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2. Skabelon: Formidling af prøvehandlinger 

 
Formålet med skabelonen er, at du som afsender udformer en beskrivende tekst for den eller de 

øvelser, der har udgjort din prøvehandling – en beskrivelse der senere kommer til at indgå i et 

fælles idekatalog til grund for træne/øve-aspektet på pædagoguddannelsen. Dvs. at teksten – med 

afsæt i skabelonens struktur – skal formidles i et sprog, der sandsynliggør, at andre undervisere på 

uddannelsen kan afkode, omsætte og anvende din øvelse i deres praksisrum.   

 

 

Undervisers navn: Henriette Jæger & Anders Skriver Jensen  

 
Forløb på uddannelsen (angiv hvor på uddannelsen øvelsen  

skal indgå – fx GK1): 

SK1 Dagtilbudsspecialiseringen 

Tematik (angiv den tematik du ønsker at arbejde med – fx anerkendelse,  

tilknytning, medborgerskab, m.m.): 

Samspillet mellem pædagog og barn/børn  
Handlekompetence (angiv den handlekompetence, som temaet vurderes  

at knytte sig til – fx deltagelses- eller relationskompetence):  

Samspils- og kommunikationskompetence 

 
Titel på øvelsen 

(hvad kunne være en beskrivende og fængende titel?): Samspilskompetencer 
 

1. Mål med øvelsen 

Hvad er det konkrete mål med øvelsen?  

 

Vi tager udgangspunkt i den pædagog-professionelle 
kompetence til at skabe høj proceskvalitet (her: et nærværende  
og pædagogisk reflekteret voksen-barn-samspil), særligt med 
henblik på elementerne initiativtagning, udforskning, afstemthed 
og kropslighed. 
 
 
 

2. Beskrivelse af selve øvelsen 

Beskriv kort og præcist, hvad øvelsen går ud på? 

 

 

Optakt 
De studerende inddeles i tilfældige grupper a fire personer, der 
skal sidde sammen ved et bord. I hver gruppe aftales det hvem 
der er nr. 1, 2, 3 og 4. 
Studerende 1 og 2 (gruppevis) får udleveret en lille kasse med 
Lego og skal sikre sig, at klodserne er skilt ad, og at der er en 
tilhørende byggevejledning. Imens går studerende 3 og 4 (fra alle 
grupper) sammen udenfor døren med underviseren. Her bliver 
de kort præsenteret for en observationsguide (se sidst i 
dokumentet) og deres rolle som observatører. Derfra går de 
tilbage til deres respektive grupper.  
I hver gruppe sidder 1 og 2 nu klar med Legoklodser og 
byggevejledningen, 3 og 4 er klar med observationsguiden, som 
er hemmelig for 1 og 2. 
 
Øvelser til første undervisningsgang 
Underviseren starter øvelsen med at instruere alle grupperne 
samlet:  
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”I hver gruppe sidder to personer (1) og (2). Jeres opgave er at 
samarbejde om at bygge præcis den Lego model, som 
byggevejledningen viser. I skal gøre det, så godt I kan, der er ikke 
tale om noget rollespil (dvs., vær jer selv), og heller ikke nogen 
specielle bindinger, udover at I undervejs ikke må henvende jer til 
de to andre i gruppen (3) og (4), som skal observere jer (men 1 og 
2 må godt tale med hinanden). På et tidspunkt stopper vi jer – I 
når sandsynligvis ikke at bygge hele modellen færdig. Er der 
nogen forståelsesspørgsmål?” 
Herefter bygger (1) og (2), mens (3) og (4) observerer. 
Efter 10-12 minutter stopper underviseren byggeriet. Nu giver 
(3) og (4) tilbagemelding på (1) og (2)’s samspil under byggeriet, 
ud fra observationsguiden. Den er således ikke længere 
hemmelig.  
Efter ca. 10 minutters tilbagemelding fra observatørerne, 
stopper underviseren processen (se rammesætning for 
tilbagemelding sidst i dokumentet). Her kan underviseren evt. 
lave en runde i plenum, hvor der plukkes 2-3 pointer fra 
observationerne på tværs af grupperne. Underviseren lægger 
herefter op til en plenumdrøftelse af hvilke forskelle og ligheder 
der er på samspillet i øvelsen her, og så samspillet med et barn i 
en vuggestue. 
 
Derpå gentages øvelsen (ideelt set umiddelbart efter): 
Nu bytter de studerende indbyrdes opgaver, så 1-2 nu er 3-4, og 
omvendt. Gruppen tager en ny kasse med Lego, og gør klar. 
Dvs. at (1) og (2) skal samarbejde om at bygge præcis den Lego 
model, som byggevejledningen viser. (3) og (4) observerer. 
Denne gang ved (1) og (2) hvad der kigges efter. Til gengæld er 
der et nyt vigtigt benspænd – som formidles til de studerende på 
forhånd: (1) skal forsøge at indgå i byggeprocessen, som om 
vedkommende er usikker på klodserne, vejledningen og hvad der 
i det hele taget skal ske. Det er (2)’s rolle at være vejledende og 
tryghedsskabende undervejs. 
Efter 10-12 minutter stopper underviseren byggeriet. Nu giver 
(3) og (4) tilbagemelding på (1) og (2)’s samspil under byggeriet, 
ud fra observationsguiden.  
Efter ca. 10 minutters tilbagemelding fra observatørerne, 
stopper underviseren processen. Her kan underviseren evt. lave 
en runde i plenum, hvor der plukkes 2-3 pointer fra 
observationerne på tværs af grupperne. Underviser spørger 
også, om der er grupper der har bemærket om benspændet til 
(1) medførte en forskel i samspillet. 
 
Øvelse til efterfølgende undervisningsgang: Der dannes nye 
grupper. I hver gruppe fordeler de studerende 1-4 imellem sig. 
(1) og (2) forbereder Lego, men i stedet for at finde en kasse med 
vejledning, får de udleveret en pose med blandede Legoklodser 
uden en vejledning. Alle (3) og (4) går samlet udenfor døren til 
instruktion af underviser som ved første gang. Underviseren 
udleverer den samme observationsguide som tidligere og giver 
samme instruktion. (1) og (2) ved ikke, at det er den samme 
observationsguide. 
Når alle igen er samlet, instruerer underviseren:  
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”Når jeg siger til, gennemfører I øvelsen. Dvs. at (1) og (2) skal 
samarbejde om at bygge Lego, mens (3) og (4) observerer. (1) og 
(2) skal samarbejde om at bygge en større ting eller flere små 
ting der passer sammen, og som gør så god brug af klodserne 
som muligt. Når øvelsen starter, er det en del af (1) og (2)’s 
opgave at finde ud af hvad de vil bygge, og hvordan de vil gøre 
det.” 
Efter 10-12 minutter stopper underviseren byggeriet. Nu giver 
(3) og (4) tilbagemelding på (1) og (2)’s samspil under byggeriet, 
ud fra guiden.  
Efter ca. 10 minutters tilbagemelding fra observatørerne, 
stopper underviseren processen. Her kan underviseren evt. lave 
en runde i plenum, hvor der plukkes 2-3 pointer fra 
observationerne på tværs af grupperne. Underviser afrunder 
hele øvelsesrækken og spørger bl.a., om der er grupper, der har 
bemærket om rammesætningen af byggeprocessen, som denne 
gang var mere fri og uden vejledning, påvirkede samspillet. 
 

 3. Antal deltagere  

Hvor mange deltagere skal der til for, at øvelsen kan 

lade sig gøre? 

 

 

De studerende inddeles i tilfældige grupper a fire personer, så i 
princippet skal der minimum fire studerende til, for at øvelsen 
kan gennemføres meningsfuldt. 
 

4. Deltagernes forudsætninger for at indgå    

Henvender øvelsen sig til alle målgrupper på 

uddannelsen (ordinær, netordinær, merit, netmerit, 

sporskifte)? Eller særligt en af dem? 

 

Har det fx betydning, hvor meget praksiserfaring de 

studerende har? Eller om de studerende tidligere på 

uddannelsen har stiftet bekendtskab med temaet for 

øvelsen? Og har det betydning hvor godt de 

studerende kender hinanden?  

 

 

Øvelsen henvender sig til samtlige målgrupper på uddannelsen 
med dagtilbud som specialisering.  
Øvelsen skal ligge på SK1-1 delen, inden de studerende skal ud i 
2. praktik, som en form for indledende opmærksomhed på 
samspilskompetencer, inden de studerende får stort 
praksiskendskab. 
Øvelsen forudsætter, at man mødes fysisk på et hold for at 
kunne gennemføre den, men det er ikke nødvendigt med 
indgående kendskab til de medstuderende på forhånd. 

5. Litteratur 

Hvilken litteratur kunne understøtte fokus for øvelsen 

(henvis til 1-3 tekster)? 

 

 

 

Gitz-Johansen, T.: Det afstemte samspil (s.105-117). I: Gitz-
Johansen, T. (2009) Vuggestueliv. Omsorg, følelser og relationer. 
Samfundslitteratur. 
 
Svinth, L. (2016). Samspil og læring i vuggestue og dagpleje. I S. 
Broström, O. H. Hansen, A. S. Jensen, & L. Svinth (Red.), Barnet i 
centrum (s. 53–106). Akademisk Forlag. 
 

6. Rekvisitter og materialer  

Hvad skal der bruges af rekvisitter for at øvelsen kan 

realiseres?  

 

Til den første undervisningsgang forudsætter øvelsen brug af det 
mobile playlab ”Konstruktionsleg”, som underviseren skal booke 
og hente i forvejen fra Playlab på Campus Carlsberg. 
 
På den opfølgende undervisningsgang skal underviseren 
medbringe små poser m. usorteret lego. 
 
Til begge undervisningsgange skal underviseren på forhånd 
printe (og evt. laminere) observationsguide og rammesætning 
for tilbagemelding. 
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7. Tidsperspektiv  

Hvor lang tid forventes øvelsen at vare? Skal den 

gentages på tværs af flere undervisningsgange – i så 

fald hvor mange gange? 

 

Et samlet øvelsesforløb består af tre gentagelser af øvelsen, med 
små variationer undervejs. Ideelt set foregår øvelse 1 og 2 på 
den samme undervisningsgang, og øvelse 3 foregår på den 
efterfølgende undervisningsgang. 
Første undervisningsgang tager øvelsen ca. en lektion (2 øvelser 
med variation) 
Anden undervisningsgang tager den ca. ½ lektion (1 øvelse og en 
samlet afrunding). 
 
 
 
 

8. Beskrivelse af progression i øvelsen  

Hvordan kan øvelsen udvikle sig over tid?  

 

 

Underviser kan vælge at bede de studerende om at anvende 
observationsguiden mere systematisk ved konkrete lejligheder 
under 2. praktik og derpå medbringe nedskrevne observationer 
af egen eller kollegaers samspil med børn på en studiedag. 

9. Regibemærkninger til underviseren 

 

Beskriv hvad underviseren bør forholde sig til og 

fokusere på undervejs for at sandsynliggøre, at 

øvelsen forløber, som den ’bør’ (gerne på baggrund 

af didaktiske overvejelser og feedback fra studerende 

for prøvehandlingen). 

 

Gør øvelsens karakter fx, at det kan være nødvendigt 

eksplicit at formidle muligheden for en pædagogisk 

bagdør?  

 

Hvilken stemning har du erfaring med, at øvelsen 

sætter i gang blandt deltagerne? Og kan stemningen 

og øvelsens karakter muligvis influere på deltagernes 

villighed og motivation for at deltage? Kan øvelsen i 

den forbindelse på forhånd karakteriseres som sjov, 

alvorlig, udfordrende, grænseoverskridende, 

tankevækkende, let, m.m.? Hvad gør det endvidere 

for underviserens rolle? 

 

Skal deltagerne være dem selv eller give sig ud for at 

være en anden målgruppe (fx en bestemt 

specialiseringsmålgruppe)? Og hvad kan det medføre 

for måden, de studerende vil indgå i øvelsen på? 

 

Og er der forslag til, hvordan øvelsen kan afrundes 

– er der fx pointer, man som underviser med fordel 

kan knytte til øvelsen undervejs eller til slut?  

 

Vi har endnu ikke haft mulighed for at afprøve øvelsen med 
studerende men har planlagt, at det kommer til at foregå på to 
studiedage med vores studerende i 2. praktik umiddelbart efter 
sommerferien 2022. 
Øvrige regibemærkninger har vi forsøgt at besvare inde i selve 
vores beskrivelse af øvelsen. 
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Observationsguide 

Aspekt  Forklaring 

Afstemthed  Se efter hvordan (1) og (2) justerer sig i forhold til hinanden. Hvilken stemning 

skabes der – og ændrer stemningen sig undervejs? Intensitet, pinlighed, 

usikkerhed…? Hvad har hhv. (1) og (2) opmærksomheden på undervejs – 

skifter denne opmærksomhed, og er de opmærksomme på det samme? På 

hinanden? Hvordan…? Hvilke følelser ser ud til at komme frem? Er det de 

samme følelser og stemninger hos (1) og (2)? 

Udforskning  Se efter hvordan (1) og (2) går på opdagelse i hinandens idéer. Hvordan bliver 

de enige om byggeriet? Lyt efter spørgsmål – er de åbne, lukkede, interesserede, 

opfølgende? Spørger (1) og (2) ind til hinandens idéer og tanker undervejs – og 

hvordan?  

Kropslighed  Se efter hvordan (1) og (2) bruger deres kroppe i samspillet. Hvor og hvordan 

sidder de? Bevæger de sig undervejs? Hvordan er afstanden imellem dem, og 

skifter den undervejs? Bruger de kroppen (eller dele af kroppen, f.eks. hånd) i 

deres kommunikation med hinanden. 

Initiativtagning  Se efter hvordan og hvornår (1) og (2) tager initiativer undervejs. Hvilke 

initiativer bliver taget, hvilke idéer og indspark der opstår undervejs – er der et 

mønster i hvem der får idéerne? Hvem bestemmer, og hvordan? Tager begge 

parter initiativer? Hvor kommer initiativerne fra? 

 

 

 

Ramme for observatørernes tilbagemelding 

1. Start med at fortælle hvilke fire aspekter I har kigget efter (se observationsarket). 

2. Gennemgå dem en ad gangen, og giv mindst et konkret eksempel på hvert aspekt fra det samspil 

I netop har observeret. 

3. De observerede får sidste ord: Hvordan var det at indgå i samspillet? 

 


