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Baggrund 
Dette projekt sætter fokus på et hidtil underbelyst felt; 
børns perspektiver på betydningsfulde relationer i 
overgangene fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til 
skole og fra 0. klasse til 1. klasse. Projektets formål er 
at undersøge børns perspektiv på den nye hverdag, der 
følger med det at blive vuggestuebarn/dagplejebarn 
henholdsvis skolebarn, herunder børns oplevelse af af-
viklingen af tidligere relationer i forbindelse med over-
gangen og etablering af nye relationer. 
 
 
Forskningsspørgsmål 
Q1: Hvordan indgår børn i betydningsfulde relationer i 
hjem og forskellige institutioner, hvor de lever deres 
hverdagsliv, det vil sige i familien, dagtilbuddet og sko-
len? 
 
Q2: Hvordan oplever barnet, at der er henholdsvis 
sammenhæng og kontinuitet eller brud og tab i de be-
tydningsfulde relationer i overgange mellem hjem og 
dagpleje/vuggestue og mellem institutioner?  
 
Q3: Hvordan samarbejder professionelle fagpersoner 
og forældre om fortsættelse eller tab af betydnings-
fulde relationer i forbindelse med de tre nævnte over-
gange?  
 
 
Forventede resultater 
Med projektet forventer vi at bidrage med øget indsigt 
i børns betydningsfulde relationer og oplevelser af 
sammenhæng eller brud i disse relationer i overgan-
gene mellem hjem, dagtilbud og skole i de første otte 
leveår.   
 
 

Genstandsfelt 
Med projektet vil vi tage barnets perspektiv og undersøge 
barnets aktørstatus i at fastholde betydningsfulde, etable-
rede relationer samt udvikle nye relationer, når barnet 
skifter mellem hjem, dagpleje/vuggestue, børnehave - 
skole, 0. klasse og 1. klasse.  
 
 
Projektets metoder er kvalitative og baserer sig på etno-
grafisk feltarbejde med deltagende observationer, work-
shops, interviews/fokusgruppeinterviews med forældre, 
pædagoger og lærere, samtaler og fokusgruppeinterviews 
med de ældste af børnene.  
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Nøgleord 
Børns trivsel; Børns perspektiv og aktørstatus/agen-
thed; Betydningsfulde relationer; Overgange i børns 
første otte leveår. 
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