdet mellem pædagoger og kunstnere og 

pædagogens roller i projekt Legekunst. 

Kontaktinfo: HKL@VIA.DK  

 

 

  

mailto:HKL@VIA.DK
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ANTOLOGI PÅ VEJ 
Hvad synes børnene?  

Målgruppen er pædagoger i Dagtilbud og studerende på professionshøjskoler. Antologien giver eksempler 

og ideer til måder, hvorpå man kan arbejde med inddragelse af børns perspektiver i pædagogisk arbejde 

tillige med teoretisk baggrundsviden. Udgivelsen vil være relevant for pædagoger og pædagogstuderende, 

som ønsker at få inspiration og kvalificere deres hverdagspraksis i forhold til involvering af børn i udvikling 

og evaluering af det pædagogiske arbejde. Et opmærksomhedsfelt, som er blevet indskærpet, fx i 

forbindelse med de styrkede læreplaner inden for dagtilbudsområdet. 

Antologien redigeres af Anette Boye Koch og samtlige forfattere har været tilknyttet VIA 

Barndomspædagogik. 

Forventes at udkomme november 2020 på Akademisk Forlag 

Bogens overordnede ide er at formidle indsigter fra en række forskningsprojekter med henblik på at 

inspirere og invitere dagtilbudspædagoger til refleksion over, hvordan de kan kvalificere og udvikle deres 

børnesensitive praksis, både med afsæt i det, de allerede gør og med ny inspiration fra andre i feltet. 

Antologien ønsker at opmuntre pædagoger til i højere grad at eksperimentere med forskellige måder, 

hvorpå man kan arbejde med afsæt i børns perspektiver som et integreret element i institutionshverdagen. 

Kapitlerne skrives med afsæt i og reference til en række danske forskningsprojekter, hvor forskere og 

pædagoger sammen eller hver for sig har gjort sig konkrete erfaringer med at møde børn og få indblik i 

deres oplevelser af hverdagslivet i børnehaven. 

Foreløbig indholdsfortegnelse 

Kapitel 1 Introduktion: Børns Perspektiver (Anette Boye Koch) 

Kapitel 2 Børnemiljøprojektet - drejninger, jeg-fortællinger og legende samspil i børnehaven (Anette 

 Boye Koch & Hanne Hede Jørgensen) 

Kapitel 3 Børneperspektiver i evalueringsarbejde (Dina Dot Dalsgaard Andersen)  

Kapitel 4 Børns perspektiver på børnemiljø og fysisk rum (Hanne Laursen) 

Kapitel 5 Du skal ikke tale til mig på den måde! – forskellige sprogtoner i pædagogers positionering af 

 børn (Anette Boye Koch) 

Kapitel 6 ”Pædagogerne prutter i børnehaven”– om børns deltagelse, børnekultur og forhandlinger 

 med voksne (Anette Boye Koch) 

Kapitel 7 Digitale medier – hvordan kan de bruges til at støtte sårbare børns stemmer og deltagelse i 

 beslutningsprocesser? (Erika Zimmer Brandt) 

Kapitel 8 Børns levede verden. Hvordan kan vi få adgang til børns oplevelser af deres fysiske rum? (Pia 

 Rauff Krøyer & Anette Boye Koch) 

Kapitel 9 Børnesensitive perspektiver og udvikling af pædagogers situerede evalueringspraksis (Pia 

 Rauf Krøyer & Hanne Laursen) 

Kapitel 10 Samskabende æstetiske processer i børnehaven (Henriette Blomgren) 

Kapitel 11 Børns perspektiver på leg i overgang mellem børnehave og skole (Hanne Hede Jørgensen) 

Kapitel 12 Børns perspektiver og evidensbaserede metoder (Anne Mette Buus) 

Kapitel 13 Børnevenlig skoleforberedelse i naturen (Hanne Værum Sørensen) 

Kapitel 14 ”Hvad laver du her!” Relationer mellem vuggestuebørn og professionelle voksne fra et 

 småbørnsperspektiv. (Erik Hygum) 
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