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Kontekst og metode

3 daginstitutioner  arbejder som forsøgsprojekt  ud fra en  ”science orienteret 
profil”  

Projektets mål:

”udvikle pædagogernes kompetence ved at de etablerer viden om dannelse, læring 
og didaktik i forhold til arbejdet indenfor det naturfaglige område” – de  
professionelles rolle og positionering som betydning for børns læring”

Anvendte undersøgelsesmetoder

• Fokusgruppeinterview

• Narrative beskrivelser



De professionelles rolle – 3 forskellige positioneringer i læringsrummet

Undersøgelsen har afdækket 3  forskellige positioner som pædagogerne indtager i  
daginstitutionernes læringsrum.

Er oprindeligt udledt af den engelske sociolog og lingvist Basil Bernsteins (1924-
2000). (1) Det vil sige, hvornår er man 

1. den instruerende, den der går foran og viser vej (voksenskabt/styret læring), 

2. hvornår stiller man sig ved siden af og er undrende, undersøgende og 
medskabende i processen (voksenstøttet læringsrum), og

3. hvornår kan man måske trække sig ud og stille sig bagved? (læringsrum præget 
af  børns egen leg og selvigangsatte aktiviteter og interaktioner). 

1. Pædagogik, diskurs og magt (Bernstein, 2001).



Den professionelles rolle – første positionering

I starten lagde pædagogerne vægt positionen ” at gå foran” - og organiserede en 
række naturfaglige forsøg med udgangspunkt i didaktisk planlægning

Børn blev umiddelbart begejstret, men var ikke selv aktive og deltagende og stillede 
ikke undrende  og nysgerrige spørgsmål. 

En pædagog fortæller herom: ”I starten oplevede børnene det nærmest som et 
trylleshow, de stillede ikke rigtig nogen spørgsmål, de oplevede det nærmest som 
magi, når vi viste ”vakuum” forsøg eller når de voksne sugede æg ned i flasker.  Det 
reflekterede vi over og vi fandt derfor ud af, at hvis vi skal vække børns interesse, 
skal de være aktive deltagere, kunne sanse tingene helt konkret, mærke det fysisk, 
have fingrene ned i det, ellers mister de lysten og nysgerrigheden. Det bliver nemt 
tankpasserpædagogik, når man bare fylder på dem, og man finder egentlig aldrig 
ud af, hvor meget de reelt har fået ud af det”.



Den professionelles rolle – anden positionering

I takt med, at pædagogerne fik flere erfaringer i projektet – begyndte de at etablere 
andre positioner til børnene, det vil sige stille sig mere ”ved siden af” og sammen 
med børnene at opstille hypoteser: ” Hvad sker, hvis man gør det og det”  og med 
udgangspunkt i det børnene er optaget af. 
En pædagog fortæller: 

Vi er på legepladsen med ca. 12 vuggestuebørn. Et af børnene på 2 år står med en pind og slår på 
legehuset. Lidt efter slår han på en plastikspand. Han skifter mellem at slå lidt på spanden og lidt på 
legehuset. To andre børn (ca. 1,5 år) er også kommet derover, og står og kigger på. En pædagog 
kommer lidt efter over og siger ”Nåh, så står I bare her og leger med pinde. Vil I ikke også have en 
pind?” Han finder tre pinde, giver to af dem til de tidligere observatører og tager selv den sidste. Nu 
slår de alle fire på legehuset. ”Ja, og lad os prøve at slå til spanden her, så giver det måske en helt 
anden lyd.” Børnene slår på spanden og der kommer en helt anden lyd. 

Pædagogen henter lidt efter en metalbalje, og stiller den ved siden af spanden. Et af børnene 
begynder at slå på metalbaljen, og lidt efter slår de alle sammen på den. ”Jeg trom”, siger det ældste 
barn på 2,5 år. ”Ja, vi trommer nemlig på baljen.” De går rundt på legepladsen og slår på forskellige 
”trommer” med forskellige redskaber.  



Analyse

• Pædagogen tager udgangspunkt i børns erfaringer og optagethed og bygge videre 
på disse

• Vi ser at  børnene allerførst observerer et andet barn som slår med pinden og 
derefter, gennem pædagogens støtte, hjælpes de til at få en aktiv rolle i legen og 
være deltagende og undersøgende. 

• Børnene styrkes både i deres sociale kompetencer samt får en begyndende 
forståelse for naturvidenskabelige processer. 

• Børnenes deltagelsesformer går fra at være legitim perifer deltagere og med 
pædagogens hjælp til at blive fuld deltagere. Både  et kognitivt og socialt aspekt 
træder frem . (Lave og Wenger, 2003, 37)



Den professionelles rolle – tredje positionering 

En pædagog fortæller om en situation, hvor hun stod og observerede 2 børn, som  
legede med vand ude i badeværelset.

” Børnene fandt  ud af, hvis de stoppede afløbet i håndvasken med papir, så løb 
vandet ud over kanten”

Analyse

Skæld ud?

Pædagogen giver rum for børns egen undren og eksperimentering!



Sammenfatning af pædagogernes forskellige positioneringer

Vi har set 3 forskellige positioneringer, som bygger på børns ressourcer, et aktiv læringssyn og  
pædagogernes professionelle dømmekraft.

1. Pædagogerne ser på den ene side betydning af bevidst didaktisk arbejde i forhold til det 
pædagogiske arbejde, at ”gå foran” og målsætte og organisere arbejdet. 

2. På den anden side ser pædagogerne også vigtigheden af ”gå ved siden af” og skabe plads til, at 
børnene får mulighed for egen initieret undersøgende leg i samspil med andre børn og voksne, 
(Sfi, 2014)

3. ”Gå bagved” og skabe rammer for børns egen uforstyrrede leg og eksperimenter

• Pædagogen tager udgangspunkt i børns egne erfaringsverden og interesser men pædagogerne 
bringer samtidig noget nyt ind i børns liv, så de kan danne nye erfaringer.

• Barnecentreret pædagogik, den simple motto  ”learning by doing”,  (Dewey, 1916)

• ”Jeg eksperimenterer mig frem og gør min erfaringer  -det virker ikke, nu må man jeg gøre noget 
andet, det  her virker” - en aktiv prøven sig frem”


