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FoRSKnIngSPRogRAmmet VIDA (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) 

har haft til formål at undersøge virkninger af at sætte en målrettet, systematisk og videns-

baseret indsats ind i danske dagtilbud, og om dette kan være et bidrag i indsatsen imod 

negativ social arv og ulighed i vores samfund. 

I VIDA-projektet har de deltagende institutioner arbejdet med at forny deres pædagogiske 

praksisser baseret på VIDA-programmet fra 2011 til 2013. Vi skal i denne modelrapport 

3 se, hvordan det konkret kan foregå, når deltagerne omsætter viden og arbejdsmetoder 

gennem et perspektiv om organisatorisk læring, der indebærer, at alle medarbejdere i 

dagtilbuddet inddrages i at arbejde med en ny eksperimenterende, vidensbaseret og sy-

stematisk tilgang til pædagogisk udvikling. mere specifikt er formålet med rapporten at 

formidle VIDA-projektet gennem den måde, professionelle selv beskriver eksempler på 

projektets forløb, betydning og virkninger på i forhold til at nå alle børn i dagtilbud − og 

også mere specifikt socialt udsatte børn.

Rapporten giver således også et tættere indblik i den pædagogiske hverdag, som VIDA-

programmet skal kunne omsættes i.

VIDA-programmets design, metoder og gennemførelse mv. er beskrevet nærmere i VIDA-

forskningsseriens rapporter fra 2011-2013. en oversigt over VIDA-programmets samlede 

’værktøjskasse’ kan desuden findes på projektets hjemmeside www.edu.au.dk/vida (se 

også bilag 3).

Rapportens forfattere er ledere (og medarbejdere) fra de enkelte institutioner med sup-

port fra en nedsat redaktionsgruppe med repræsentanter fra daginstitutioner, kommuners 

konsulenter, VIDA-projektmedarbejdere og projektledelsen. Den løbende kontakt i skrive-

processen mellem den enkelte institution og redaktionsgruppen er foretaget af projekt-

medarbejder Jakob Haahr-Pedersen. Den afsluttende redaktionelle proces er foretaget af 

projektleder Bente Jensen i samarbejde med Jakob Haahr-Pedersen, Institut for Uddan-

nelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Rapportens endelige udformning er diskuteret 

med og kommenteret af redaktionsgruppen. 

Projektets styregruppe ved Helle Beknes, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, samt 
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VIDA I PRAKSIS

den eksterne peer review-gruppe har bidraget med kritiske og konstruktive kommentarer 

til rapporten. Kirsten Kovacs takkes for råd, bearbejdning og korrekturlæsning af manu-

skriptet. leif glud Holm takkes for bidrag til arbejdet i redaktionsgruppen samt rapportens 

fotomateriale. endelig takkes Ivar nørregaard-Jensen for grafisk design og opsætning af 

rapporten. 

VIDA-modelprogrammet er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

København, oktober 2013 

Bente Jensen, professor, ph.d., projektleder
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Denne VIDA-moDelRAPPoRt 3 om VIDA i praksis præsenterer eksempler på institutio-

ners arbejde med eksperimenter gennemført som en del af forskningsprogrammet VIDA 

(Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) i perioden 2010-13.

 Rapporten bliver indledt med en kort introduktion til VIDA-projektet, dets vidensgrund-

lag og den eksperimenterende tilgang til arbejdet med pædagogisk udvikling og fornyelse. 

 Rapporten præsenterer på den baggrund udvalgte eksperimenter fra institutioner i de 

fire kommuner, der deltog i afprøvningen af VIDA-modelprogrammet. De 12 eksperimenter 

består af seks eksperimenter fra VIDA Basis-institutioner og seks eksperimenter fra VIDA-

Basis +-institutioner. 

 Fælles for dem er, at de detaljeret beskriver den enkelte institutions arbejde med at 

støtte børns trivsel, læring og udvikling af handlekompetencer gennem et afgrænset eks-

perimentforløb. De seks VIDA Basis +-institutioner har desuden et særligt fokus på foræl-

dreinddragelse i deres beskrivelser af eksperimenter.

 eksperimentbeskrivelserne behandler bl.a. samlingen som læringsrum, betydningen 

af voksenstyrede aktiviteter, børns arbejde med læringsidentiteter samt nye former for 

forældreinddragelse og -kommunikation med fokus på at involvere forældrene i aktiviteter 

i institutionen og på konkrete opgaver hjemme.

 I de enkelte eksperimentbeskrivelser henvises der løbende til en begrebsoversigt, som 

bringes sidst i rapporten. Denne oversigt indeholder definitioner af VIDA-projektets centra-

le begreber, som institutionerne har arbejdet med i forbindelse med deres eksperimenter.

 De 12 eksperimenter er udvalgt og løbende bearbejdet af en redaktionsgruppe bestå-

ende af ni deltagere: repræsentanter fra VIDA-projektets projektgruppe og -ledelse, fra 

praksis og fra en kommunal konsulentgruppe (se en præsentation af redaktionsgruppen 

sidst i rapporten). 

 Rapporten er en modelrapport, hvilket vil sige at den kan læses som eksempel på hvor-

dan VIDA er udmøntet i praksis. men rapporten kan også anvendes som model for, hvordan 

der kan arbejdes konkret med VIDA med fokus på at arbejde målrettet, systematisk, og 

dokumenterbart med praksisudvikling ud fra et princip om organisatorisk læring.
R
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Af Bente JenSen

VIDA-moDelPRogRAmmet uddanner pædagogiske med-

arbejdere i at forny og forandre deres pædagogiske prak-

sis på måder, der søger at skabe ny værdi for børn og 

deres forældre. modelprogrammet sætter fokus på at 

fremme alle børns trivsel, læring og udvikling gennem in-

kluderende pædagogisk praksis (VIDA-Basis), og i nogle 

institutioner indgår der også samarbejde med forældre 

om dette mål på nye måder (VIDA-Basis +). Dette mål 

søger vi i VIDA at nå gennem uddannelse og træning i at 

være en organisation ’der lærer´ baseret på VIDA-pro-

grammets teoretiske grundlag og forslag til eksperimen-

terende arbejdsmetoder. Det er disse eksperimenterende 

arbejdsmetoder, denne rapport viser konkrete eksem-

pler på. Inden vi når til de tolv udvalgte eksperimentek-

sempler, skitseres helt kortfattet 1) det vidensgrundlag, 

som VIDA bygger på, med fokus på projektets lærings-, 

trivsels- og inklusionsbegreb og 2) arbejdsmetoder til at 

omsætte VIDA i praksis (Se også VIDA-modelrapport 1 og 

VIDA-Kvalifikationsmappen for en nærmere beskrivelse 

af VIDA-programmets materialer og værktøjer, som der 

henvises til i kapitlerne 1-12). 

Vidensgrundlag i VIDA 

I VIDA arbejder vi med et dynamisk begreb om læring, 

som indebærer, at læring og trivsel ses i sammenhæng, 

og at det kognitive og det affektive opfattes som to sider 

Den eKSPeRImenteRenDe 
tIlgAng I VIDA 
– omSAt I PRAKSIS
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  Den eKSPeRImenteRenDe tIlgAng tIl VIDA – omSAt I PRAKSIS

af barnets samlede lærings- og udviklingsproces. endelig 

forstår vi også barnets individuelle udvikling som noget, 

der ’bliver til’ i samspillet med omverdenen. Ifølge VIDA-

programmet forstår vi videre læring som barnets person-

lige, kognitive og sociale tilblivelsesprocesser og udvikling 

af handlekompetencer, men også som barnets identitets-

udvikling og udvikling af en række metakompetencer, som 

drejer sig om at tænke kritisk, undersøge omverdenen og 

tænke sig selv som en del af sammenhængen. 

 Sådanne læreprocesser finder sted som følge af bar-

nets løbende fremskridt og tilstedeværelse af optimale 

betingelser for læring. Begrebet trivsel defineres i VIDA 

som det velbefindende, barnet oplever som følge af dels at 

være en person, der kan lære, og dels af mulighederne for 

at indgå i lærende og sociale fællesskaber, der indebærer 

tryghed, omsorg og engagement. Ud fra denne definition 

bliver barnets selvopfattelse, læring og trivsel uadskille-

lige enheder og elementer i barnets udvikling af handle-

kompetence.

 Ud fra dette dynamiske læringsbegreb bliver udsagn 

som ”barnet skal trives, før det kan lære” meningsløse. 

tværtimod forstår vi læring og trivsel som to aspekter, 

der er i vedvarende, dynamisk samspil (i individet), og som 

bliver skabt gennem interaktioner mellem barn og voksen 

(individ og omgivelser). gennem dette dobbelte perspektiv 

udvikles barnets læring og trivsel, herunder dets identitet 

og selvfølelse. 

 På den baggrund bliver den pædagogiske opgave klar. 

Den går ud på at arbejde både med barnets trivsel og læ-

ring ved at se de to aspekter i samspil og ved at satse 

på lærende fællesskaber blandt børn. Den pædagogiske 

opgave drejer sig derfor om at skabe en pædagogik, der 

vægter institutionens læringsmuligheder højt, og hvor de 

didaktiske overvejelser går forud for at skabe læringsak-

tiviteter, der stimulerer barnets selvstændighed og ud-

fordrer barnet i at være problemsløsende og til at kunne 

deltage i de sociale og lærende fællesskaber (se også 

VIDA-modelrapport 1). 

 Denne pædagogiske tilgang fordrer, at alle medar-

bejdere arbejder ud fra en fælles indsigt i, at identitet og 

selvet, dvs. barnets kognitive og sociale læring, opbygges 

i sådanne, man kan næsten sige symbiotiske, samspil, og 

at medarbejderne samtidig arbejder med de pædagogi-

ske læreplaner, der forpligter alle dagtilbud på at tage 

lærings- og handlekompetenceperspektivet på sig. 

 I VIDA argumenterer vi derfor både for at arbejde med 

et dynamisk læringsbegreb, der baserer sig på en forstå-

else af barnet som aktivt lærende, og for at indbygge den 

viden, vi har fra socialpsykologisk forskning om, at barnet 

både påvirkes af de muligheder, der ligger i den form for 

respons, som barnet kan opnå gennem sociale interaktio-

ner med andre i omgivelserne, og af de muligheder, det 

tilbydes i de konkrete omgivelser.Sådanne muligheder er 

igen påvirket af kulturen, barnet fødes ind i, og de mulig-

heder og udfordringer der findes her. Fra resiliensforsk-

ningen får vi desuden indsigt i betydningen af styrkende 

samspil, og mere konkret hvad der karakteriserer sådan-

ne styrkende samspil.

 I VIDA-modelprogrammerne foreslår vi derfor at ar-

bejde aktivt med at analysere praksis og skabe nye mu-

ligheder baseret på en bevidstgørelse i den samlede in-

stitution om, hvordan institutionen rent faktisk er et sted, 

hvor alle børn tilgodeses med hver deres (forskellige) 

forudsætninger, personligt og med hensyn til den sociale 

ballast, de har med hjemmefra.

 For at omsætte det teoretiske grundlag i praksis må 
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den samlede institution arbejde målrettet og systematisk 

med at skabe aktiviteter, der styrker barnets trivsel og læ-

ring gennem inkluderende fællesskaber blandt børnene 

samt ved et involverende forældresamarbejde (VIDA-Basis 

+). Det er denne form for målrettet og systematisk arbejde 

med pædagogiske aktiviteter, som eksperimenterne ek-

semplificerer. 

Arbejdet med eksperimenter

overordnet har VIDA-deltagerne gennem en toårig pe-

riode arbejdet med at udvikle lærende organisationer, 

som indarbejder et nyt fælles vidensgrundlag, analyserer 

praksis, børnenes og egne handlekompetencer ved hjælp 

af et refleksionsværktøj og arbejder med at styrke børns 

trivsel, læring og udvikling samt forældreinddragelse ved 

hjælp af de materialer og værktøjer, der er udviklet til pro-

jektet. 

 Arbejdsmåden, som vi kalder den eksperimenterende 

tilgang, er beskrevet nærmere i projektnotatet `om eks-

perimentet´ (se bilag 1). et eksperiment består i VIDA af 

1) en problemstilling, man gerne vil gøre noget ved i insti-

tutionen, 2) en opstilling af konkret mål, 3) en beslutning 

om omfang og et samlet aktivitetsforløb bestående af en 

række delaktiviteter af en måneds varighed, 4) indhold 

og opgavefordeling, 5) evaluering af proces og udbytte, 

6) dokumentation og 7) konklusion i form af opstilling af 

nye fagmodeller/faglige standarder og af konsekvenser 

for næste eksperiment og det videre fornyelsesarbejde i 

daginstitutionen baseret på denne eksperimenterende til-

gang. 

 Vi skal gennem rapporten se tolv konkrete eksempler 

på, hvordan VIDA-institutioner har grebet denne opgave 

an i praksis. De 12 eksperimentkapitler viser, hvordan 

institutionerne har arbejdet sig igennem et systematisk 

eksperimentforløb, der starter med analyse og målfor-

mulering og slutter med en evaluering af, om målet blev 

nået, og en vurdering af, hvordan eksperimentforløbet kan 

munde ud i en eller flere nye faglige standarder i dagtil-

buddet. For en konkretisering af begreberne systematik 

og evaluering samt begrebet fagmodel eller faglig stan-

dard henviser vi til rapportens bilag 2.

Rapportens opbygning 

Rapporten er opbygget af 12 kapitler samt en indledning 

og en begrebsoversigt. nærværende indledningintroduce-

rer rapportens baggrund, VIDA-projektets vidensgrundlag 

og den eksperimenterende arbejdsmetode.

  De næste seks kapitler (1-6) præsenterer eksempler 

på institutionernes arbejde med børns socioemotionelle 

kompetencer (trivsel), læring og udvikling hentet fra VI-

DA-Basis. Beskrivelserne lægger vægt på at tydeliggøre, 

hvordan institutionerne i forbindelse med eksperimenter-

ne har arbejdet helt konkret med en ny systematik i form 

af en analyserende og eksperimenterende tilgang til det 

pædagogiske arbejde.

 Kapitel 7-12 præsenterer eksempler på arbejdet med 

børns trivsel og læring gennem nye former for forældre-

samarbejde hentet fra VIDA-Basis +. også disse kapitler 

har fokus på den systematiske og eksperimenterende ar-

bejdsform.

 Alle eksperimentkapitler beskriver mål, aktiviteter og 

evalueringsresultater for det enkelte eksperiment og af-

rundes med at omsætte evalueringen i nogle refleksioner 

over, hvilke nye faglige standarder arbejdet har ført eller 

inspireret til, og hvilke perspektiver dette arbejde vil have 

for institutionens videre arbejde i fremtiden. 
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  Den eKSPeRImenteRenDe tIlgAng tIl VIDA – omSAt I PRAKSIS

 Afslutningsvis indeholder rapporten en oversigt over 

vigtige VIDA-begreber, som institutionerne inddrager i 

arbejdet med og beskrivelserne af deres eksperimenter 

samt en kort referenceliste, bagvedliggende bilag og en 

præsentation af rapportens redaktionsgruppe. 
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VIDA-modelprogrammet 
sætter fokus på at fremme 
alle børns trivsel, læring 

og udvikling gennem 
inkluderende pædagogisk 

praksis, og i nogle 
institutioner indgår der også 
samarbejde med forældre 

om dette mål.
Bente JenSen, PRoJeKtleDeR
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Inddragelse af børn i processen skaber 

fælles opmærksomhed.
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Af HAnnA HøJlUnD & BIRgIttA olSen

BøRneHUSet JennUmPARKen er en integreret insti-

tution opdelt i tre afdelinger med hver sin vuggestue- og 

børnehavegruppe. Her præsenterer vi eksperimentet 

`Børn lærer sociale kompetencer gennem målrettede ak-

tiviteter´. eksperimentets aktiviteter og processer tager 

udgangspunkt i VIDA-principperne om ressourcesyn, aktiv 

læring og organisatorisk læring. tre vigtige pointer frem-

står som resultater af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Positive italesættelser og målrettede aktiviteter styr-

ker børnenes relationer og evne til at hjælpe hinanden 

   Inddragelse af børnene i processen skaber fælles op-

mærksomhed på de sociale færdigheder 

   Videndeling og fælles aktiviteter øger implementerin-

gen af VIDA-principper i hele huset. 

Børnehuset JennuMPArKen

BøRn lÆReR SoCIAle 
KomPetenCeR gennem 
mÅlRetteDe AKtIVIteteR 
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Overordnede mål og teoretisk ramme

Det overordnede mål for eksperimentet var, at børnene 

skulle lære at drage omsorg for sig selv og andre og der-

ved få styrket deres sociale kompetencer. I VIDA-projektet 

bliver sociale kompetencer defineret med udgangspunkt 

i børnenes sociale viden og færdigheder, kontrol over so-

ciale handlekompetencer, social identitet og sociale hand-

leberedskaber. Det var også et mål, at alle børnene skulle 

inkluderes i et meningsfuldt fællesskab, og børnegruppen 

skulle inddrages aktivt i denne proces med henblik på 

at lære børneneselv at kunne støtte og hjælpe hinanden 

fremover.

 Vi valgte at arbejde med sociale færdigheder i eksperi-

mentet på baggrund af VIDA-projektets refleksionsværk-

tøj. Ud fra vores kompetenceprofilanalyser (se begrebs-

oversigt) erfarede vi, at vores børns kompetencer inden for 

sociale færdigheder kunne forbedres. Samtidig erfarede 

vi også, at personalet havde en oplevelse af at have gode 

færdigheder i at understøtte børnenes sociale kompeten-

cer. Vi så altså et gab mellem børnenes og medarbejder-

nes færdigheder i forhold til temaet, som vi ville arbejde 

med. Dertil prioriterede vi fra starten at rette fokus mod 

VIDA-projektets tre grundprincipper: Fra fejlfindings- til 

ressourcesyn, fra passiv til aktiv læring og fra individuel 

til organisatorisk læring (se også VIDA-Kvalifikationsmap-

pen Del I, kap. 2).

 måden, hvorpå de tre grundprincipper afspejlede sig 

under vores eksperiment, var bl.a., at alle medarbejdere 

brugte ressourcesynet som afsæt i det pædagogiske ar-

bejde. Vi tog under hele eksperimentet udgangspunkt i 

Vygotskys teori om ’zonen for nærmeste udvikling’, hvilket 

vi erfarede havde stor betydning for hvert enkelt barn i for-

hold til at turde kaste sig ud i noget nyt. Vi var også meget 

opmærksomme på at tage afsæt i det enkelte barns po-

tentialer og tydeliggøre disse for de andre børn i gruppen 

i løbet af processen. Vi erfarede, at dette havde en positiv 

betydning i forhold til at blive inkluderet i gruppen, og det 

var tydeligt, at børnene indimellem havde brug for den 

voksnes støtte til at `opdage´ hinandens kompetencer. 

Dette skete især ved positive italesættelser fra de voksne, 

som blev det centrale element i eksperimentet. 

Fra mentorordning til øget opmærksomhed på sociale 

færdigheder 

Før eksperimentets start havde medarbejderneud fra 

daglige observationer nøje overvejet, hvordan børn og 

voksne kunne sammensættes i nye grupper. Udgangs-

punktet var en mentorordning med det formål at udvikle 

børnenes evne til at støtte hinanden i forskellige barn-

barn-relationer. med andre ord skulle mentorordningen 

medføre, at børnene på eget initiativ kunne hjælpe, støtte 

og trøste hinanden, og de skulle styrkes i at vise empati 

og forståelse for hinanden og lære at tackle situationer 

på egen hånd. 

 Derfor ønskede vi at bruge vores observationer til at se 

på dynamikken i børnegruppen og undersøge, hvem der 

havde ressourcer eller kompetencer til at hjælpe og støtte 

et andet barn i de udfordrende situationer, der udspiller 

sig i hverdagen. Dette kunne fx dreje sig om et barn, der 

var nystartet i børnehaven, og som havde brug for støtte i 

forhold til dette. 

 Det var vigtigt for os at understrege – ikke mindst over 

for forældrene – at mentorordningen ikke handlede om 

at udpege børn, der ´manglede` kompetencer, men som 

nævnt fokuserede på at styrke børnenes egne relationer 

og fællesskaber, og vi forklarede også, at de børn, der 
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fik tildelt en mentor, selv kunne blive mentorer for andre 

børn på et senere tidspunkt.

 grupperne i mentorordningen bestod på nogle stuer af 

to børn og en voksen og på andre stuer af tre børn, hvor 

de små grupper skulle understøtte, at alle børn blev aktivt 

lærende. Alle børn i institutionen blev som udgangspunkt 

inddraget i eksperimentet, der skulle forløbe over en pe-

riode på seks  uger, hvor vi arbejdede med eksperimentet 

dagligt i alle hverdagens situationer.

 Dette måtte vi dog ændre og tilpasse undervejs i eks-

perimentforløbet, da vi oplevede forskellige problematik-

ker omkring mentorordningen. Da vi prøvede ordningen 

af, oplevede vi, at nogle af børnene ikke formåede at se 

ud over deres egne behov, mens andre fratog det barn, 

de var mentor for, dets selvstændighed, og de fik derved 

ikke mulighed for at handle selv. Vi oplevede, at mentor-

ordningen i sin oprindelige form var for ustruktureret for 

de børn, vi har i vores hus, og at ordningen krævede mere 

voksendeltagelse end først antaget.

 Det betød, at vi i det videre eksperimentforløb ændre-

de metoden, men bevarede målet. Vi ville satse mere på 

at gøre børnene opmærksomme på de sociale færdighe-

der i alle sammenhænge i dagligdagen, og på at alle børn 

og voksne skulle hjælpe og støtte hinanden. Vi oplevede 

derefter, at jo mere de voksne understøttede det enkelte 

barns ressourcer og aktive handlinger, jo mere voksede 

børnenes lyst til at hjælpe hinanden. Der blev ikke skelnet 

mellem, hvem der hjalp hvem, men derimod fokuserede vi 

på, at alle hjalp hinanden, og at alle ville hjælpes af alle. 

Som led i den organisatoriske læring i institutionen skulle 

alle medarbejdere have fokus på den pædagogiske prak-

sis i vores eksperiment, da vi antog, at det fælles fokus 

ville optimere alle børns muligheder for læring. 

 Helt konkret bestod eksperimentet af en række mål-

rettede tiltag og aktiviteter:

   Alle medarbejdere guidede og vejledte børnene i at 

handle og være aktive i alle sociale sammenhænge: i 

legen, på legepladsen, på badeværelset, i garderoben 

osv., hvor børnene kunne hjælpe, trøste og involvere 

hinanden.

   Alle børn blev orienteret om forløbet i samling, og der 

blev stillet spørgsmål, der skulle få børnene til at re-

flektere:

 – Hvordan er man en god ven?

 – Hvordan kan man hjælpe hinanden? 

 – Hvor og hvornår kan man hjælpe hinanden?

  – Hvordan har du det, når du får hjælp, bliver trøstet, 

leger med andre børn?

  – Hvordan har du det, hvis der ikke er nogen, der vil 

lege med dig eller trøste dig, når du er ked af det?

   medarbejderne lavede rollespil over `sociale´ proble-

matikker og dilemmaer, hvor børnene blev inddraget 

som aktive hjælpere i rollespillet. en voksen kunne 

have brug for hjælp til at blive trøstet, hvorefter bør-

nene trøstede, og den voksne satte ord på, hvor dejligt 

det var at blive trøstet.

   Alle medarbejdere viste en ̀ overdreven´ gejst i forhold 

til at få børnene til at hjælpe hinanden. De roste og 

viste glæde, og der blev sat ord på glæden over at blive 

hjulpet eller se andre børn få hjælp.

   I dagligdagen benævnede vi det selvfølgelige: ”Hvor er 

det dejligt, du hjælper mads med at tage skoene af! 

Hvor er det godt, du hjælper Fatima med at åbne sin 

madkasse, se hvor glad hun blev!” Dette blev gjort så 

ofte, det var muligt, med specielt fokus på de udsatte 

børn.
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 Alle tiltag og aktiviteter var tilrettelagt ud fra et aktivt 

læringssyn (børnene skulle lære i leg og aktivt samspil 

med hinanden og de voksne på stuen). I den forbindelse 

oplevede vi, at børnene både spontant og planlagt tog hin-

anden i hånden for at få vasket hænder, viste hinanden, 

hvor de forskellige ting var på stuen og hjalp hinanden 

med at finde hjemmesko. 

 Følgende er en beskrivelse af, hvordan eksperimentet 

rent praktisk så ud ved dets afslutning: De ældste børn 

er på legepladsen, og en medarbejderobserverer, at et 

barn sidder for sig selv på en cykel med armene på styret. 

Hovedet ligger på armene, så barnet kigger ned i jorden. 

medarbejderenopfordrer to børn til at inddrage barnet i 

deres leg. Børnene går hen til barnet og spørger, om hun 

vil lege med dem. Barnet ser stadig ned i jorden, imens 

hun svarer nej. Børnene gør et ihærdigt forsøg på at få 

kontakt og få barnet med i deres leg. De spørger gentagne 

gange, de bøjer sig ned og får øjenkontakt, de lægger de-

res hoved på skrå og bruger de metoder til kontakt, som 

de har lært i eksperimentperioden. Pigen vil ikke lege, og 

børnene opgiver at inddrage barnet i legen. to andre børn 

går efterfølgende hen til barnet, og det samme gentager 

sig. Barnet vil ikke lege, hvilket undrer børnene, der spør-

ger medarbejderen, hvorfor barnet fravælger leg. medar-

bejderenforklarer, at alle har ret til at beslutte, hvad man 

har lyst til, og giver positiv respons på deres intention om 

at inddrage barnet i deres leg. I den slags hverdagssi-

tuationer tager vi som medarbejderealtid udgangspunkt i 

vores viden om det enkelte barn og vurderer på den bag-

grund, om barnet er én, der kan trives i sit eget selskab 

eller risikerer at blive ensom og derfor skal støttes i at 

indgå i sociale situationer som i eksemplet ovenfor.

Positive italesættelser styrker børnenes relationer og 

evne til at hjælpe hinanden 

Vi havde udarbejdet en række evalueringsspørgsmål og 

optaget video ved eksperimentets opstart. tanken var, at 

der også skulle optages video ved afslutningen af eks-

perimentet, så de to runder med videooptagelser kunne 

fungere som evalueringsværktøj. Dette blev dog for ingen 

af stuernes vedkommende en realitet, bl.a. fordi eksperi-

mentet, som tidligere nævnt, tog en drejning tidligt i forlø-

bet.eftersom det ikke længere var en mulighed at anvende 

video som gennemgående evalueringsform, tog vi i stedet 

udgangspunkt i vores daglige iagttagelser og handlinger 

med børnene, hvor vi kunne se og høre, at børnene havde 

taget nedenstående læring til sig:

   Børnene er blevet mere selvhjulpne

   Børnene har lært husets regler og rammer at kende

    Børnene er blevet bedre i stand til at hjælpe hinanden, 

uden at en voksen er involveret

   Børnene har fået en bedre relation til hinanden

   Børnene er blevet bedre til at vise omsorg.

Vi kunne gennem de iagttagelser, vi gjorde i dagligdagen, 

se, at den samlede gruppe af børn oftere gjorde det oven-

nævnte. Fx i garderoben eller når vi spiste, hvor det oftere 

skete, at børnene uopfordret hjalp hinanden og spurgte de 

voksne om hjælp. medarbejderne opfordrede børn til at 

spørge et andet barn, hvilket børnenegjorde, og vi så, at 

mange børn gerne ville hjælpe. Børnene oplevede gen-

nem eksperimentperioden at have ansvar for andre, og 

det gav dem øget selvværd, at de var aktive i læringen. 

Dette engagement smittede videre af på børnenes lyst til 

at hjælpe hinanden og de voksne. Det, at vi inddrog bør-

nene i processen, gav aktive børn, og der blev skabt en 
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fælles opmærksomhed på de sociale færdigheder, hvilket 

understøttes af teorien om aktiv læring i en gruppe, gen-

nem hele deres dag i institutionen.

 Såvel struktureret som ikke-planlagt blev denne pro-

ces til et aktivt læringsrum i dagligdagen for både børn 

og voksne, hvilket medførte en øget og skærpet opmærk-

somhed på: 

–    børnenes evner/ færdigheder til aktivt at inkludere 

hinanden i fællesskaber

–    børnenes evner til at kunne samarbejde med mindst 

et andet barn

– at styrke barnets evne/færdighed til at vise omsorg 

–  at styrke og øge barnets resiliens ved italesættelse af 

positive følelser og gyldne øjeblikke i hverdagen.

Denne effekt fortsatte, også efter at eksperimentet blev 

afsluttet: Børn spørger andre børn om hjælp, og andre 

børn tilbyder deres hjælp, hvis de ser, at nogle har brug 

for hjælp fx til at åbne vandhanen, hænge tøjet op i gar-

deroben eller noget tredje. Vi ser generelt mange gange 

dagligt, at børnene aktivt viser empati over for hinanden. 

I forløbet blev der også gennemført en midtvejsevaluering 

med fokus på VIDA´s grundprincip om at gå fra det indi-

viduelle til det organisatoriske læringsperspektiv. I denne 

midtvejsevaluering deltog en medarbejder fra alle stuer 

og vores VIDA-styregruppe, som er nedsat i forbindelse 

med vores deltagelse i projektet. Her gav hver stue deres 

viden og erfaringer videre, hvilket havde en positiv effekt 

på det fremtidige arbejde i forhold til at fastholde VIDA-

principperne.

Ny faglig standard omkring videndeling og børns so-

ciale færdigheder

Denne form for videndeling og udveksling af erfaringer var 

en positiv oplevelse, som er blevet til en faglig standard, 

når vi arbejder med fælles eksperimenter i huset. Vi ople-

vede, at vores viden omkring praksis blev spredt ud til alle 

til inspiration for det videre arbejde. Fx blev alle bekendte 

med, atidéen med vores oprindelige mentorordning ikke 

fungerede optimalt, hvorefter vi besluttede os for at ændre 

metode tidligt i eksperimentforløbet.

 eksperimentets oprindelige mål, om at børnene skulle 

lære at drage omsorg for sig selv og andre, er i sig selv 

blevet en faglig standard i hele huset. Vi ændrede imidler-

tid som nævnt metode i forløbet, og det nye tiltag med at 

italesætte selvfølgeligheder er også efterfølgende blevet 

implementeret som en faglig standard. At sætte ord på 

selvfølgeligheder vil sige, at vi sætter ord på de positive 

sociale tiltag, som børnene tager initiativ til. Vi har me-

get fokus på at sætte ord på, hvordan børnene har det, 

og hvad de har brug for.Vi skærper derigennem børnenes 

opmærksomhed i forhold til andre mennesker og derved 

også på deres læring i processen.

Konklusion

eksperimentet `Børn lærer sociale kompetencer gen-

nem målrettede aktiviteter´ styrkede børnenes relatio-

ner og evne til at hjælpe hinanden gennem aktiv læring, 

positive italesættelser og planlagte tiltag og aktiviteter i 

dagligdagen. I forbindelse med VIDA-eksperimenterne 

har vi som organisation skabt en struktur, der skal sikre, 

at VIDA-principperne implementeres i huset, og at vi har 

fokus på den organisatoriske læring ved at give viden og 

idéer videre til andre kollegaer på tværs af grupper og af-
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delinger. VIDA-princippet om at gå fra et fejlfindings- til et 

ressourcesyn, som spillede en vigtig rolle i det beskrevne 

eksperiment, har vi implementeret i vores statusmøder 

(hver stue har statusmøde hvert kvartal, hvor der plan-

lægges for børn og familier), hvor vi tager udgangspunkt i 

barnets og familiens ressourcer.

Fremtidsperspektiver

Arbejdet med eksperimentet har medført en række re-

fleksioner, som vi kan bruge i det videre, fremtidige ar-

bejde. mentorordningen, som vi valgte at stoppe i starten 

af eksperimentforløbet, kan vi tage op en anden gang, hvis 

vi tager udgangspunkt i erfaringerne fra det beskrevne 

eksperiment og sætter fokus på, hvor det især lykkedes. 

generelt skal vi justere forventningerne i forhold til den 

gruppe børn, vi har i institutionen, da eksperimentet vi-

ste, at vi havde sat for store krav og forventninger til dem. 

også som personale tager vi vigtig læring og erfaringer 

med os fra eksperimentet. Vi har fx fået øje på vigtigheden 

af voresengagement: hvem gør hvad og hvornår, og at der 

skal være struktur på det pædagogiske arbejde. Disse er-

faringer vil vi bruge, når vi planlægger pædagogiske akti-

viteter i fremtiden. Vi vil i fremtiden, når et nyt barn starter 

på en af stuerne, tale med de andre børn om, hvordan vi 

tager imod nye børn. Dette vil vi gøre ved at fremhæve bør-

nenes ressourcer, så de kan påtage sig opgaven: er der 

noget, du er god til, som du vil hjælpe det nye barn med? 

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser 

med udgangspunkt i fast formulerede evaluerings-

spørgsmål. oprindeligt var det planen at evaluere ved 

hjælp af videooptagelser af to omgange, men det lod 

sig ikke gøre rent praktisk.

BøRNEhuSET JENNuMPARKEN

RANDERS KOMMuNE

leder: Hanna Højlund

medarbejder: Birgitta olsen

telefon: 89159650

boernehuset.jennumparken@randers.dk
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Vi oplevede derefter, 
at jo mere de voksne 

understøttede det enkelte 
barns ressourcer og aktive 

handlinger, jo mere voksede 
børnenes lyst til at hjælpe 

hinanden. 
HAnnA HøJlUnD & BIRgIttA olSen, BøRneHUSet JennUmPARKen



VIDA I prAksIs

Færre børn og fokuserede temaer er en del af den  

fornyede samling.
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Af Anne SoFIe BAUmAnn FRAnDSen

VIBoRgVeJenS BøRneHAVe er en del af den integrerede 

institution Dagtilbud Viborgvej og består af tre stuer. Her 

præsenterer vi eksperimentet `Alle med i samlingen´ 

med særligt fokus på eksperimentets anvendelse af VIDA-

begreber som teoretisk ramme og på brugen af videoana-

lyse som afsæt for refleksion, handling og evaluering. tre 

vigtige pointer fremstår som hovedresultater af eksperi-

mentets evaluering. 

Tre overordnede pointer

   Færre børn bliver ekskluderet i en fornyet samling 

med færre børn og fokuserede temaer

   Systematisk tilgang til den pædagogiske praksis i 

samlingsstunden giver overblik og overskud til orga-

nisatorisk læring

   medarbejderne profiterer af eksperimentarbejdets 

indbyggede refleksion over teoretiske begreber.

VIBOrGVeJens BørnehAVe

Alle meD I SAmlIngen
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Overordnede mål og teoretisk ramme

Det overordnede mål for eksperimentet var, at alle børn 

skulle føle sig `rigtige´ og gode til noget, når de var i bør-

nehave. Vi tror på, at denne følelse avler motivation for 

at lære og for at opsøge de interaktioner mellem voksen 

og barn, hvori der opstår læring og inklusion. Det gælder 

ikke mindst i forbindelse med samlinger, som er omdrej-

ningspunktet for dette eksperiment. 

 Udgangspunktet for eksperimentet var, at vi som 

personalegruppe oplevede børn, der ikke fik det fulde 

udbytte af vores samlingsstund, og vi havde en be-

kymring for, om disse børn følte sig `rigtige´ og gode 

til noget, og dermed også for deres læring. med VIDA-

projektets eksperimenterende tilgang fik vi en mulighed 

for at kvalificere vores diskussioner og refleksioner over 

hvilke faktorer i samlingsstundens struktur og indhold, 

der kunne virke ekskluderende på forskellige grupper af 

børn, og hvad vi kunne afprøve og ændre på i den for-

bindelse. Vores overvejelser over gældende praksis og 

fornyelse af praksis tog udgangspunkt i begreber fra 

Kvalifikationsmappen og i refleksionsværktøjets kompe-

tenceprofiler. 

 Vi gjorde os fx som samlet personalegruppe på et per-

sonalemøde overvejelser over, hvilke mål og forventninger 

vi havde til samlingen og satte spørgsmålstegn ved selve 

samlingsbegrebet, som har været en fast del af institu-

tionens praksis i over 30 år. Vi skabte på alle personale-

møder plads til at kunne reflektere over VIDA-begreberne 

med udgangspunkt i VIDA-Kvalifikationsmappen og øvede 

os i at kunne ”være i” refleksionen uden at blive negativt 

frustrerede. Der blev lagt op til, at hver medarbejder frit 

kunne formidle sin fortolkning over et givent VIDA-begreb 

som fx inklusion, eksklusion, innovation, aktiv læring, læ-

ring i organisationer og socialt udsatte børn som oplæg til 

debat i personalegruppen.

 Det var også vigtigt for os at bruge VIDA-begreberne, 

når vi knyttede tanker og overvejelser til vores nye prak-

sis, for at skabe et fælles og fagligt sprog for vores over-

vejelser omkring en ændret samling. Især det aktive læ-

ringsbegreb (se VIDA-Kvalifikationsmappen, Del I, kap. 3) 

var godt at få bragt i spil, idet vi som medarbejdergruppe 

havde været famlende omkring vores rolle i børnenes læ-

ringsprocesser. 

En ny og kortere samling med et tydeligt læringstema

eksperimentet, der kørte over to måneder, kan beskrives 

i to overordnede dele. Første del af eksperimentet bestod 

i at identificere eksklusionsmekanismer såsom form og 

forventninger i forbindelse vores eksisterende samlings-

stund. 

 Anden del bestod i at afprøve en ny praksis bl.a. ved at 

opdele børnene i mindre grupper med forskellige temaer 

som omdrejningspunkt for samlingen. Hver enkelt stues 

personale var involveret i arbejdet med eksperimentet for 

at sikre den fælles organisatoriske læring i et målrettet 

og systematisk forløb. Vi startede således med at video-

optage et udsnit af de samlingstyper, vi traditionelt arbej-

dede med, hvor indholdet tog udgangspunkt i forskellige 

læreplanstemaer (krop og bevægelse, kulturelle udtryks-

former og værdier (med fokus på musikalsk udfoldelse) 

samt sprog (med fokus på fortællinger)). Vi gennemgik 

efterfølgende videomaterialet systematisk ved hjælp af 

kvantitative og kvalitative spørgsmål i skemaform, hvilket 

var et omfattende arbejde, som affødte spændende dis-

kussioner og overvejelser undervejs. Vi blev først og frem-

mest stolte over videooptagelserne, der viste hvor meget 
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godt vi gjorde i forbindelse med vores samlinger, men det 

blev også tydeligt, at børnegruppen ville kunne profitere 

af, at vi gjorde noget andet. Helt specifikt så vi, hvornår og 

hvordan nogle af børnene faldt fra i løbet af samlingen ved 

enten at blive forstyrrende, lukke ned eller at være svære 

at nå. Andre børn virkede udadtil, som om de var `med´ 

i samlingen, men ved nærmere eftersyn var det tydeligt 

at se, at disse børn `faldt fra´ og groft sagt ikke fik andet 

ud af samlingen end at opleve, at de levede op til de voks-

nes forventning om god adfærd og opførsel. Vi så også, at 

en tredje gruppe børn generelt ikke fik meget ud af sam-

lingen og i stedet blev passive for overhovedet at kunne 

rumme situationen.

 I vores systematiske analyse af videooptagelserne 

reflekterede vi især over faktorer som køn, alder og va-

righed, og over hvordan disse tre faktorer spillede ind på 

børnenes udbytte af samlingen. Fx drøftede vi, om en ren 

pigegruppe kunne profitere bedre af en samling end en 

kønsintegreret gruppe, om det ville være nemmere at 

målrette samlingens aktiviteter til en bestemt alders-

gruppe, og om der er en tidsmæssig grænse for, hvor lang 

en samling bør være? 

 

Vores næste fase i eksperimentet var som nævnt at forny 

vores samling på baggrund af de overvejelser og iagtta-

gelser, vi havde gjort os. De fire stuer arbejdede nu fo-

kuseret og systematisk med at afprøve nye strukturer og 

forfine indholdet i samlingen. tidligere var samlingen i 

langt højere grad `improviseret´ og tilfældig, så den før-

ste vigtige ændring bestod i mere planlægning. til dette 

afsatte vi en times stueplanlægningsmøde om ugen, hvor 

vi aftalte et overordnet tema for hele ugen, fx høst eller et 

bestemt dyr, koblet til læreplanstemaerne. Vi udarbejdede 

også ugeplaner til forældre for at uddybe og forklare de 

nye aktiviteter.

 På struktursiden kortede vi samlingen ned fra 30 mi-

nutters varighed til 15 eller 20 minutter afhængigt af stem-

ningen. Vi valgte også ved hjælp af vores temaer at foku-

sere på en enkelt ting i samlingen, ligesom vi gennemførte 

samlingen i mindre grupper opdelt efter alder og køn i et 

forsøg på at målrette den pædagogiske aktivitet. 

 Indholdsmæssigt kunne temaet om dyr fx blive foldet 

ud gennem en sangleg om dyr og ved at tegne, tale og 

fortælle om dyret. Det var vigtigt for os, at samlingen først 

og fremmest blev sjov for alle børn, og at vi fik fokus på 

at fremhæve det, børnene er gode til, frem for det de ikke 

må, som vi havde en vis tendens til tidligere. 

 Vi lavede igen videooptagelser af vores nye samlings-

stunde, og hver stue udvalgte et klip til fælles gennem-

gang på et personalemøde, der viste, at inklusion funge-

rede særligt godt. Vi havde atter en refleksionsrunde, hvor 

vi reflekterede over, hvordan vi oplevede den nye praksis, 

og hvilke tegn vi så på, at vi kom nærmere vores mål samt 

eventuelle tegn på det modsatte. De mange udsagn blev 

indsamlet og gjort tilgængelige i vores fagmodel (se Be-

grebsoversigt).

 Denne systematiske tilgang til den pædagogiske prak-

sis i samlingsstunden var vigtig i forhold til den fælles 

læring i organisationen, idet medarbejderne fik overblik 

og overskud til netop at imødekommebørnenes behov. 

tidligere havde medarbejderne alene den ramme at ar-

bejde med, der hed samling fra 10.30-11.00, og de måtte 

på den baggrund fra dag til dag så at sige ryste aktiviteter 

og samtaleemner ud af ærmet, hvilket selvsagt giver en 

noget ujævn kvalitet og ikke målrettet understøtter børns 

– herunderudsatte børns − trivsel og læring.
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 øget inklusion og fokus på udsatte børns særlige 

kompetencer 

 Vi oplevede, at færre børn faldt fra og derved blev eks-

kluderet i den nye form for samling, og hvis de gjorde, var 

det er lettere at hjælpe dem ind igen. Alle børn følte sig 

`rigtige´ i samlingen, og vi oplevede dem være mere tole-

rante og rummelige over for hinandens forskellige behov 

i samling. mere konkret gav den nye samling mere plads 

til det enkelte barns initiativ, og vi så fx de stille børn blive 

set og hørt, ligesom vi oplevede, at tosprogede børn fol-

dede sig mere ud. Herudover blev børnene også udfordret 

mere efter alder, og vi oplevede, at de trivedes i samlingen 

og lettere fik den voksnes opmærksomhed. erfaringerne 

viste dog også, at det tager tid at vænne sig til en ny kultur, 

både for børn og voksne. Fx holdt visse børn helt naturligt 

fast i gamle rutiner om at være `gode` og `rigtige´ på be-

stemte måder i samlingen, og også hos medarbejderne 

slog vaner og tænkemåder igennem på især møder. 

 Det, at en enkelt voksen stod for samlingen med en 

mindre gruppe børn, gjorde også, at der ikke var tvivl om 

rolle- og ansvarsfordeling, hvilket gav et naturligt flow i 

pædagogens udførelse af sin opgave. 

 Uden for selve samlingen så vi tegn på nye legerela-

tioner, ikke mindst ved at ikke-udsatte børn, der tidligere 

havde været bange for denne type kontakt, nu tog kontakt 

til udsatte børn. Vi så børn, der udviklede en masse gode 

strategier til at kontakte, hjælpe og danne venskaber med 

udsatte børn. også voksenrelationer til de udsatte børn 

blev udbygget som resultat af eksperimentet.

 I den forbindelse gav den nye form for samling os en 

mulighed for at vælge temaer ud fra de udsatte børns 

specifikke viden og kompetencer og for at gøre de andre 

børn opmærksomme på disse kompetencer. et eksempel 

var et barn, der viste en masse om havdyr, som de an-

dre børn efter en samling med dette tema blev opfordret 

til at undersøge sammen og spørge ind til i alle mulige 

sammenhænge. På legepladsen oplevede vi, at børnene 

udviklede deres sproglige begreber med udgangspunkt i 

samlingens temaer, og at de generelt tog mere kontakt til 

os.

 medarbejderne har fået stort udbytte af eksperimen-

tets begrebsrefleksion, fordi organisationen som helhed 

har fået guidning og øvelse i at komme fra `syn’s-ninger´ 

og følelser til et nuanceret fagligt og inklusionsfremmen-

de sprog, hvilket børnene på både langt og kort sigt får 

gavn af. eksperimentet blev evalueret på følgende måder:

   Videooptagelser en gang om måneden som grundlag 

for en fortløbende organisatorisk læring for og med 

medarbejderne

   Systematiske iagttagelses- og observationsskemaer 

   Analyse af metoder og didaktik i forhold til læring 

   Refleksion.

Ny faglig standard om at forny praksis fremadrettet

Vores faglige standard for eksperimentet drejer sig mest 

om den medarbejderparathed, der er udviklet som fælles 

mål. Det vil sige, at vi med den faglige standard forpligter 

hinanden på, at vi hver især holder os parate til at innovere 

vores praksis, fx en samling, når det er påkrævet, både i 

forhold til strukturering og planlægning af vores pæda-

gogiske aktiviteter samt helt spontant i situationen. Det 

er også blevet en standard i vores arbejde, at vi tager ud-

gangspunkt i temaer, som flere børn kan profitere af. De 

aktiviteter, vi gennemfører, skal være sjove og hyggelige 

for børnene og få dem til at føle sig `rigtige´. Derfor har 

vi også valgt at udarbejde en særlig, faglig standard for 
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vores arbejde med en kommende skolegruppe, der fx skal 

arbejde fokuseret med sprog og med at tegne. 

Konklusion

overordnet gik vores eksperiment ud på at ændre vores 

samlingsstund i både struktur og indhold, så trivsel og 

aktiv læring blev øget hos alle børn, med særligt fokus på 

de udsatte børn. en afprøvende tilgang til, hvordan sam-

lingen kan opdeles efter børnenes alder og køn og tage 

udgangspunkt i udvalgte temaer, var udgangspunktet 

for vores eksperimentforløb, hvor videoobservationer og 

-analyser dannede afsæt for fornyelsen af vores sam-

lingspraksis. 

Fremtidsperspektiver

også fremadrettet vil vi have fokus på betydningen af at 

være parate til at justere vores praksis og bruge de pæ-

dagogiske ressourcer rigtigt. Atbørn og voksne får gode 

relationer på tværs af stuer med fokus på alle børns triv-

sel og udvikling vil fortsat være væsentligt, og denne type 

relationer har vi i høj grad styrket gennem arbejdet med 

det beskrevne eksperiment.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af månedlige vi-

deooptagelser, systematiske iagttagelses- og observa-

tionsskemaer og generel analyse og refleksion.

VIBORgVEJENS BøRNEhAVE

RANDERS KOMMuNE

Leder: Helle Jantzen 

Medarbejder: Anne Sofie 

Baumann Frandsen

Telefon: 8915 9230

vib.bornehave@randers.dk

www.bornehusetviborgevej.randers.dk
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mere konkret gav den 
nye samling mere 

plads til det enkelte barns 
initiativ, og vi så 

fx de stille børn blive set og 
hørt, ligesom vi oplevede, 

at tosprogede børn foldede sig 
mere ud. 

Anne SoFIe BAUmAnn FRAnDSen, VIBoRgVeJenS BøRneHAVe
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Barnet bliver set og hørt, 

Børnehuset Voldbo. 
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Voksenstyrede lege giver mere aktive voksne 

i samværet med børnene.
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Af BJARne olSen

BøRneHUSet VolDBo eR en integreret institution med 

en stue for de mindste børn samt to aldersintegrerede 

stuer. Her præsenterer vi eksperimentet `Voksenstyret 

fællesleg´ med særlig fokus på eksperimentets teoreti-

ske ramme samt evalueringsmetoder og -resultater. tre 

vigtige pointer fremstår som hovedresultater af eksperi-

mentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Børn, der er placeret i børnefællesskabers periferi, får 

mulighed for at deltage i nye fællesskaber gennem en 

voksenstyring af aktiviteterne

   Børnene valgte gennemsnitligt at være med i over 

halvdelen af de voksenstyrede aktiviteter med en vis 

kønsforskel

   Arbejdet med VIDA-projektet og dets eksperimenter 

har skærpet vores læringssyn og –forståelse.

Børnehuset VOldBO

VoKSenStYRet FÆlleSleg 
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Overordnede mål og teoretisk ramme

Det overordnede mål for vores eksperimenter var at skabe 

fællesskaber/venskaber på tværs af stuerne og i den for-

bindelse at inkludere alle børn − også de børn, hvis sociale 

handlekompetencer ikke var så udviklede.

 Under det overordnede mål formulerede vi tre delmål, 

som både rettede sig mod børn og voksne: 

   Vi skal som voksne være mere aktive på legepladsen

   At børnene tør deltage i fællesskaber med andre end 

dem, de er vant til

   At vi voksne har fokus på læringsindholdet i legene.

I arbejdet med at nå frem til en overordnet problemstilling 

og målsætning for vores i alt tre VIDA-eksperimenter tog 

vi udgangspunkt dels i en analyse af refleksionsværktøjets 

kompetenceprofiler (se Begrebsoversigt) og dels i viden 

fra VIDA-undervisningsforløbet. målet med dette arbejde 

var at finde ud af, hvad vi først og fremmest fandt væsent-

ligt at målsætte os i forhold til. 

 Først analyserede vores uddannede pædagoger − faci-

literet af lederen − på tværs af husets børnehavestuer de 

mønstre, der fremkom i kompetenceprofilrapporten, og 

sidenhen arbejdede stuernes medarbejderteams videre 

hver for sig faciliteret af vores VIDA-medarbejder.På den 

måde nåede vi frem til følgende overordnede problemstil-

ling for vores samlede eksperimentarbejde:

   Der er en meget stor spredning i børnegruppens so-

ciale handlekompetencer. – Vi har en stor børnegruppe 

med gode kompetencer og en stor gruppe med mere 

beskedne kompetencer

   De voksnes og børnenes læringshandlekompetencer 

er tæt på hinanden.

Ud fra denne problemstilling blev den overordnede mål-

sætning for vores tre VIDA-eksperimenter besluttet fælles 

på et personalemøde:

   At den store børnegruppe med gode sociale handle-

kompetencer kan inkludere børn med ringere sociale 

handlekompetencer, således at alle børns sociale 

handlekompetencer øges (VIDA-Kvalifikationsmap-

pen, Del II, kap. 10 )

   At vi voksne er mere opmærksomme på børnenes 

læringshandlekompetencer (VIDA-Kvalifikationsmap-

pen, Del II, kap. 15)

   At blive opmærksomme på eksklusionsprocesser 

i vores hverdag for derved at kunne udvikle en mere 

inkluderende praksis (VIDA-Kvalifikationsmappen, Del 

II, kap. 11).

Det eksperiment, som vi beskriver her,knyttersig især til 

det første og sidste punkt. Vi ville som nævnt gerne have 

fokus på at modvirke eksklusion, og det er vores erfaring 

gennem det daglige arbejde, at eksklusion bl.a. handler 

om børn, der kommer i klemme i overgangene og `spids-

belastningstidspunkterne´, fx i garderoben på vej ud på 

eller ind fra legepladsen, inden spisning mv.tilsvarende er 

det vores erfaring, at eksklusionsprocesser bl.a. handler 

om børn, der bliver holdt uden for fællesskaberne. 

 Heroverfor drejer inklusion som pædagogisk princip 

sig for os i Voldbo om, at alle børn − også udsatte børn 

− har ret til at opleve at ”høre til” i nogle af de fællesska-

ber, der udgør børnehuset.Idet børnenes læring ifølge vo-

res læringssyn foregår i de sociale fællesskaber, handler 

inklusion dermed også om alle børns ret til læring. Det 

handler både om de fællesskaber, som børn selv skaber i 

form af egentlige venskaber, kammeratskabsgrupper og 
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mere kortvarige legefællesskaber, men også om de fæl-

lesskaber, vi voksne skaber, når vi fx i pædagogiske akti-

viteter organiserer børnene i mindre grupper for at støtte 

dannelsen af fællesskaber ved at åbne børnenes øjne for 

andre mulige kammerater. På den baggrund rettede vi vo-

res fokus i eksperimentet mod voksenstyrede aktiviteter i 

overgangstidspunkter. 

Voksenstyret fællesleg i overgangen mellem frokost 

og udetid 

Helt konkret har vi med eksperimentet skabt et rum med 

voksenstyret fællesleg i overgangen fra frokost til udetid, 

hvor vi voksne to og to har planlagt og gennemført forskel-

lige legeforløb, som børnene har kunnet vælge til eller fra. 

oprindeligt var planen, at legeforløbene skulle gennemfø-

res om formiddagen, men dette blev undervejs justeret til 

at blive i overgangen fra frokost til udetid. mens legeforlø-

bet foregik, registrerede en tredje voksen, hvilke børn der 

deltog i legeforløbet den pågældende dag.øvrige voksne 

på legepladsen havde ansvaret for overblik, løbenæser, 

eventuelle bleskift mv.

 Vores VIDA-gruppe udarbejdede i første omgang en 

plan for, hvornår hvilke voksne stod for ”dagens leg”. 

Planen strakte sig over en periode på en måned i foråret, 

netop når udelivet har sin opblomstring. De voksne var sat 

sammen således, at der var en fra hver stue, så det blev 

trygt for alle børn, da det var vores tanke, at denne tryghed 

gjorde, at barnet turde opsøge andre børn og nye sam-

menhænge.

 De voksne skulle herefter planlægge, hvilke lege de 

ville igangsætte hvilke dage og med hvilket læringsind-

hold (jf. vores tredje delmål), og der blev derefter lavet en 

samlet plan til alle medarbejdere med mål, tiltag, doku-

mentations- og evalueringsplan med udgangspunkt i en 

lokal evalueringsmodel (Smtte-modellen). I et voksen-

perspektiv havde planen det formål, at medarbejdergrup-

pen opnåede konkret erfaring i arbejdet med en didak-

tisk model i forhold til det af vores overordnede mål for 

rækken af VIDA-eksperimenter, der handlede om at blive 

mere opmærksomme på børnenes læringshandlekompe-

tencer. 

 Der blev planlagt følgende legeforløb: Forhindrings-

bane, ”Fisker, fisker - Hvor dybt er vandet?”, rødt lys stop, 

sanglege, boldlege, ståtrold, sækkevæddeløb, hoppe i fly-

ver, alle mine kyllinger kom hjem, hoppe i hulahopringe, 

sjippe, hoppe i elastik og sanglege. legenes læringsind-

hold spænder vidt over læreplanstemaerne Sprog (at følge 

en instruktion, at tælle), Krop og bevægelse (koordination, 

hoppe mv., at kunne kontrollere bevægelser) og Sociale 

kompetencer (at vente på tur, at hjælpe hinanden). også 

VIDA-princippet om aktiv læring er her i spil ”i børnehøj-

de”, da læringen sker gennem barnets aktive, praktiske 

handlen i et fællesskab med andre børn og voksne.

 Arbejdsdelingen blev som nævnt, at de voksne, der 

ikke stod for legen, skulle sørge for bleer, trøst og øvrigt 

overblik og omsorgsopgaver. én medarbejder skulle tage 

fotos af samtlige lege/aktiviteter til en aktivitetsmappe, 

som børnene sidenhen kunne foreslå aktiviteter ud fra. en 

anden medarbejder skulle undervejs, mens legen forgik, 

registrere i en matrix, hvilke børn der deltog. efter dagens 

legeforløb skulle de to medarbejdere, der havde stået for 

dagens aktivitet, nedskrive deres oplevelser, erfaringer og 

overvejelser i en eksperiment-logbog.

Nye børnefællesskaber og mere aktive voksne

Vi så i vores dokumentation og evaluering, at det ikke var 
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de store, kommende skolebørn, som vi havde forventet, 

men mellemgruppebørnene, der deltog mest i legene.

 Vi måtte også konstatere, at der var enkelte børn, der 

systematisk ikke var med i aktiviteterne, og nogle var kun 

med få gange.Vi fik således øje på, at der var nogle børn, 

vi skulle have mere fokus på for at finde ud af, hvorfor det 

enkelte barn valgte, som det gjorde, således at vi kunne 

vurdere om − og i givet fald hvordan − vi skulle støtte bar-

net, således at det i højere grad ville vælge til end vælge 

fra.

 I starten var børnene kun med i legen i kort tid, senere 

var de med i længere tid, og mange af dagene legede bør-

nene selv videre på legene bagefter, når de voksne ikke 

længere var med.

 Børnene valgte gennemsnitligt at være med i over 

halvdelen af aktiviteterne, men der så ud til at være en 

stor kønsforskel: pigerne deltog i 71 procent og drengene 

i 59 procent af aktiviteterne. Dette gav anledning til fæl-

les refleksion, ligesom vi talte om, hvordan vi fremadrettet 

kunne tage højde for det.Som eksempel har vi efterføl-

gende valgt at arbejde kønsopdelt med gruppen med de 

kommende skolebørn.

 generelt viste vores evaluering børn med gode so-

ciale kompetencer: Børnene hjalp hinanden, og der var 

fx ikke meget skubben eller lignende, når børnene stod i 

kø. mange af børnene blev i vid udstrækning i deres vante 

relationer, men generelt kunne vi også se, at børn med 

færre og svagere relationer, børn i børnefællesskabernes 

periferi, gennem legene fik bedre muligheder for at indgå 

i et fællesskab, der var voksenstyret. Vi erfarede også, at 

børnene gik til og fra legene, og at legen udgjorde en tryg 

base, hvor børnene lavede aftaler om, hvem der leger med 

hvem, hvorhenne og med hvad. Vi fik undervejs gennem 

forløbet en god debat om vigtigheden af, at de voksne, der 

har aktiviteten, bliver i den og ikke går fra for fx at skifte 

bleer. 

 I evalueringen af eksperimentet fulgte vi også op på 

vores tre delmål, og samlet set er det vores vurdering, at:

   Det er i nogen udstrækning lykkedes os at skabe fæl-

lesskaber/venskaber på tværs af stuerne ved gennem 

voksenstyrede fælleslege på legepladsen at kunne 

inkludere alle børn, også børn med ringere sociale 

handlekompetencer, og fælleslegene er i en vis ud-

strækning efterfølgende fortsat uden voksne. Vi har 

dertil i perioden set nye relationer mellem børn på 

tværs af stuerne

   Vi voksne blev rent faktisk mere aktive på legepladsen

   Børnene lærte at deltage i fællesskaber med andre 

end dem, de var vant til, og vi sånye relationer på tværs 

af stuerne. Det var udbytterigt at have fokus på læ-

ringsindholdet i forhold til den enkelte leg.

eksperimentet blev dokumenteret og evalueret gennem 

en logbog, fotos af aktiviteterne til en aktivitetsbog og en 

afkrydsning på en liste af, hvem der var med i legen. Det 

var vores håb, at vi i forbindelse med evalueringen kunne 

skabe fælles viden ved at stille følgende spørgsmål til do-

kumentationsmaterialet:

   er der børn, der systematisk ikke er med i aktivite-

terne? 

   Ser vi nye relationer på tværs af stuerne i løbet af pe-

rioden?

   Hvem deltager/deltager ikke − og hvorfor mon? er der 

noget, vi skal være opmærksomme på her?

   er vi voksne egentlig så aktive på legepladsen, som vi 

ønsker − og bør være?
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Ny faglig standard om skærpet læringsforståelse

gennem arbejdet med det beskrevne eksperiment − og 

med VIDA-projektet generelt − er vi blevet opmærksomme 

på vigtigheden af at formulere os klart omkring vores bør-

ne- og læringssyn, og dette har været en vigtig læring for 

os som personalegruppe. Vi har med inspiration fra VIDA-

Kvalifikationsmappen fået formuleret vores læringsfor-

ståelse − vores læringsbegreb − langt klarere både indad-

til over for hinanden og udadtil i forhold til omgivelserne. 

Konklusion

med eksperimentet `Voksenstyret fællesleg´ har vi skabt 
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osv. osv. x x x x x 62,5%
osv. osv. x x x 37,5%
osv. osv. x x x 37,5%
osv. osv. x x 28,6%
osv. osv. 0,0%
osv. osv. x x 33,3%
osv. osv.
osv. osv. x x 66,7%
osv. osv. x x (bagefter) 40,0%
osv. osv. x x x x x x 85,7%
osv. osv. x x x x x 83,3%
osv. osv. x x x 33,3%
osv. osv. x x x x x 62,5%
osv. osv. x x x x x x 66,7%
osv. osv. x x x x x x 75,0%
osv. osv. 0,0%
osv. osv. x x x 33,3%
osv. osv. x x x x x 62,5%
osv. osv. 0,0%
osv. osv. x x x x 50,0%
osv. osv. x x x x x x x 87,5%
osv. osv. x x x x x x x 87,5%
osv. osv. x x x x 57,1%
osv. osv. x x x x x 62,5%
osv. osv. x x x x x 83,3%
osv. osv. x x x x x 62,5%
osv. osv. 0,0%

Krydseliste/matrix over børnenes deltagelse i forskellige lege.
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et rum med voksenstyret fællesleg i overgangen fra fro-

kost til udetid. Vi har gennem vores systematiske registre-

ringer af, hvilke børn der deltog i legene, fået øje på nogle 

børn, som ikke var med i aktiviteterne, og som vi ikke før 

var tilstrækkeligt opmærksomme på. Vi har også oplevet, 

at navnlig nogle af de børn, der har en yderlig position i 

forhold til børnefællesskabet, har gjort brug af og haft ud-

bytte af denne rammesætning af overgangen fra frokosttid 

til legepladstid. 

 noget af det, der var med til at gøre eksperimentet til 

en succes, var, at ideen til eksperimentet var længe un-

dervejs og baserede sig på reelle, fælles erkendte behov. 

Hvis forandringer ikke opleves som svaret på en fælles op-

levet udfordring eller et fælles oplevet behov, så bliver der 

ofte ingen forandring. 

Fremtidsperspektiver

Foruden målet om at skabe børnefællesskaber ville vi med 

eksperimentet sætte en ramme for at være mere aktive 

som voksne i vores samvær med børnene på legepladsen. 

Det har gjort, at vi efter eksperimentperioden har delt os 

meget mere på legepladsen. Vi bevæger os mere rundt og 

er med i og igangsættere af lege og aktiviteter på lege-

pladsen særligt med de børn, der ikke har nogen at lege 

med. På denne måde har eksperimentet bidraget til, at vi 

har fået talt med hinanden om vores kultur og voksenrolle 

omkring det at være på legepladsen. legepladsen er i høj 

grad oftest et rum for børneorganiserede legefællesska-

ber, som vi voksne sætter rammerne og mulighedsbetin-

gelser for − vi er på den måde ansvarlige for kontekstbe-

tingelserne for børns læring. men legepladsen kan også 

ses som et pædagogisk felt for planlagte, didaktisk gen-

nemtænkte pædagogiske aktiviteter, som vi har arbejdet 

med i eksperimentet.

 På det organisatoriske plan har eksperimentet såle-

des gjort os mere opmærksomme på rollefordelingen vi 

voksne imellem, og vi fik på den baggrund organiseret op-

gaverne bedre gennem en mere klar rollefordeling, hvilket 

vi vil forfølge fremadrettet.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af en logbog og 

en matrixliste til at afkrydse, hvilke af børnene der var 

med i legen.

BøRNEhuSET VOLDBO

BRøNDBy KOMMuNE

Leder: Bjarne Olsen 

Medarbejder: Anikka Jensen

Telefon: 36 75 59 96 

voldbo@brondby.dk
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Vi bevæger os mere rundt 
og er med i og igangsættere 

af lege og aktiviteter på 
legepladsen særligt med de 
børn, der ikke har nogen at 

lege med. 
BJARne olSen, BøRneHUSet VolDBo
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Fokuseret indhold og forudsigelighed styrker børnenes 

læring og tilegnelse af viden i samlingen.
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Af DoRRIt JACoBSen

noRDlY eR en integreret institution med en vuggestue-

gruppe og to børnehavegrupper. Her præsenterer vi eks-

perimentet `Samlingen som ændret læringsrum´ med 

særligt fokus på eksperimentets teori- og analysegrund-

lag og børnenes læringsmæssige udbytte af eksperimen-

tet. tre vigtige pointer fremstår som hovedresultater af 

eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Inddeling i små børnegrupper ved samlingen gør det 

lettere for personalegruppen at understøtte barnets 

individuelle kompetencer og ressourcer

   Fokuseret indhold og forudsigelighed i samlingen 

styrker børns læring og tilegnelse af viden 

   Udsatte børn profiterer af ændret praksis med fokus 

på sprog og tal.

nOrdlY

SAmlIngen Som ÆnDRet 
lÆRIngSRUm
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Overordnede mål og teoretisk ramme 

Vores overordnede mål med eksperimentet var at skabe 

nogle tydeligedeltagelses- og læringsrum, hvor alle børn 

uanset forudsætninger kunne deltage. Vi ønskedemed 

eksperimentet at undersøge, om vi via et ændret inklu-

derende læringsrum i en tidsbegrænset periode kunne få 

børnegruppen til at tilegne sig relevant viden ved at have 

fokus på medlæring og aktiv inddragelse.

 Forud for eksperimentet oplevede personalegruppen, 

at der var mange forstyrrelser i hverdagen, og vi havde 

en formodning om, at disse forstyrrelser påvirkede bør-

nenes muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder 

generelt. Fx var børnene ikke gode til at koncentrere sig, 

det var udfordrende at fastholde deres opmærksomhed, 

og generelt lyttede børnene ikke til hinanden, men kræ-

vede stor opmærksomhed fra personalet i forhold til vores 

tilrettelagte aktiviteter.

 Det viste sig også, at vi havde børn i 5-årsalderen, der 

ikke kunne tælle til ti eller havde kendskab til grundfar-

verne, på trods af at de havde været indskrevet i institu-

tionen siden 3-årsalderen, hvilket overraskede personale-

gruppen og gav stof til eftertanke. 

 Det var denne slags erkendelser, der førte os til eks-

perimentets fokus påat udvikle børnenes læringskom-

petencer, og de fik os ligeledes til at formulere en række 

specifikke læringsmål og mål for `tegn på læring´ for 

børnegrupperne og personalegruppen:

   at børnene lærer at koncentrere sig

   at børnene lærer at lytte til hinanden

   at børnene lærer at tælle til ti

   at børnene lærer de seks grundfarver

   at børnene udviser interesse for at lære

   at børnene kan udsætte egne behov og vente på, at det 

bliver deres tur

   at personalegruppen tilegner sig den nye struktur

   at personalegruppen kan overføre læring fra eksperi-

mentet og implementere denne i hverdagen

   at personalets faglige identitet styrkes

   at personalet bliver opmærksomme og nysgerrige på 

egen praksis.

med VIDA refleksionsværktøjet og den første institutions-

rapports `spindelvæv´ (se begrebsoversigt) fik vi desuden 

kendskab til børnegruppens forskellige kompetenceom-

råder, og vi kunne på den baggrund se, at børnegruppen 

især skulle styrkes inden for områderne læringsredska-

ber, læringsidentiteter og læringsfærdigheder, og at der 

var et stort gab imellem personalegruppens kompetencer 

og børnegruppens behov for læring i vores tilrettelæg-

gelse af det daglige pædagogiske arbejde.

 Vi besluttede derfor at styrke indsatsen på dette om-

råde og at bruge den daglige pædagogiske samling som 

et ”eksemplarisk eksempel” ved systematisk at indføre 

aktiviteter indeholdende tal, farver, ord og bogstaver for 

at styrke børnenes handlekompetencer (der i et VIDA-per-

spektiv defineres som viden, færdigheder, evne til at tage 

kontrol, identitet og handleevner). Dertil blev personale-

gruppen introduceret til hele projektets vigtige begreber 

og principper, bl.a. Bourdieus begreber om felt, distink-

tion og habitus.

Samlingen som deltagelses- og læringsrum

Vi besluttedemed eksperimentet at opdele børnene i min-

dre grupper efter alder, relationer og kompetencer, når 

den daglige pædagogiske samling skulle afvikles. Be-
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grundelsen for at gøre dette var, at vi havde en formodning 

om, at børnene ville tilegne sig mere viden, være mere ak-

tive og danne andre relationer på denne måde. Samtidig 

havde personalegruppen en formodning om, at det var 

lettere at få øje på barnets individuelle kompetencer og 

ressourcer i de mindre grupper. tidligere var samlingen 

for alle børn på den enkelte stue, og der var stor forskel 

på samlingens form og indhold. Samtidig kom vores aktive 

læringssyn sjældent til udtryk, idet indholdet i samlingen 

mest lagde op til, at personalet bibragte børnegrupperne 

viden, og kommunikationen imellem personale og børn 

blev derfor ofte envejs.

 Samlingen fik nu et gennemgående tema i alle institu-

tionens børnegrupper, og indholdet i samlingens aktivite-

ter skulle ligeledes være ens. et fælles tema for samlingen 

kunne fx være krop og bevægelse eller natur og naturfæ-

nomener. Personalet udarbejdede specifikke læringsmål 

for det pågældende tema, der skulle køre et halvt år.

 Aktiviteterne i samlingen blev tilrettelagt med mere fo-

kus på at understøtte børnenes samspil, relationel læring 

og medinddragelse af børnene via fysiske aktiviteter. Som 

konkrete eksempler på dette sang viforskellige sange, le-

gede sanglege, som omhandlede tal, farver, ugedage og 

bogstaver, og vi arbejdede med dialogisk oplæsning med 

vægt på fokusord.

 Som et vigtigt element i eksperimentet visualiserede 

vi forud for de daglige samlinger (2-3 gange om ugen) da-

gens aktiviteter og rytme via visuelle stilladseringskort, og 

vi konkretiserede indholdet i samlingen for børnene med 

henblik på at give alle børn mulighed for at deltage i akti-

viteten. Begrebet stilladsering betegner i en pædagogisk 

sammenhæng den passende form for støtte, som den læ-

rende har brug for, hvis læringen skal optimeres.

Læring og inklusion gennem fokuseret indhold,  

aktivitet og forudsigelighed

Vores evaluering viste sammenfattende, at jo mere ind-

hold, aktivitet og forudsigelighed, der var i samlingen, jo 

mere læring og viden tilegnede børnene sig, og desto bed-

re blev børnenes indbyrdes relationer. Børnene blev meget 

bedre til at lege med hinanden, og et fælles pædagogisk 

tematiseret fundament skabte gode muligheder for et in-

kluderende miljø, idet et fælles lærings- og deltagelses-

rum, hvor alle børn uanset forudsætninger kan deltage, 

forebygger social eksklusion. 

 Desuden kunne personalegruppen konkludere, at bør-

nene lærte mere i de små grupper, fordide her kunne lære 

af hinanden og indgå i nye relationer.I de små grupper blev 

det også lettere for personalegruppen at se barnets indi-

viduelle kompetencer og ressourcer samt at understøtte 

disse ved at tilpasse temaerne til børnenes alder og in-

dividuelle kompetencer. Via vores visualisering og itale-

sættelse af ord og begreber fik alle børn mulighed for at 

deltage i aktiviteten.

 en anden gevinst ved at inddele børnene i mindre 

grupper efter alder, relationer og kompetencer var, at de 

blev bedre til at lytte og koncentrere sig, og via vores egne 

kompetenceskemaer kunne vi se, at de 3-4-årige børn var 

den aldersgruppe, der eksponentielt havde lært flest far-

ver og kunne tælle til ti. Forudenkompetenceskemaerne 

for alle børn før og efter de enkelte eksperimenter har 

viført logbog med henblik på at identificere ”forstyrrende 

elementer”, der måske var medvirkende årsager til, at 

børnene ikke tilegnede sig relevant viden og færdigheder, 

og som kunne bruges af personalet for at skabe optimale 

betingelser for børnenes deltagelsesrum.

 Personalegruppen iagttog også, at der efter eks-
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perimentet skete en udvikling i børnegruppen. Især de 

3-4-årige blev meget optaget af farver og tal, og perso-

nalegruppen kunne iagttage og høre på legepladsen, at 

børnene blev inspireret af eksperimentets aktiviteter til at 

tale sammen. nogle begyndte fx at tælle cykler eller tale 

om øjenfarver. ligeledes blev der dannet nye venskaber på 

tværs af grupperne.

 Der skete generelt noget relationelt i børnegruppen, 

der gjorde, at også udsatte børn kunne være og tale med. 

At eksperimentets ændrede praksis netop også kom børn 

i udsatte positioner til gode, kan illustreres med en hver-

dagssituation:

 Vi har et barn i institutionen, der har sproglige og so-

ciale udfordringer. Barnet har et lavt selvværd og var ge-

nerelt ikke interesseret i at lære og blev sur og tvær, hvis 

der fx skulle løses små opgaver i gruppen for kommende 

skolebørn. Barnet har profiteret af den ændrede praksis i 

institutionen, hvor vi har fokus på bogstaver og tal i forbin-

delse med vores samlinger. Barnet er efterfølgende blevet 

meget optaget af bogstaver og taler dagligt om dette og er 

især optaget af, hvad alle ords første bogstav er. en dag 

bliver der læst historie på stuen. Historien omhandlende 

10 kaniner, og barnet spørger hele tiden om, hvad de for-

skellige ord starter med. et sted i historien står der, at 10 

kaniner skal med ind i en hule, hvorpå barnet spørger, om 

alle 10 kaniner starter med K?

 Rent praktisk tog den nævnte evaluering udgangs-

punkt i en række evalueringsspørgsmål knyttet til ekspe-

rimentets formål og aktiviteter:

   Deltager børnene aktivt i samlingen?

   tilgodeser den nye struktur alle børn, eller er der 

børn, der fortsat ekskluderes?

   lærte børnene at tælle til ti?

   lærte børnene at genkende de seks grundfarver?

Ny faglig standard om systematiske og tematiserede 

samlinger

Den læring, personalegruppen har erfaret og tilegnet sig 

via de pædagogiske eksperimenter i VIDA, har vi fortsat 

med at implementere i det daglige pædagogiske arbejde. 

I praksis betyder det, at de ændrede og nye læringsrum, 

der er blevet etableret, er blevet en fast del af institutio-

nens måde at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter på. 

Helt konkret er vores samlinger derfor forsat tematise-

rede og afholdes systematisk i børnehaven på bestemte 

dage, i et bestemt tidsrum.

 I det daglige arbejde benytter personalegruppen også 

fortsat visuelle stilladseringskort til at strukturere og 

synliggøre dagens aktiviteter for børnene. Stilladserings-

kortene bliver italesat, og personalet forklarer kortets be-

tydning, for at børnene skal kunne navigere i det pædago-

giske landskab

Konklusion

med eksperimentet ̀ Samlingen som ændret læringsrum´ 

har vi med en ny struktur og et fælles tematiseret indhold 

i vores samlinger skabt et læringsrum, der styrker børne-

nes læring og indbyrdes relationer. en særlig betydning fik 

eksperimentets fokus på sprog og visualisering.

Fremtidsperspektiver

Arbejdet med eksperimentet har ført til formuleringen af 

en række nye tiltag, som vi vil implementere fremover:

   Vi vil understøtte børnenes sproglige udvikling ved dia-

logisk læsning 

   en gang om ugen vil vi inddele de 3-, 4- og 5-årige 
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børn i mindre grupper i forhold til relationer og kom-

petencer

   Implementering af nye faglige standarder bliver et fast 

punkt på afdelingsmøderne

   Der er en klar arbejdsfordeling personalet imellem, og 

lederen planlægger og fastholder processen via udar-

bejdelse af drejebøger og afholdelse af faciliterende 

møder (fx kan indholdet i en drejebog ved et afdelings-

møde bl.a. omhandle, hvorvidt personalet fastholder 

brugen af visuelle stilladseringskort, og hvordan de 

bruges i de pædagogiske samlinger)

   Vi afholder tematiserede samlinger to gange om ugen 

i børnehaven

   Vi vil fremadrettet implementere principper for or-

ganisatorisk læring og viden om aktiv læring, når vi 

tilrettelægger aktiviteter for børnene for at skabe in-

kluderende lærings- og deltagelsesrum med afsæt i 

tilegnet viden fra VIDA-projektet

   Vi vil ligeledes fremadrettet bruge vores tilegnede vi-

den om visuelt at illustrere børnenes hverdag for for-

ældregruppen, da forældregruppen repræsenterer 

mange nationaliteter.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser 

og en række faste evalueringsspørgsmål.

NORDLy

BRøNDBy KOMMuNE

Leder: Dorrit Jacobsen 

Medarbejder: Dorte Hald

Telefon: 3675 7184

nordly@brondby.dk
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Vores evaluering viste, 
at jo mere indhold, 

aktivitet og forudsigelighed, 
der var i samlingen, jo mere 

læring og viden tilegnede 
børnene sig, og desto bedre 

blev børnenes indbyrdes 
relationer.

DoRRIt JACoBSen, noRDlY
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I nordly gjorde aldersopdelte grupper børnene bedre til 

at lytte og koncentrere sig under samling.
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Vejledt deltagelse giver børnene 

nye sociale færdigheder.
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Af Bente nIelSen

DAgInStItUtIon BAnKAgeR består af 11 børnegrupper 

fordelt på fem huse. Her præsenterer vi eksperimentet 

`Inklusion i fællesskaber gennem planlagte aktiviteter´ 

med særlig fokus på teori og refleksion som grundlag for 

eksperimentarbejdet. tre vigtige pointer fremstår som 

hovedresultater af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Strukturerede og styrede legeforløb øger inklusionen i 

børnefællesskabet

   tilrettelagte aktiviteter og vejledt deltagelse giver børn 

nye sociale færdigheder 

   grundig organisering sikrer kvalitet − trods personale-

udskiftninger

 

dAGInstItutIOn BAnKAGer

InKlUSIon I 
FÆlleSSKABeR gennem 
PlAnlAgte AKtIVIteteR
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Overordnede mål og teoretisk ramme 

Vores overordnede mål med eksperimentet var at skabe 

en hverdag gennem vores pædagogiske tilrettelæggelse 

og planlagte legeaktiviteter, hvor alle børn føler sig som 

en del af et fællesskab.

 Baggrunden for eksperimentet var en oplevelse af, at 

børn enten selv trak sig fra fællesskabet eller ikke blev 

budt ind i fællesskabet. trods vores opmærksomhed på 

det enkelte barn og på planlagte aktiviteter så vi, at de 

samme børn igen og igen måtte opleve ikke at blive en del 

af fællesskabet, mens andre havde svært ved at blive i en 

leg i længere tid ad gangen og derfor mistede legerelatio-

ner. Vi oplevede også, at børn i forskellige sammenhænge 

(fx spisning) havde svært ved at respektere andre børns 

grænser, eller at der i forbindelse med legepladsen op-

stod konflikter mellem børnene i garderoben, som betød, 

at nogle børn ikke blev en del af fællesskabet. Det blev 

derfor vores fælles mål for eksperimentet i hele huset, at 

alle børn blev en del af fællesskabet og blev inkluderet i 

stedet for at blive ekskluderet fra andre børn.

 Forud for eksperimentet arbejdede vi med analyse-

resultater fra VIDA-projektets refleksionsværktøj (se be-

grebsoversigt), og vi kiggede på vores kultur ud fra ed-

gar Scheins kulturanalysemodel om artefakter, værdier 

og vores grundlæggende antagelser. endvidere anvendte 

vi Bourdieus begreber felt og distinktion for ar reflekte-

re over egen praksis − og dette med hjælp fra kapitel 9 i 

VIDA-Kvalifikationsmappen. endelig har vi anvendt Bente 

Jensens fem eksklusionsmekanismer og en teori om in-

stitutionslogikker som ramme om selve den pædagogiske 

fornyelse (Del II, ap. 11 i VIDA-Kvalifikationsmappen), som 

vi ønskede at igangsætte med eksperimentet. VIDA-re-

fleksionsværktøjet og teorierne anvendte vi som nævnt til 

at reflektere over vores egen pædagogiske praksis, og vi 

kiggede i den forbindelse nærmere på eventuelle ̀ eksklu-

sionssteder´ i dagligdagen. Helt konkret arbejdede vi med 

de forskellige teorier på personalemøder, hvor vi havde 

forskellige temaer på dagsordenen, som fx eksklusions-

mekanismer, og debatterede konkrete eksempler fra 

hverdagen, eller på netværksmøder med en pædagog fra 

hver gruppe, hvor vi sammen gennemgik Bente Jensens 

fem mekanismer, der modarbejder inklusion. 

 Vi så på den baggrund bl.a., at måden, vi tilrettelagde 

vores hverdag/aktiviteter på, ofte tog udgangspunkt i vo-

res vurdering af, hvilke kompetencer vi så som nødvendige 

for børnene at have for at indgå i fællesskabet. Vi drøftede 

også i den forbindelse sproget s betydning, måden vi om-

taler hinanden og måden vi beskriver børnenes udfordrin-

ger på. 

 med VIDA flyttede vores fokus sig fra, at børn skal til-

passe sig de aktuelle rammer og måden, vi er sammen 

med børnene på, til et større fokus på den voksnes rolle og 

betydningen af de rammer og aktiviteter, vi sætter op. Vi 

måtte sande, at vi gennem vores institutionslogikker har 

været medvirkende til at ekskludere børn, fx med regler 

som at alle skal på legepladsen efter frokost, at børnene 

kun må spise én mad, eller at man ikke må løbe i institu-

tionen. 

Duplo og forskellige rollelege 

eksperimentet blev bygget op omkring en række fastlagte 

legeaktiviteter og en skærpet opmærksomhed omkring 

børnenes øvrige legerelationer. Alle børn i gruppen del-

tog, men vi havde samtidig særligt fokus på fire børn, der 

havde svært ved at indgå i legerelationer med andre børn. 

De planlagte, strukturerede og voksenstyrede udendørs- 
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og indendørsaktiviteter blev valgt ud fra en tanke om, at 

børnenes accept af hinanden og inddragelse af hinanden 

var en forudsætning for, at legen lykkedes. Som noget helt 

centralt indeholdt de valgte aktiviteter forskellige roller, 

som pædagogerne fordelte blandt børnene, og der blev 

arbejdet meget i små fællesskaber.

 Helt konkret satte en voksen fx en restaurantleg i gang 

sammen med alle kommende skolebørn for at lære dem 

at forstå og acceptere forskellige roller. Vi igangsatte også 

en leg, hvor ét barn skulle styre og bestemme, mens de 

andre fulgte efter, hvorefter der blev byttet roller. Dette 

gjorde vi for at lære børnene, at nogle gange kan man selv 

bestemme, og andre gange skal man lytte og følge andre. 

Dertil fik børn, som er meget styrende over for andre børn, 

tildelt en rolle i legen, hvor de skulle tilpasse sig og ac-

ceptere, at andre kunne bestemme noget. til sidst legede 

vi også med Duplo for at vise børnene, hvordan en leg kan 

opbygges, så de senere selv kunne danne fællesskaber. 

Tilrettelagte aktiviteter og vejledt deltagelse giver 

børn nye sociale færdigheder 

gennem vores evaluering kunne vi se, at arbejdet med 

at planlægge og styre aktiviteter og legeforløb gjorde en 

forskel. Fx betød den vejledte deltagelse i restaurantle-

gen, hvor pædagoger sad sammen med børnene og aktivt 

guidede dem i, hvordan man gjorde som tjener, kok el-

ler gæst, at børnene kunne fastholdes længere tid i legen, 

og at de efterfølgende øvede sig i de forskellige roller. Vi 

oplevede også, at børnene på den baggrund havde færre 

konflikter med hinanden, og at de blev guidet på en måde, 

som gjorde, at de selv efterfølgende kunne gå i gang med 

en ny leg. Her kunne vi se, at børnene reelt havde fået til-

egnet sig nye sociale færdigheder. De andre børn fik mere 

lyst til at lege med de fire børn, som vi havde særligt fokus 

på, og de blev ikke længere fravalgt på samme måde som 

tidligere.

 Herudover har eksperimentet skabt følgende foran-

dringer i den pædagogiske praksis:

   mere fokus på betydningen af egen praksis

   Fokus på vigtigheden af at arbejde systematisk

   løbende vurderinger af, om de rammer, vi har sat op, 

kan være ekskluderende

   opprioritering af de didaktiske overvejelser

   Klar rollefordeling blandt gruppens pædagoger.

Foruden den løbende evaluering og slutevaluering har vi 

anvendt forskellige dokumentationsformer i forbindelse 

med vores eksperimenter: praksisfortællinger udarbejdet 

på baggrund af skriftlige iagttagelser og et legerelations-

skema for at få overblik over, hvem der legede sammen, 

og hvor stort fællesskabet var. Formålet med prikskema-

etvar især at få et overblik over, omde fire børn, som vi 

havde i særligt fokus, indgik ilegerelationer og blev en del 

af et fællesskab. Vi udvalgte to forskellige tidspunkter på 

dagen, hvor vi iagttog, om de fire børn legede alene, le-

gede med et barn eller flere.

Tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter som ny 

faglig standard 

Arbejdet med VIDA og med de gennemførte eksperimen-

ter er blevet en del af vores daglige praksis og har påvirket 

vores generelle arbejde på flere måder. For det første er 

hele måden at tilrettelægge aktiviteter på blevet en del af 

vores daglige praksis. Uanset hvordan dagen ser ud, lader 

det sig gøre i større eller mindre omfang at planlægge og 

styre konkrete aktiviteter og forløb, der tilgodeser inklu-
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sion i fællesskaber. Dertil har vores fokus på pædagogens 

rolle og betydning fået en anden prioritering. Vi har løben-

de institutionslogikker på dagsordenen, og i de løbende 

evalueringer tager vi såvel et voksen- som et barneper-

spektiv. Helt konkrete analyserer vi på mødervores eksi-

sterendelogikker og kultur, ogpå vores planlægnings- og 

personalemøder har vi øget fokus på pædagogik. Vi forsø-

ger generelt at arbejde på en måde, hvor vi afprøver nye 

tiltag, og vi accepterer fejl som en vej til ny udvikling. 

 For det andet har vi inspireret af VIDA udarbejdet en 

drejebog for vores læreplansarbejde, som vi betragter 

som en faglig standard. Drejebogen er bygget op omkring 

af en beskrivelse af børns forudsætninger for trivsel, bud 

på hvad der skal til for at skabe en varig forandring, en 

beskrivelse af rammerne for vores eksperimenter med-

eksempler samt et evalueringsmateriale. Drejebogen for 

læreplansarbejdet tager udgangspunkt i VIDA´s tre prin-

cipper, Sproghandleplan for Daginstitution Bankager, In-

klusionstanken og refleksion over egen praksis. For det 

tredje har vores møder generelt fået et mere pædagogisk 

reflekterende indhold. møderne bliver faciliteret ved, at 

ledelsen udfærdiger en drejebog, og en ledelsesperson 

legerelationsskema.

Legerelationsskema   d.________ 
 

Kl.09.30 
 Navn Navn Navn Navn Navn Navn Navn Navn  Andre 

børn 
Barn 
1 
 

          

Barn 
2 
 

          

Barn 
3 
 

          

Barn 
4 
 

          

 

Kl. 12.00  
 Navn Navn Navn Navn Navn Navn Navn Navn  Andre 

børn 
Barn 
1 
 

          

Barn 
2 
 

          

Barn 
3 
 

          

Barn 
4 
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er facilitator, mens en anden person styrer tiden, hvilket 

også er inspireret af VIDA. 

Konklusion

med eksperimentet `Inklusion i fællesskaber gennem 

planlagte aktiviteter´ har vi ved hjælp af systematik, vok-

senvejledning og planlagte aktiviteter styrket børnenes 

sociale færdigheder og inklusion i den samlede børne-

gruppe. Vi erfarede gennem eksperimentet, at det var 

vigtigt at give hinanden lov til og mulighed for at deltage 

i børnenes leg og observere, så vi kunne gå ind og guide 

børnene. Vi erfarede også, at det var vigtigt med en grun-

dig organisering af arbejdet for at sikre kvalitet i det pæ-

dagogiske arbejde – på trods af personaleudskiftninger og 

andre udfordringer.

Fremtidsperspektiver

Helt generelt vil vi fastholde og videreføre vores gode er-

faringer med at arbejde systematisk i det pædagogiske 

arbejde. I den forbindelse har vi nedsat netværksgrupper 

bestående af pædagoger fra alle grupper på tværs af hu-

sene. møderne i disse grupper bliver brugt til at inspirere 

og videndele. 

 målet med vores inkluderende indsatser er fremadret-

tet at skabe en daginstitution, der er så rummelig, at alle 

børn kan være en del af det almindelige fællesskab og ud-

vikling i daginstitutionen. 

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af praksisfortæl-

linger og et priktestskema til at få overblik over, hvilke 

børn der leger sammen.

DAgINSTITuTION BANKAgER

hORSENS KOMMuNE

Leder: Bente Nielsen

Medarbejder: Helle Ingversen

Telefon: 2261 7337

buibn@horsens.dk
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Vi måtte sande, at vi gennem 
vores institutionslogikker 
har været medvirkende til 
at ekskludere børn, fx med 
regler som at alle skal på 

legepladsen efter frokost, at 
børnene kun må spise én mad, 

eller at man ikke må løbe i 
institutionen.

Bente nIelSen, BAnKAgeR
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I Bankager lærer børnene at forstå og acceptere 

forskellige sociale roller gennem en restaurantleg.
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Konkrete læringsaktiviteter styrker  

børnenes aktive deltagelse.
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BÆKKeStIen eR en integreret institution med en børne-

have- og en vuggestueafdeling. Her præsenterer vi eks-

perimentet `Strukturerede læringsforløb for alle børn´, 

som er gennemført i Bækkestiens børnehaveafdeling. 

I beskrivelsen er der lagt vægt på at inddrage eksperi-

mentets teorigrundlag og på at beskrive eksperimentets 

konkrete aktiviteter i forbindelse med samling. tre vigtige 

pointer fremstår som hovedresultater af eksperimentets 

evaluering.

Tre overordnede pointer

   opdeling af børn i mindre grupper og konkrete læ-

ringsaktiviteter under samling styrker børnenes aktive 

deltagelse 

   Fokus på børns kompetencer i samlingen øger inklu-

sion i børnegruppen generelt 

   gennem observationer af vores samlinger kan vi plan-

lægge læringsforløb og –aktiviteter, der stimulerer 

børnenes motivation og læring.

BÆKKestIen

StRUKtUReReDe 
lÆRIngSFoRløB FoR 
Alle BøRn
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Overordnede mål og teoretisk ramme 

Det overordnede mål med eksperimentet var at gøre vores 

børn mere aktivt deltagende generelt. I den forbindelse 

ønskede vi mere specifikt at skabe en samling, der tager 

udgangspunkt i børnenes interesser, får deres forskellige 

udtryksformer i spil og hænger tæt sammen med de øv-

rige aktiviteter i vores daglige pædagogiske praksis. med 

andre ord ønskede vi, at samlingen i højere grad skulle 

blive en del af vores samlede aktive læring i institutionen. 

målet med denne form for samling var, at det enkelte barn 

skulle opnå en positiv identitet og opleve sig selv som et 

kompetent og lærende menneske med kontrol over og 

indflydelse på den læringsmæssige kontekst.

 Udgangspunktet for eksperimentet var en oplevelse 

af, at nogle børn ikke deltog aktivt under vores samling. Vi 

oplevede også, at nogle børn, under samling, kunne have 

vanskeligt ved at udtrykke, hvad de kunne bidrage med. 

Det betød, at børnene var i fare for at blive passivt delta-

gende under samlingen, både i forhold til at planlægge og 

tale om en bestemt aktivitet og i forhold til rent praktisk at 

udføre aktiviteten.

 I Bækkestien ser vi samlingen som et vigtigt element i 

den samlede læring. Samlingens formål er at skabe over-

blik og læring gennem gensidig refleksion. metoden er at 

arbejde med dialog og refleksion om en læringsaktivitet 

i samlingen, og denne dialog og refleksion foregår både 

mellem børn og mellem pædagog og børn. 

 Vi tager i den forbindelse udgangspunkt i en tese om, 

at aktiv deltagelse har betydning for børns læring (jf. VI-

DA-projektets princip om at gå fra et passivt til et aktivt 

syn på læring). Det er vores betragtning, at når børn skal 

lære noget i en given læringssituation, er det væsentligt, 

at børnene bliver inddraget direkte både i aktiviteten og i 

de overvejelser og handlinger, der er forudsætningen for 

at udføre den aktivitet, der fører til den ønskede læring. I 

forlængelse heraf skal den sociale situation og den sam-

lede kontekst, som læringen udfoldes i, understøtte bar-

nets lyst og motivation for at deltage. 

 læring forudsætter derfor dels aktiv deltagelse og 

dels en social situation og kontekst, der stimulerer bar-

nets deltagelse. Pædagogens facilitering af samlingen er 

derfor fuldstændig afgørende for, at barnet lærer, og at 

barnet kan give udtryk for, at det har lært. I den sammen-

hæng forstår vi begrebet facilitering som det, pædagogen 

gør ved at vejlede, stille spørgsmål og styre de aktive læ-

reprocesser og de grundlæggende overvejelser, der går 

forud for samlingen. 

 Disse teoretiske perspektiver omkring refleksion og 

dialog, aktiv deltagelse og pædagogens facilitering af sel-

ve samlingssituationen har vi forsøgt at arbejde nærmere 

med i det beskrevne eksperiment.

Matematiske udtryksformer som læringsaktivitet i 

samlingen 

eksperimentet tog udgangspunkt i en opdeling af den 

samlede børnegruppe i mindre grupper af 5-7 deltagere 

i forbindelse med vores samling. Alle børnehavens børn 

i aldersgruppen 4-5 år deltog på skift i eksperimentet - i 

alt ca. 20 børn.

 Konkret blev børnene opdelt i grupper under hensyn-

tagen til, at deres forskellige sociale og kognitive kompe-

tencer og handleberedskab havde mulighed for at komme 

til udtryk og supplere hinanden under samlingen. Fx ar-

bejdede vi med denne dynamiske gruppesammensætning 

ved at sætte `verbalt orienterede´ børn sammen med 



57

  StRUKtUReReDe lÆRIngSFoRløB FoR Alle BøRn

mere praktiske orienterede børn. gruppesammensætnin-

gen foretog vi på baggrund af forudgående observationer 

på specifikke børns samspil og erfaringer fra tidligere læ-

ringssituationer.

 Som nævnt ønskede vi med eksperimentet at arbejde 

med vores samling som en del af den samlede læring i 

institutionen. Det betød rent praktisk, at den ansvarlige 

pædagog før samlingens afvikling nøje overvejede og 

planlagde hvilken læringsaktivitet, samlingen skulle in-

deholde, dens læringsmæssige sigte og praktiske forløb 

samt samspillet mellem de forskellige læringsrum og si-

tuationer i den daglige praksis. Den valgte læringsaktivitet 

var i de fleste tilfælde knyttet til de pædagogiske lærepla-

ner eller kommunale aftalemål i Randers.

 et konkret eksempel på en læringsaktivitet i vores 

samling var `matematematiske udtryksformeŕ . målet 

med denne form for aktivitet var, at børnene tilegnede sig 

praktisk og anvendelig viden om geometriske former og 

begreber. Der findes i vores samlede børnegruppe børn, 

der ikke har de sproglige og begrebsmæssige forudsæt-

ninger, der kræves for at arbejde med dette emne på et 

abstrakt niveau. Derfor blev det essentielt for os, at den 

ansvarlige pædagog i forbindelse med samlingen byggede 

den begrebslige og sproglige del af aktiviteten sammen 

med den praktiske anvendelse af former og begreber.

 Første del af aktiviteten bestod derfor af en samling, 

hvor begreber og former blev præsenteret for børnene. 

nogle børn havde allerede kendskab til en del af formerne 

og var gode til at verbalisere og eksemplificere, hvor de 

mødte disse former i hverdagen, og hvad deres praktiske 

anvendelighed var. Denne del af den samlede aktivitet var 

et væsentligt bidrag til forståelsen af, hvilken viden bør-

nene har på forhånd. 

 I anden del af aktiviteten fik børnene til opgave at 

bruge enten hele og/eller dele af papkasser som grundlag 

for forskellige konstruktioner, fx et `rumskib´. Pædago-

gen understøttede børnenes læring og begrebsdannelse 

under hele processen. Hun sprogliggjorde eksempelvis 

former og begreber ved at benævne dem, når de bliver 

anvendt, og når børnene blev i tvivl, inspirerede hun til, 

hvordan de kunne komme videre ved at stille spørgsmål til 

deres tanker og idéer. Hun italesatte endvidere børnenes 

forskellige bidrag i arbejdet, således at de fik bevidsthed 

om egne og de andres kompetencer i arbejdet.

 efter aktivitetens praktiske udførelse var det vigtigt, at 

der foregik en efterbearbejdning under endnu en samling. 

Under denne samling handlede det om at bruge børne-

nes produkter til at vise, hvordan geometriske former er 

praktisk anvendelige og en naturlig del af det, vi omgiver 

os med. Det var også ved denne lejlighed vigtigt at itale-

sætte børnenes individuelle og kollektive evner, således 

at samarbejdet om konstruktionen af `rumskibet´ blev 

tydeligt. Det var her, at børnene blev bevidste om, hvordan 

alle bidrager forskelligt, og at hvert bidrag er vigtigt for 

sammenhængen.

øget opmærksomhed på gruppedynamikker og læring 

i samlingen

På baggrund af vores evaluering af eksperimentet har vi 

erfaret, at vi grundlæggende har ændret praksis og tænk-

ning omkring samlingen, hvilket også er kommet børnene 

til gode. 

 Som eksempel kan vi vende tilbage til den beskrevne 

samling med matematiske udtryksformer som lærings-

aktivitet. en dreng, der i udgangspunktet ikke har sær-

ligt stærke sproglige forudsætninger og derfor ofte blot 
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tilpasser sig og bliver passiv under samlinger, begynder 

at bygge et ”rumskib” af papkassen. Han benytter de for-

skellige former i arbejdet og viser således, ved at sætte 

formerne sammen og derved bygge et rumskib, at han 

forstår formernes praktiske anvendelighed. Hans arbejde 

er faktisk så interessant, at der er andre børn, der bliver 

interesseret i det, han viser, han kan, at de kobler sig på 

hans aktivitet. Han bliver herefter af flere børn betragtet 

som en kapacitet på området, til trods for at han ikke un-

der den forudgående samling har kunnet give udtryk for 

sin viden om geometriske former og figurer.efterfølgende 

kunne vi som voksne over for børnene referere til både 

sociale kontakter og produkter fra den pågældende sam-

ling.

 Den væsentligste erfaring, vi har draget i relation til 

eksperimentet, er således, at vi er blevet opmærksomme 

på forskellige positive og negative gruppedynamikkeri for-

bindelse med vores samlinger. Konkret erfarede vi, at hvis 

vi før, under og efter samlingen laver observationer på, 

hvordan det enkelte barn benytter sine kompetencer, kan 

vi stimulere barnets motivation og læring gennem struk-

turerede læringsforløb og -aktiviteter. 

 med baggrund i eksperimentet har vi således lært og 

er blevet opmærksomme på, at der kan være kompeten-

cer, der kan komme til udtryk, hvis en bestemt kontekst 

stimulerer dette, eller omvendt at en bestemt kontekst 

også kan være forhindrende, for at kompetencen kommer 

til udtryk.

Ny faglig standard omkring arbejdet med børns identi-

tet og sprog 

Vi har i Bækkestien udarbejdet en generel, faglig standard, 

hvor principperne fra VIDA-projektet om ressourcesyn og 

aktiv læring indgår. Standarden er opbygget som en `tjek-

liste´ i forhold til, om bestemte forhold og betingelser om-

kring begreberne handlekompetence og social inklusion 

er til stede i vores læringssituationer. når vi udarbejder 

praksistiltag, tager vi således afsæt i, at de ressourceori-

enterede betingelser skal være til stede. er betingelserne 

ikke til stede, er det medarbejderens opgave at ændre 

praksis på en sådan måde, at betingelserne bliver opfyldt.

 mere specifikt har vi også i forbindelse med det be-

skrevne eksperiment udarbejdet en faglig standard, som 

det forventes, at de pædagogiske medarbejdere benytter 

i arbejdet med børns læring. Foruden VIDA´s generelle 

principper om ressourcesyn og aktiv læring tager denne 

standard udgangspunkt i målet om at det enkelte barn 

skal opnå en positiv identitet, og i betydningen af sproglig 

refleksion og facilitering af sociale situationer og lærings-

aktiviteter, som vi arbejdede med i det beskrevne ekspe-

riment. eksempler på udsagn, der understøtter denne 

standard, kan være:

   Identitet

  ”måden, hvorpå vi ser på et barn, er med til at bestem-

me barnets syn på sig selv. Det lys, en specifik hand-

ling eller en social situation/aktivitet eller krav kaster 

på barnet, er med til at bestemme dets dannelse af 

identitet som en, der kan”.

   Sprog og sprogkoder

  ”Børn, der ikke har et alderssvarende sprog, har brug 

for at blive anerkendt for det sprog, de kan. Derfor er 

det overordentligt vigtigt, at barnets kommunikative 

kompetencer bliver genstand for faglig refleksion, og 

at sprogbegrebet tolkes bredt”.
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Konklusion

med eksperimentet ̀ Strukturerede læringsforløb for alle´ 

har vi skabt en samling med mindre børnegrupper og 

strukturerede læringsaktiviteter, der har gjort det muligt 

for børnene at sætte deres forskellige kompetencer i spil 

og deltage aktivt i læringssituationen. På den baggrund 

er vi også blevet mere bevidste om forskellige positive og 

negative gruppedynamikkeri forbindelse med vores sam-

linger.

Fremtidsperspektiver

erfaringerne fra vores arbejde med eksperimentet er ef-

terfølgende blevet udbredt til den samlede medarbejder-

gruppe gennem forskellige former for møder og facilite-

ring. VIDA´s begreber er blevet udbredt på pædagogiske 

møder, pædagog- og stuemøder og i andre fora, hvor læ-

ring har været temaet.

 også medarbejderne i vores vuggestueafdeling har 

gennem efterbehandling og bearbejdning af resultaterne 

fra dette og flere andre eksperimenter implementeret nye 

pædagogiske standarder, der bygger på den erfaring og 

erkendelse, som vores deltagelse i VIDA-projektet har gi-

vet. Det betyder eksempelvis, at også vuggestuens pæda-

gogiske arbejde bygger på den grundlæggende forståelse, 

at børn først og fremmest lærer ved aktiv deltagelse, samt 

at børn har forskellige måder at udtrykke deres deltagelse 

på. I fremtiden vil vi arbejde videre med disse erfaringer på 

forskellige måder i vores generelle arbejde med læring i 

den samlede institution. 

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser 

og afkrydsningsskemaer over børnenes aktive delta-

gelse i samlinger. 

BæKKESTIEN

RANDERS KOMMuNE

Leder: Søren Vindum Horup

Medarbejder: Tina Dam Gade

Telefon: 8915 9859

soren.vindum.horup@randers.dk

www.baekkestien.randers.dk
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 måden, hvorpå vi ser på 
et barn, er med til at 

bestemme barnets syn på sig 
selv. Det lys, dette kaster 

på barnet, er med til 
at skabe dets dannelse 

af identitet som en, 
der kan.

SøRen VInDUm HoRUP, BÆKKeStIen
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VIDA-BASIS +
FoRÆlDReInDDRAgelSe
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Aktiv inddragelse af forældre i planlagte 

aktiviteter styrker børns læring.
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Af mARgIt JøRgenSen

HYlDeBAKKegÅRD eR en integreret institution, hvor 

børnene er delt i en børnehavegruppe og en vuggestue-

gruppe. Vi præsenterer her eksperimentet ̀ nye strategier 

for forældreinddragelse og -kommunikation´ med særligt 

fokus på det forberedende arbejde, der gik forud for selve 

eksperimentet, og på det udbytte for børnene, som de nye 

strategier for forældreinddragelse og -kommunikation 

medførte. tre vigtige pointer fremstår som hovedresulta-

ter af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Aktiv inddragelse af forældre i vores planlagte aktivite-

ter styrker børns læring 

   Konkrete hjemmeopgaver for børn og voksne styrker 

dialogen og kontakten mellem forældre og institution 

   Arbejdet med organisatorisk læring i en læringscyklus 

gør medarbejderne nysgerrige, åbne og fagligt stolte. 

hYldeBAKKeGÅrd

nYe StRAtegIeR FoR 
FoRÆlDReInDDRAgelSe 
og -KommUnIKAtIon
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Overordnede mål og teoretisk ramme

Det overordnede mål med eksperimentet blev:

   At styrke det pædagogiske personales strategier og 

kompetencer til at skabe et frugtbart forældresam-

arbejde med fokus på at styrke alle børns læring og 

inklusion.

I den sammenhæng blev kommunikationen med foræl-

drene et centralt element med henblik på:

   at styrke den positive og konstruktive dialog i samar-

bejdet mellem forældre og personale − og herunder 

være opmærksomme på forældres nonverbale kom-

munikation

   at turde tage de vanskelige samtaler med forældre, 

men på passende tidspunkter

   at udvikle nye kommunikationspraksisser (fx `søde 

sedler´, strategisk placering af forældreinformation 

og systematisk opfølgning).

Forud for eksperimentet oplevede vi, at medarbejdere i 

Hyldebakkegård kunne blive irriterede eller frustrerede 

over reaktioner fra forældre i bestemte situationer. I vær-

ste fald medførte dette en negativ spiral, hvor forældrene, 

som de forklarede det til lederen, til tider kunne blive 

utrygge ved de svar, de fik fra personalet. Derfor ønskede 

vi med eksperimentet dels at opnå en erkendelse i per-

sonalet af, at vi forstår ting forskelligt som henholdsvis 

professionelle og forældre og dels at inddrage forældrene 

mere i vores hverdag ud fra et grundlæggende syn på for-

ældre som en vigtig ressource. Som optakt til dette ar-

bejde anvendte vi Bourdieus habitusbegreb (se også VIDA-

Kvalifikationsmappen, Del II, kap. 9), bl.a. i forhold til at 

håndtere vanskelige situationer med forældre. 

VIDA-programmet med forældreinddragelse (VIDA-Basis 

+) anbefaler, at dagtilbud arbejder aktivt med at give for-

ældrene konkrete aktiviteter i hjemmet i tilknytning til læ-

ring i dagtilbuddet, samt at dagtilbuddet stiller materiale 

til rådighed (se også larsen, 2011, s. 97-99). Inspireret 

af dette ville vi gernearbejde med forældreinddragelse 

og -kommunikation og børns læringmed udgangspunkt i 

konkrete aktiviteter, materialer og opgaver for både børn 

og forældre. Vores grundopfattelse var, at jo bedre samar-

bejde og forståelse vi kunne opnå for hinanden som med-

arbejdere og forældre, jo mere kunne vi sammen støtte 

børnene og deres læring. Det var også vores mål, at for-

ældrene på denne måde ville opleve det, vi satte i gang, 

som meningsfuldt og respektfuldt, og at samarbejdet − i 

tråd med VIDA-projektet - blev opfattet som inkluderende, 

ressourceorienteret og ligeværdigt.

 Dette gjorde vi konkret ved at sætte følgende overord-

nede tiltag i værk:

1.  Vi inddrog forældrene som ressource i de pædagogi-

ske aktiviteter med børnene både i dagtilbuddet og 

hjemme

2.  Vi mødte forældrene med nysgerrighed, åbenhed og 

kommunikation, der lagde op til, at vi ”spiller på sam-

me hold” 

3.  Vi sikrede, at alle familier følte sig velkomne i Hylde-

bakkegård, bl.a. ved at alle forældre oplevede, at de 

havde mindst én medarbejder, de kunne tale med

4.  Vi sikrede tydelighed og vedvarenhed i informationer 

fra dagtilbuddet til forældre.

Vi formulerede ligeledes en række principper for eksperi-

mentet og dets (lærings)aktiviteter:

   Aktiviteter skal styrke familiens sammenhold og aktivt 
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delagtiggøre forældrene i barnets institutionsliv

   Forældrene skal opleve sig som vigtige i forhold til de-

res barns læring og læringsprocesser allerede i dag-

institution, men også videre i skole 

   Børnene skal opfatte sig selv som individer, der er i 

stand til at lære og føler sig klædt på til at deltage li-

geværdigt i fællesskabet i institutionen

   Forældrene skal være kultur- og normbærere i forhold 

til læring på lige fod med det pædagogiske personale, 

hvilket styrker forældrene som rollemodeller i deres 

barns opvækst.

Inden eksperimentet gik i gang, foretog vi en spørgeske-

maundersøgelse blandt forældrene for at afdække deres 

opfattelse af forældresamarbejde og -kommunikation 

mere generelt. Vi erfarede, at forældrene grundlæggende 

følte sig godt informeret, men ikke alle fik altid orienteret 

sig i det store væld af informationer. De fleste forældre 

oplevede, at de havde mindst én personale, som de kunne 

tale med, men en gruppe forældre syntes også, at dette 

kunne være svært. Undersøgelsen viste også, at foræl-

drene grundlæggende havde forskellige behov, og at de 

fleste godt kunne lide at have `hjemmeopgaver´ for eller 

komme i institutionen og deltage i aktiviteter med deres 

barn. 

 Ved hjælp af en matrixmodel afdækkede vi desuden 

forskellige kontaktrelationer; både børn imellem, mellem 

børn og voksne og mellem forældre og institution. I den 

forbindelse fik børnene en venskabsblomst med hjem, 

som de skulle udfylde med navne, og som personale un-

dersøgte vi specifikt, om vi havde lige meget kontakt med 

alle familier. I den forbindelse viste matrixen: 

   At vi har et tæt samarbejde med flertallet af familierne

   med nogle familier har vi et tæt samarbejdei perioder, 

hvor det er nødvendigt 

   med nogle familier er kontakten mere perifer.

I forhold til den sidste gruppe forældre blev det derfor et 

vigtigt princip for os at huske at kontakte dem og fokusere 

på de gode ting som grundlag for den gode dialog, også 

selvom denne form for kontakt kunne virke `kunstig´ for 

nogle.

Nye strategier for forældreinddragelse og -kommuni-

kation med fokus på læringsaktiviteter

overordnet forløb eksperimentet over fire uger, hvor vi gik 

fra at tænke nye strategier igennem og lægge fælles pla-

ner til at udmønte dem i opgavefordeling og implementere 

dem i praksis.

 I den første uge lagde vi en strategi for, hvordan vi ville 

arbejde med eksperimentet, både personligt og som stue-

personale.

 I den anden uge var det vores mål at kommunikere − 

både mere og bedre − med forældrene om ting, som vi 

syntes var svære. Vi planlagde at give positiv feedback til 

forældrene ved at ”finde de små ting, som er gode” og for-

tælle en lille sjov historie om deres barn og at være særligt 

opmærksomme på de familier, hvor vores matrix viste, at 

kontakten var perifer. Ved at fremhæve de gode ting, som 

forældrene gør, kunne vi arbejde med VIDA-programmets 

principper om atsætte forældres ressourcer i spil med 

henblik på at styrke børnenes læring.

 I tredje uge udarbejdede vi et katalog over aktiviteter 

og `gratis glæder´ for både børn og voksne, primært i vo-

res nærområde, til inspiration for forældrene. Det er et 

genereltprincip for os, at børn har brug for gode oplevel-
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ser med deres forældre, men også at børnene forstår, at 

`gode oplevelser´ kan være forskellige.

 Som en anden konkret aktivitet oprettede vi et nyt 

`bibliotek´, hvor udlånsmaterialet blev sat i system, og 

forældrene blev orienteret om dette både skriftligt og 

mundtligt og opfordret til at læse bestemte bøger med 

deres barn hjemme. Den slags opfordringer om at læse 

og arbejde med læring hjemme kræver grundlæggende 

tillid og forståelse, hvilket som tidligere nævnt udgjorde 

kernen i eksperimentet. Kun på den måde kunne foræl-

drene opfatte opfordringen som noget positivt og hjælp-

somt. Biblioteket blev en kæmpe succes, som forældrene 

tog godt imod og anvendte, og vi hørte flere af børnene tale 

om bestemte bøger i institutionen. eksempler på andre 

konkrete hjemmeopgaver, som forældrene blev opfordret 

til, kunne være at tage et billede af deres hus eller øve 

bogstaver.

 Pointen med de to aktiviteter, aktivitetskataloget og 

biblioteket, var at bruge dem som udgangspunkt for dia-

log og generel, positiv kontakt til forældrene med fokus 

på at styrke børnenes læring. Vores opmærksomhed var 

i den forbindelse rettet på at inddrage alle forældre, men 

samtidig at have fokuspå de forældre, der havde særligt 

behov for personalets opmærksomhed og for de gode 

snakke.

 I den fjerde uge holdt vi stuevise møder med fokus på 

evaluering af eksperimentets effekt, særlige udfordringer 

og muligheder for videreudvikling. Vi evaluerede specifikt 

på vores mål om, at alle personaler havde prøvet at tage 

en, for dem, svær eller udfordrende forældresnak.

 Foruden de nævnte tiltag og aktiviteter var vi som 

kollegaer gennem eksperimentforløbet forpligtiget på at 

hjælpe og sparre med hinanden ved at lytte til kollegaers 

oplevelser uden at bygge videre på den andens fortæl-

ling. Dette indebar også at hjælpe kollegaen med at få 

øje på ressourcerne i den enkelte familie, tale om proble-

matiske relationer og at udarbejde en plan for, hvordan 

man kan tale med forældrene om det, som er svært og 

fylder negativt. opfølgning og konstruktiv kritik blev en 

særlig ledelsesopgave igennem hele eksperimentforlø-

bet. Vi gennemførte også et fokusgruppeinterview for alle 

medarbejdere på et personalemøde med udgangspunkt 

i spørgsmålet: Hvordan har det været at arbejde med 

VIDA?

Et startskud til at optimere forældresamarbejdet

overordnet viste vores evaluering, at arbejdet med at 

planlægge og implementere strategier for forældreind-

dragelse og -kommunikation har været et godt startskud 

til at optimere forældresamarbejdet i vores institution. 

 Selvom dette arbejde har været tidskrævende, fordi 

vi ud over øget skriftlig information også valgte at infor-

mere hver enkelt familie mundtligt om de nævnte tiltag 

og aktiviteter, sikrede dette netop, at informationerne blev 

opfanget, og at hele processen gav mulighed for en grund-

læggende positiv dialog.

 eksperimentet fik en række positive effekter for både 

børn og forældre. For det første blev vores bibliotek som 

nævnt flittigt brugt, både af familier, som på eget initiativ 

lånte bøger med hjem, men også af familier, hvor vi an-

befalede et øget fokus på læsning og sprog generelt. Det 

har ikke været muligt for os at vurdere, i hvor høj grad 

forældrene anvender aktivitetskataloget, men vi er nu ofte 

i dialog med konkrete forældre omkring kataloget.

 eksperimentet har også medført bedre kommunika-

tion og et øget inklusionsperspektiv hosforældre og med-
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arbejdere. Fx oplevede vi efter eksperimentperiodenfor-

ældre, som før ville reagere voldsomt på fx en glemt hue, 

komme dagen efter og tale stille og roligt om tingene.Vi 

kan også høre, at forældrene er bevidste om ikke at gøre 

andre børn til ”syndebukke”,og vi oplever sågar, at fami-

lier inviterer børn hjem at lege, som ikke før var en del af 

den pågældende families netværk. Vi kunne høre på bør-

nene, at de fik arbejdet med hjemmeopgaverne sammen 

med deres forældre, hvilket medførte, at man som familie 

i højere grad talte om det, der foregik i institutionen, og at 

alle på den baggrund følte sig inkluderet. 

 Det sker også sjældnere, at vi hører personaler, som 

fortæller historier oven på hinandens negative oplevelser, 

og vi er blevet meget dygtigere til at rumme hinandens 

oplevelser og hjælpe hinanden til at se ud over det pro-

blematiske og negative. Den største gevinst ved dette har 

været, at vi på baggrund af eksperimentet tager vores 

arbejde meget mere seriøst og også selv oplever at blive 

taget mere seriøst. 

 Foruden det nævnte fokusgruppeinterview dokumen-

terede og evaluerede vi især eksperimentet ved hjælp af 

en privat logbog, hvori personalet skulle skrive praksis-

fortællinger om situationer eller samtaler med forældre, 

som de normalt ikke ville have taget. På baggrund af disse 

fortællinger så vi, at vi som personale oplevede en større 

kontakt med familier, vi før ikke havde den store kontakt 

med, og at den gode /sjove historie fra barnets dag var en 

god indgangsvinkel til dialog med disse familier.

En ny faglig standard om aktiv forældreinddragelse i 

alle planlagte aktiviteter

At tænke forældreinddragelse og -kommunikation ind i 

alle vores planlagte aktiviteter er blevet en faglig standard 

hos os, og det er et fast punkt i vores rammeplan ligesom 

inklusionsperspektivet. ligeledes er det blevet en integre-

ret del af vores pædagogiske praksis at afdække problem-

stillinger og lave systematiserede indsatser i forhold til 

aktuelle problemstillinger, hvilket i høj grad skyldes vo-

resdeltagelse i VIDA-projektet.

Konklusion

Arbejdet med nye strategier for forældreinddragelse og 

-kommunikation har været et godt udgangspunkt for at 

optimere forældresamarbejdet i vores institution med fo-

kus på gensidig forståelse, positiv dialog og konkrete læ-

ringsopgaver for børn og voksne i både institutionen og 

hjemme. 

Fremtidsperspektiver

I fremtiden vil vi forsat gå systematisk til værks i forhold 

til forældresamarbejde og -kommunikation og tage os den 

nødvendige tid til kontakt og opfølgning. Vi skal stadig øve 

os på en ny adfærdskultur omkring at forholde os åbne 

og nysgerrige over for, at den samme sag kan opfattes på 

mange forskellige måder, og at anerkende, at familier har 

retten til at træffe beslutninger. Vi bliver hele tiden dyg-

tigere til det, men vi falder også nogle gange tilbage til 

gamle vaner. Vigtigst er det − i tråd med eksperimentets 

grundprincip − at vi ikke bliver berøringsangste, men tør 

at stille spørgsmål fremadrettet.

 At arbejde med organisatorisk læring i en lærings-

cyklus, hvor vi erfarer, reflekterer over, tænker, beslut-

ter, handler og erfarer, er blevet en integreret del af vo-

res praksis, som sikrer, at vi er nysgerrige på vores egen 

praksis og villige til at ændre praksis. Dette er en proces, 

som vi blev bevidste om i forbindelse med det beskrevne 
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eksperiment, og som vi har fortsat som bevidst organisa-

tionsudvikling. I den forbindelse har vi brugt hinanden til 

sparring og idéudvikling, både stuevis og på tværs af stu-

erne, og dette har sikret, at læring og ny viden har bredt 

sig rundt i hele organisationen, og at emner har været dis-

kuteret ud fra flere perspektiver.

 

Evalueringsmetode

eksperimentet blev evalueret ved hjælp af en logbog 

med praksisfortællinger og fokusgruppeinterview for 

personalet.

hyLDEBAKKEgÅRD

BRøNDBy KOMMuNE

Leder: Margit Jørgensen

Medarbejder: Helle Kjær 

Telefon: 4328 2363

hyldebakkegaard@brondby.dk
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Vi bliver hele tiden dygtigere til 
det, men vi falder også nogle 
gange tilbage til gamle vaner. 

Vigtigst er det − i tråd med 
eksperimentets 

grundprincip − at vi ikke 
bliver berøringsangste, 

men tør at stille spørgsmål 
fremadrettet.

mARgIt JøRgenSen, HYlDeBAKKegÅRD
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”Den, man rør, mobber man ikke.”
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Af Anne-mette FReDeRIKSen, AnItA AnDReASSen 

& StIne VIlStRUP SøRenSen

VIllA mAJ eR en integreret institution med vuggestue og 

børnehave. Børnehaven har tre aldersintegrerede stuer, 

der samarbejder på tværs, og vi arbejder herudover på 

ugentlig basis med fire aldersopdelte børnegrupper. Her 

præsenterer vi eksperimentet `Rødderne arbejder med 

læringsidentiteter´, hvor Rødderne (gruppen med fjorten 

3-årige børn) under overskriften læringsidentiteter har 

arbejdet med sanglege og børnemassage for at lære i et 

fællesskab og opleve sig selv som værende dygtige til at 

lære. tre vigtige pointer fremstår som hovedresultater af 

eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   mindre grupper og målrettede aktiviteter giver mulig-

hed for at børnene – især børn i udsatte positioner − 

danner nye relationer og oplever sig som dygtige til at 

lære i fællesskabet 

   Forældrenes aktive medvirken i eksperimentet bety-

der, at de har kunnet understøtte barnets udvikling af 

læringsidentiteter

   Den samlede institution lærer gennem en satsning 

på fælles organisatorisk læring med samme omdrej-

ningspunkt.

VIllA MAJ

RøDDeRne ARBeJDeR meD 
lÆRIngSIDentIteteR
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Overordnede mål og teoretisk ramme

læringsidentitet er i VIDA-programmets refleksions-

værktøj defineret som, 1) at hvert barn oplever sig som 

en person, der er dygtig til at lære, og 2) at barnet kan 

identificere sig med de læringsmål, der formuleres i de 

fællesskaber, det indgår i. Vores overordnede mål med 

eksperimentet blev inspireret af dette at arbejde med bør-

nenes læringsidentiteter i forhold til netop at opleve sig 

selv som værende dygtige til at lære og at lære i de fælles-

skaber, børnene indgår i. Baggrunden for dette var bl.a., 

at VIDA-refleksionsværktøjet viste en divergens mellem 

pædagoger og børns kompetencer på netop dette område 

(børnene scorede lavere), hvilket angav et muligt udvik-

lingspotentiale. læringsidentiteter (se også VIDA-Kvalifi-

kationsmappen, Del I, kap. 3) var for os en indgangsvinkel 

til at se læring på en ny måde. Da vi som en fast del af 

vores pædagogiske praksis arbejdede med børnenes ud-

vikling af kompetencer, rummede eksperimentet derfor 

en mulighed for at arbejde i dybden med dette tema. Vi 

havde i den forbindelse en del grundlæggende diskussio-

ner af, hvad børn lærer, og hvordan vi kan se og vise, at de 

lærer. Her tog vi bl.a. udgangspunkt i et matrixskema og 

fotografering.

 læringsidentiteter og fællesskaber blev overskriften 

og målet for alle institutionens fire eksperimenter, mens 

metoden og indholdet varierede i de fire aldersopdelte 

børnegrupper. Rødderne, gruppen med de yngste børn på 

3 år, arbejdede som nævnt med læring i forbindelse med-

sang og bevægelse, mens gruppen af 4-årige børn havde 

fokus på kreative aktiviteter. motorik og natur var om-

drejningspunktet i gruppen med de 4-5-årige børn, mens 

gruppen af kommende skolebørn arbejdede med læring i 

trafikken. De fire eksperimenter omkring læringsidentite-

ter og fællesskaber forløb samtidigt i institutionen. 

 I forhold til begrebet læringsidentiteter tog vi ud-

gangspunkt i VIDA-Kvalifikationsmappen (Del 1, kap. 5), 

Knud Illeris´ teori om læringens tre dimensioner samt 

etienne Wengers `social teori om læring´. to pædagoger 

holdt oplæg om disse teorier på en pædagogisk dag. 

 Selve VIDA-Kvalifikationsmappen kunne læses eller 

lånes med hjem af alle fra personalet, og forudenvores 

leder og de to pædagoger, der deltog i VIDA-uddannelsen, 

læste to pædagoger, der sideløbende tog et diplomfag i 

inklusion, mappens indhold særlig grundigt. På baggrund 

af VIDA-uddannelsen valgte vi elementer fra mappen ud 

og arbejdede med dem på personalemøder bl.a. med ud-

gangspunkt i en række refleksionsspørgsmål herfra (fx 

Hvad skal der til for at blive betragtet som et udsat barn 

i jeres institution? Hvordan øges den pædagogiske op-

mærksomhed på de identificerede eksklusionsmekanis-

mer?) 

Læring gennem sanglege og børnemassage

Som nævnt handlede det beskrevne eksperiment om læ-

ringsidentiteter og fællesskab koblet til sanglege og bør-

nemassage. eksperimentets forløb kan eksemplificeres 

med følgende aktivitet i fire trin, som vi har arbejdet med 

gennem hele forløbet. Selve aktiviteten tog 45 minutter 

per gang: 

1.  Vi samler børnene i en rundkreds på gulvet og fortæl-

ler om aktiviteten

2.  Vi står op og synger sangen ”Hoved har jeg, det kan jeg 

dreje” med tilhørende fagter

3.  Vi sidder ned og laver børnemassage to og to sammen 

eller et barn med en voksen, hvis barnet endnu ikke 

har mod på at lave det med et andet barn. Under mas-
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sagen læser den anden voksne samme historie hver 

gang med fagter til, som børnene skal lave på hinan-

dens rygge, fx regnvejr eller banke på. Vi bytter heref-

ter, så alle børn oplever både at give og få massage

4.  Vi runder aktiviteten af og siger tak for i dag.

Som variationsmuligheder valgte vi bl.a. at gentage san-

gen mere end en gang, lave nogle andre bevægelser end 

dem, der står i teksten, synge flere sange, læse en anden 

historie til massage eller at lade børnene sidde mere end 

to sammen og give massage.

 Denne proces blev gennemført én gang om ugen i fem 

uger. Vi valgte at bruge fem uger til eksperimentet, fordi 

vi tilføjede en (ekstra) uge til opstartsarbejde foruden den 

måned, som VIDA lægger op til, at eksperimentet skal 

vare. Strukturen med at gennemføre aktiviteten én gang 

om ugen passede til vores overordnede struktur, arbejds-

vaner og rutiner i institutionen.

 Som nævnt består gruppen Rødderne af de 3-årige 

børn, og ved at gennemføre eksperimentet omkring sang 

og bevægelse med denne gruppe alene kunne vi fokusere 

på gruppens særlige interesser og behov. Sanglege er en 

god metode for denne aldersgruppe, da brugen af hele 

kroppen skærper læringen, giver tryghed og giver alle 

mulighed for at deltage i et fællesskab, fordi”den man rø-

rer, mobber man ikke”.

 Som VIDA-Basis +-institution har vi haft særligt fokus 

på forældreinddragelse. Som led i eksperimentet blev 

forældrene som en konkret `hjemmeopgave´ opfordret 

til at synge den valgte sang med børnene hjemme, og de 

modtog i den forbindelse et brev, en cd og en printet sang-

tekst. I brevet beskrev vi eksperimentets forløb og formål, 

forklarede, hvordan vi ville involvere dem som forældre på 

en ny måde og understregede vigtigheden af, at de støt-

tede deres barn i at lære sangen forud for selve aktivi-

teten. Forældrene blev også inviteret til en workshop af 

en halv times varighed en eftermiddag i Villa maj, hvor de 

kunne komme og synge sangen igennem, øve de tilhøren-

de fagter og lave børnemassage med deres børn og de to 

tilknyttede pædagoger, for på den måde at gøreforældre-

neaktivt deltagende. Vi endte af praktiske årsager med at 

gennemføre forældreworkshoppen af to omgange, og i alt 

11 ud af 14 forældre deltog. Forældrene fik også en aktiv 

rolle i evalueringen af eksperimentet, hvilket vi uddyber i 

det følgende afsnit.

udvikling af relationer og læring via kroppen

Vi kunne ved eksperimentets afslutning aflæse en tydelig 

udvikling hos alle børn i forhold til de to gennemførte ak-

tiviteter, og vi erfarede, at mange af børnene havde dannet 

nye relationer. Børnene havde lært sangen og børnemas-

sagen, og de kunne videreformidle denne læring til deres 

forældre i større eller mindre grad. Vi kunne ud fra vores 

evaluering af eksperimentet også konkludere, at børnene 

lærte via kroppen, gennem gentagelser og i samspil med 

hinanden. Børnene udviklede selv forløbet undervejs ved 

at komme med ønsker og idéer, som vi fulgte i større eller 

mindre grad. 

 Indirekte erfarede vi, at især de sårbare børn fik øget 

deres selvværd gennem eksperimentet. Vi så, at denne 

gruppe børn gennem aktiviteten fik en oplevelse af, at 

`her er noget, jeg er god til, og at det havde en betydning 

for de andre børn. Det øgede selvværd blev videre til en 

øget tro på at kunne lære nye ting. 

 Det var især eksperimentets simple form og faste 

struktur, der fik effekt og passede til aldersgruppens be-
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hov. Den alderssvarende udfordring i at lære sanglege og 

børnemassage gjorde det muligt for børnene at føle sig 

tilpas udfordret og gode til noget. At børnene gennem 

eksperimentet fik en fælles opgave og rød tråd ved fx at 

hjælpe hinanden med at synge og give massage styrkede 

fællesskabet og gruppeidentiteten. Dette fællesskab er 

bevaret også efter eksperimentets afslutning, uden at vi 

med sikkerhed alene kan tilskrive VIDA-projektet dette 

forhold. 

 Som noget særligt blev forældrene også bedt om at 

evaluere eksperimentet bl.a. ved at interviewe deres børn 

om den gennemførte aktivitet på baggrund af et børne-

evalueringsskema. Ud over at evaluere på selve forløbet 

og læringsaktiviteterne fik forældrene også konkret infor-

mation om, hvad der var foregået i institutionen. Samlet 

set kunne flertallet af de deltagende børn komme med en 

kommentar på forældrenes spørgsmål om, hvad de havde 

lært gennem eksperimentets aktivitet.

 På baggrund af evalueringsskemaerne til forældrene 

kunne vi således se, at flere af børnene kunne reflektere 

over, hvad de havde lært, og hvad de voksne gerne ville 

have, de skulle lære. Denne del af evalueringen viste også, 

at forældrene overordnet har været glade for at være in-

volveret i eksperimentet, dels fordi at de oplevede en øget 

sammenhæng mellem institution og hjem, men også fordi 

de fik større indblik i det pædagogiske arbejde. 

 I forhold til forældreinddragelsen mere generelt erfa-

rede vi, at det betød meget for børnene at opleve en rød 

tråd mellem institution og hjem. Dette medførte også, at 

børnene lærte aktiviteten meget hurtigere, og det skabte 

et fællesskab mellem barn, forældre og børnehave, hvor 

børnene oplevede, at de kunne lære deres forældre no-

get. Forældrene selv meldte tilbage, at eksperimentet 

var krævende, men spændende, og ligesom os så de, at 

samarbejdet mellem institution og hjem betød meget for 

børnene. 

 Rent praktisk evaluerede vi eksperimentet ved hjælp 

af følgende værktøjer:

   matrixskema på alle børnene så vi kunne følge hvert 

enkelt barns udvikling fra gang til gang

   matrix på hvert af børnenes indbyrdes legerelationer 

før eksperimentets start og efter afslutningen for at 

se, om der er dannet nye legerelationer

   løbende evaluering af gruppen og aktiviteten samt af-

sluttende evaluering

   Fælles evaluering og sparring i hele børnehaven med 

leder for at holde fokus på den organisatoriske læring 

(vi havde tre forskellige eksperimenter, der kørte sam-

tidigt, som alle havde samme problemstilling, men 

forskellige metoder)

   Børneevalueringsskema sendt ud til forældrene, så 

forældrene sammen med deres barn kunne lave en 

evaluering af aktiviteten.

matrixskemaerne fungerede som en metode til at holde 

fokus på vores mål og som konkrete måleredskaber. Vi 

ønskede netop at anvende matrixskemaerne som evalu-

eringsværktøj for at gøre eksperimentet meget målbart 

og kunne aflæse en udvikling eller det modsatte tidligt i 

forløbet. Vi fik på den måde også et skema baseret på kon-

krete iagttagelser og noter at snakke ud fra fremfor mere 

løse diskussioner. 

 Som nævnt tog eksperimentet bl.a. udgangspunkt i 

resultater fra VIDA-refleksionsværktøjet, og efter eks-

perimentets afslutning gennemførte vi en ny runde med 

refleksionsværktøjet, der viste dels en mindre forskel 
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mellem børn og voksnes kompetencer i forhold til læ-

ringsidentiteter og dels en højere score hos begge grup-

per. I vores efterfølgende drøftelse talte vi om, at alene 

det øgede fokus på en problemstilling i sig selv ofte får 

en positiv effekt, som kan måles. Vi er ved at arbejde med 

eksperimentet blevet klogere på læringsbegrebet i forhold 

til vores børnegruppe, og hvordan vi kan arbejde med det 

i praksis. Dette optager og engagerer stadig personalet i 

høj grad.

Ny faglige standard om planlægning og evaluering

På baggrund af vores evaluering af eksperimenterne har 

vi udarbejdet en standard for Planlægning og evaluerings-

værktøjer, som alle i Villa maj arbejder ud fra i deres grup-

peaktiviteter.

 Standarden er blevet udarbejdet i fællesskab i huset, 

ved at hele personalegruppen til et møde har siddet i 

grupper og lavet en brainstorm på alle de elementer, som 

de mente var vigtige at få med i udarbejdelse, hvorefter 

vi i ledelsesgruppen brugte dette til at skrive et udkast 

til standarden, der så endelig blev præsenteret for resten 

af personalegruppen til det efterfølgende personalemøde 

og godkendt. Vi er også i gang med at udarbejde en stan-

dard for forældresamarbejdet efter samme arbejdsmeto-

de. I figuren nedenfor er den faglige standards elementer 

vist:

StAnDARD `PlAnlÆgnIng og eVAlUeRIng´

mål og metode:

målet er at kvalificere det pædagogiske arbejde.

metoden hertil er en række forskellige værktøjer, der 

skriftliggør vores pædagogiske planlægning og evalu-

ering.

Værktøjer generelt:

  Årshjul – laves i maj gældende fra august

  Ugeskema.

Værktøjer for gruppeaktiviteter:

  Planlægningsskema: Smtte el. Himm & Hippe el. 

Villa maj-model (Valgfrihedfor at tilgodese alles 

behov)

  måling af formålet med aktiviteten/børnenes læring 

& udvikling (matrix, seddel i lommen eller andet)

  løbende evaluering efter hver gang, så aktiviteten 

kan tilpasses børnene

  midtvejsevalueringer kan laves efter behov, få afde-

lingslederne til at booke tid

  Afsluttende evalueringsskema – alle bruger samme 

skema, så erfaringer kan tages med videre

  Børneevaluering (fx interview eller spørgsmål med 

hjem)

  Forældreevaluering 2-4 gange om året

  De afsluttende evalueringer bliver lavet både grup-

pevis og samlet for hele etagen

  Hver gruppe har en mappe, hvor planlægning, evalu-

ering og materiale er i (Dokumentationsmappe)

  Planlægning og evalueringsmappe med alle relevan-

te papirer står på kontoret og bliver løbende opdate-

ret af afdelingslederne.
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Kvaliteten af de aktiviteter, vi laver med børnene, er blevet 

højere, fordi vi i højere grad planlægger og evaluerer dem. 

Børnene kan mærke, at vi er forberedte, og det giver dem 

både tryghed og motivation. med den faglige standard har 

vi også fået et vigtigt redskab til at informere forældrene 

om vores arbejde og aktiviteter, som de kan bruge videre 

til at forberede børnene med. 

Konklusion

Helt overordnet erfarede vi med gennemførelsen af det 

beskrevne eksperiment, at forberedelse, planlægning og 

evaluering var afgørende for udbyttet både for børn og 

personale. Det, at forløbet omkring eksperimentet har 

været struktureret og planlagt i detaljen, har været forud-

sætningen for at kunne arbejde målrettet med børnenes 

læringsidentiteter. De måleredskaber, der blev udviklet 

undervejs i processen, har betydet, at pædagogerne nøje 

har kunnet følge det enkelte barn og gruppens udvikling 

igennem forløbet. Dette var også grundlaget for, at ekspe-

rimenterne kunne justeres undervejs i forhold til børnenes 

engagement og deltagelse. På denne måde har alle børn 

i gruppen udviklet sig, uanset hvor deres udgangspunkt 

var. Desuden har forældrenes aktive medvirken i ekspe-

rimenterne betydet, at de har kunnet understøtte barnets 

udvikling af læringsidentiteter. 

Fremtidsperspektiver

Vi er efter eksperimentets afslutning fortsat med at ar-

bejde på samme måde med børnene i forhold til den plan-

lægning, dokumentation og evaluering, vi gennemførte i 

forbindelse med eksperimentet, og vi har brugt den viden, 

som vi har fået gennem deltagelsen i VIDA, fremadrettet.. 

Vi har generelt fokus på at fastholde fornyelserne og in-

tegrere dem i vores hverdag, og udarbejdelsen af faglige 

standarder har været en metode til at opnå dette. mere 

konkret er vi er på baggrund af eksperimentforløbet i 

gang med at udarbejde faglige standarder for forældre-

samarbejde, planlægning og evalueringsværktøjer, og det 

er målet at præsentere og godkende de færdige faglige 

standarder for hele huset i løbet af sommeren/efteråret 

2013. også Vuggestuen har fra starten været med i VIDA-

projektet i Villa maj, har arbejdet med eksperimenter og 

brugt de samme evaluerings- og planlægningsværktø-

jer som  børnehaven. Det er vores mål at videreudvikle 

og integrere den læring, vi har fået gennem VIDA, for ved 

ejerskab hos både personale og forældre at understøtte 

udviklingen af Villa majs praksis.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af matrixskema-

er over børns kompetencer og indbyrdes legerelationer 

samt børneevalueringsskemaer til forældre.

 

VILLA MAJ

gENTOFTE KOMMuNE

Leder: Anne-Mette Frederiksen

Medarbejder: Anita Andreassen 

og Stine Vilstrup Sørensen

Telefon: 3998 4942

villa.maj@gentofte.dk

www.gentoftekommune.dk/villamaj
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Indirekte erfarede vi, at især 
de sårbare børn fik øget 
deres selvværd gennem 
eksperimentet. Vi så, at 

denne gruppe børn gennem 
aktiviteten fik en oplevelse af, 

at `her er noget, jeg er god til ,́ 
og at det havde en betydning 

for de andre børn.

Anne-mette FReDeRIKSen, AnItA AnDReASSen & StIne VIlStRUP SøRenSen, VIllA mAJ
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Arbejdet med `Følelsesmappen´ gør børn i stand til at 

forstå og sætte ord på egne følelser.
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Af Helle FoeRSom & nAnCY engBeRg

BøRneHAVen DRAgonVeJ er en mindre børnehave 

inddelt i tre grupper. Her præsenterer vi eksperimentet 

`Følelsesmappen´, hvor både børn, personale og foræl-

dre har arbejdet målrettet, systematisk og teoretisk ba-

seretmed aktiviteter, der styrker børns sociale læring og 

kompetencer. Udgangspunktet er udvikling af en mappe 

med billeder af forskellige grundfølelser hos alle børn. tre 

vigtige pointer fremstår som hovedresultater af eksperi-

mentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Arbejdet med Følelsesmappen gør børn i stand til at 

sætte ord på egne følelser og mestre konflikter på en 

positiv måde 

   Konkrete og lettilgængelige opgaver med tydelige mål 

styrker forældreinddragelse og -engagement

   Systematik målretter det pædagogiske arbejde og let-

ter formidlingen til forældre.

BørnehAVen drAGOnVeJ

FølelSeSmAPPen
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Læringsredskaber

Medarbejdere Børn

Sociale færdigheder

Sociale identiteter

Social viden

Kontrol over sociale 
handlebetingelser

Sociale handleredskaber

Læringsidentiteter

Læringsfærdigheder

Kontrol over 
læringsbetingelser

Overordnede mål og teoretisk ramme 

Formålet med eksperimentet var at fremme børnenes 

muligheder for at blive en del af de sociale fællesskaber i 

institutionen og derved opnå øgede livschancer. Forud for 

eksperimentet anvendte vi teori fra VIDA-Kvalifikations-

mappen for at have et fælles fundament af viden. Begre-

ber som resiliens, handlekompetencer og inklusions- og 

eksklusionsmekanismer (se VIDA-Kvalifikationsmappen 

Del I, kap. 4 og Del II, kap. 11 og 16) blev gennemgået på 

både personale- og VIDA-møder, hvorefter personalet fik 

udleveret spørgsmål som hjælp til refleksion over begre-

berne i forhold til egen praksis.

 For at finde frem til selve eksperimentet benyttede vi 

os af VIDA-projektets refleksionsværktøj til at kortlægge 

børnenes forskellige handlekompetencer og personalets 

kompetencer til at videregive læring og udvikling (se Be-

grebsoversigt). Helt konkret analyserede vi i fællesskab 

den kompetenceprofilrapport, som refleksionsværktøjet 

mundede ud i. 

ReFleKSIonSVÆRKtøJ
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Hele personalegruppen deltog i analysen af kompetence-

profilrapporten, og på den baggrund så vi et stort gab mel-

lem børnenes handlekompetencer og personalets inden 

for sociale færdigheder. Vi havde efterfølgende en dialog 

om, hvor vi mente, det gav bedst mening at lægge fokus i 

forhold til at støtte børnenes udvikling inden for de sociale 

færdigheder. Da vi i børnegruppen kunne se, at flere børn 

havde svært ved at indgå i konflikter på en positiv og kon-

struktiv måde, ønskede vi at give dem færdigheder inden 

for konflikthåndtering med henblik på at styrke deres triv-

sel og læring inden for sociale kompetencer. Vi oplevede 

helt konkret, at børnene ikke var i stand til at fortælle, 

hvordan de havde det i forskellige konfliktsituationer, og 

at de ikke altid fik sat ord på egne følelser, hvilket medvir-

kede til konflikter med uhensigtsmæssig adfærd.

Følelsesmappen og børns sociale fællesskaber 

eksperimentet `Følelsesmappen` bestod af en fysisk 

mappe med billeder af alle børn på stuerne i børnehaven, 

hvor de forestillede at være i de seks forskellige grundfø-

lelser: glad, ked af det, vred, overrasket, bange og (at føle) 

afsky. Forud for produktionen af selve mappen blev foræl-

drene informeret både skriftligt og mundtligt om eksperi-

mentet og om VIDA-projektet. Børnene blev delt op i små 

grupper på tre, hvor vi som personale talte med børnene 

om følelsernes betydning, hvorefter der blev taget bille-

der af hvert barn, der forestillede at være i de forskellige 

grundfølelser. 

 mappen kom herefter på skift med børnene hjem, hvor 

forældrene i dialog med deres barn fandt ud af, hvad der 

får barnet i de forskellige sindsstemninger (grundfølel-

ser), og nedskrev barnets udsagn ud fra hvert billede. For-

ældrene havde forud for dette skrevet sig på en liste om, 

hvornår de ønskede mappen med hjem. 

 Dagen efter under vores samling sad det pågældende 

barn med mappen og fortalte med støtte fra de delta-

gende pædagoger om, hvornår og hvad der fik barnet i de 

forskellige grundfølelser. Her støttede vi barnet undervejs 

ved at stille spørgsmål og skabte også en dialog med de 

andre børn med udgangspunkt i det, fokusbarnet fortalte. 

til samlingen deltog alle 18 børn på stuen. Samlingens 

varighed afhang af, hvor meget barnet var i stand til og 

havde lyst til at fortælle om med udgangspunkt i Følel-

sesmappen, men den tog som minimum 20 minutter. Vi 

gennemførte samlingen hver dag i eksperimentperioden.

 Under samlingen tog personalet også aktuelle konflik-

ter og lignende op til debat i gruppen med fokus på, hvor-

dan konflikten også kunne løses. Som eksempel fortalte 

en pige i forbindelse med Følelsesmappen om at være ked 

af det. Hun sagde, at hun blev ked af det, når nogle slår el-

ler sparker hende. Den deltagende pædagog vidste, at pi-

gen dagen forinden havde været i en konflikt med to dren-

ge, og valgte derfor at spørge ind til pigens følelser ved at 

sige: ”Du blev ked af det i går, kan du huske det?” Pigen 

sagde: ”ja”, hvorefter pædagogen spurgte: ”hvad var det 

nu, der skete?”.Pigen trak på skulderen, og pædagogen 

sagde: ”kan du huske, du skændtes med A og B?”. Pigen 

sagde: ” ja, B sparkede mig”. Pædagogen henvendte sig 

derefter til hele gruppen og sagde: ” jeg så, hvad der skete 

i går, og B ville rigtig gerne hjælpe A og sparkede pigen. 

B, kunne du have gjort noget andet, så pigen ikke blev ked 

af det?”. B svarede: ”have sagt stop”. Pædagogen sagde: 

”Ja, det er rigtigt, og når du siger stop, så er det vigtigt at 

stoppe.” Pædagogen vendte sig nu ud mod forsamlingen 

for også at inddrage de andre børn og spurgte: ”kunne han 

også have gjort noget andet, hvis ikke stop var nok?” man-
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ge af børnene til samling markerede, og pædagogen lod 

et af de andre børn tale. Barnet sagde: ” han kunne hente 

en voksen.” Pædagogen sagde: ”ja, det er rigtigt. Hvis I 

synes, at det bliver for svært, så skal I hente en voksen.”

 Ressourcesynet, som udgør et af VIDA-projektets tre 

principper, blev tænkt ind i processen ved at lade sam-

lingen tage udgangspunkt i barnets udsagn og oplevelser 

af følelser. Der var ingen facit i forhold til at udtrykke be-

stemte følelser, og det var udelukkende det barn, der var 

i fokus, som bestemte, hvad vi skulle tale om. De andre 

børn skulle vise respekt ved at lytte, række hånden op, 

hvis de gerne ville komme med input og ellers lade sig 

inspirere. Uanset om børnene var i fokus eller ej, var alles 

bidrag lige vigtige og blev mødt anerkendende og respekt-

fuldt.

 Vi understøttede som personale aktivt børnenes triv-

sel og sociale læring i samlingen ved, at to medarbejdere 

som udgangspunkt deltog. Den ene havde ansvar for at 

understøtte det barn, der skulle fortælle ud fra mappen, 

og placerede sig altid ved siden af det barn for at skabe 

tryghed. Det var ligeledes denne person, der var ansvarlig 

for at gribe nogle af de vigtige elementer, barnet fortalte 

om og skabe dialog til de øvrige børn ud fra dette. Den 

anden pædagog sad blandt de andre børn og hjalp til med 

at skabe ro og sikre, at alle var opmærksomme på det ak-

tuelle emne. 

 Vi har i forlængelse af arbejdet med Følelsesmappen 

lavet rollespil, hvor børnene er to og to sammen. Den ene 

skal forestille at være i en følelse, mens den anden skal 

agere at hjælpe den første tilbage til en positiv følelse 

igen. Her demonstrerede børnene deres evne til at hånd-

tere de forskellige følelser, som de har lært. Vi har des-

uden malet ansigter, hvor børnene selv måtte bestemme, 

hvilken grundfølelse de ville male, og vi har læst en bog 

om følelser.

Forældreinddragelse i arbejdet med Følelsesmappen

en del af målet i vores eksperiment knyttede sig til, i hvor 

høj grad forældrene løste opgaven i samarbejdet om Fø-

lelsesmappen, og derfor var forældre, børn og personale 

alle tænkt ind som aktive deltagere og lærende i proces-

sen. Forældrene blev som nævnt aktivt inddraget i arbejdet 

med Følelsesmappen, og i den forbindelse har personalet 

stået for opsøgende forældresamarbejde både skriftligt 

og mundtligt og for at være bevidst understøttende voksne 

over for børn og forældre.

 Ressourcesynet har også spillet en vigtig rolle i forhold 

til forældrene. opgaven var afgrænset, der blev generelt 

udvist stor fleksibilitet, og det var vigtigt, at forældrene 

følte sig betydningsfulde i forhold til opgaven. Der var fx 

forældre, som skrev på engelsk, forældre der havde svært 

ved at udtrykke sig skriftligt og derfor kun skrev stikord, 

samt forældre som ikke nåede at skrive i mappen i første 

omgang, men lykkedesmed det i anden omgang. 

 Det nye element i forældreinddragelsen var, at deres 

bidrag var nødvendigt for at kunne gennemføre samlin-

gen med udgangspunkt i deres barn.Vi kunne på den bag-

grund se, at forældrene løste opgaven, som vi forventede, 

og at børnene oplevede en sammenhæng mellem det, der 

foregik i hjemmet, og det, der foregik i børnehaven, hvilket 

gav en stor motivation for at deltage.

 Forældrenes engagement har været meget varieren-

de, ikke mindst på de forskellige stuer. På den ene stue 

var der 100 procents opbakning faldende til forholdsvis 

ringe opbakning på den tredje stue. Vi har konkluderet, 

at personalet ved at gå i jævnlig dialog med forældrene 
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omkring VIDA-arbejdet og forældrenes betydning for bar-

nets læring og trivsel har givet stor, positiv effekt. På den 

stue med bedst opbakning gav forældreneudtryk for, atdet 

var et spændende eksperiment. Flere forældre var meget 

spændte på, hvordan deres barn klarede samlingen, når 

det skulle fortælle om følelserne. ligeledes oplevede flere 

forældre, at deres børn kunne forklare, hvordan de havde 

det i forskellige situationer. nogle forældre har også givet 

udtryk for, at det har været godt at kunne forberede sit 

barn på hverdagen, da vi har været tydelige omkring sy-

stematikken.

 Vi oplevede, at det er vigtigt i forældreinddragelsen, at 

opgaven er konkret og let tilgængelig, og at forældrene 

kan mærke personalets tydelighed i forhold til målet. Ved 

at arbejde med samme fælles tredje både i hjemmet og 

i børnehaven, kunne forældrene bedre tage del i at un-

derstøtte deres og de andre børns sociale læring. Dette 

gjorde sig især gældende, fordi de i mappen kunne se alle 

børnene på stuen udtrykke de forskellige følelser.

Børnene sætter ord på egne følelser og mestrer  

konflikter på en positiv måde

med eksperimentet var det vores hovedmål at lære bør-

nene at blive bevidste om egne følelser og blive i stand 

til at sætte ord på, når de var udsat for følelsesmæssig 

påvirkning - både positivt og negativt. Denne læring er i 

vores optik tæt knyttet til det sproglige, og vi ville derfor 

se tegn på læring, når børnene blev bedre til at sætte ord 

på deres følelser og beskrive i hvilke situationer, de blev 

vrede, kede af det, glade osv. ligeledes ville der være tegn 

på læring, når vi oplevede, at børnene i en større grad fik 

fortalt, hvordan de havde det følelsesmæssigt i en kon-

fliktsituation. Vores succeskriterium var i den forbindel-

se, at 50 procent af børnene kunne fortælle om følelser 

til samling. De 50 procent blev valgt, da det var, hvad vi 

regnede med ville lykkes. Forældrenes aktive deltagelse 

havde også indflydelse på, om vi nåede succeskriteriet. 

efter eksperimentet var færdigt, kunne vi opgøre, at 75 % 

af børnene kunne fortælle om egne følelser til samling.

 I løbet af vores eksperiment begyndte vi at se, hvordan 

nogle af børnene mestrede en konflikt på en positiv måde. 

De sagde fra overfor den anden både verbalt og non-ver-

balt ved at vise stop med hånden. Vi så også flere børn 

gribe ind over for andre børn i en konflikt ved at fortælle, 

hvad man måtte og ikke måtte gøre i børnehaven. Dette 

fik en stor, positiv effekt, da børnene på den måde også 

blev kulturbærere for en god og positiv opførsel over for 

hinanden.

 I forhold til det sproglige aspekt hørte vi også, at bør-

nenes sprogbrug blev meget mere nuanceret. De blev 

gode til at aflæse forskellige følelser og benævne følel-

serne over for hinanden. Fx græd to drenge en dag efter 

at have været i konflikt. Den ene siger: ”Vi er kede af det”, 

hvorefter den anden korrigerer og siger: ”du er ked af det, 

jeg er sur.” Barnet fik hermed vist, at følelser kan komme 

til udtryk på forskellige måder. 

 Vi har iagttaget, at konfliktniveauet er mindsket bety-

deligt, og at børnene generelt er blevet mere rummelige 

over for hinanden. Børnenes rummelighed så vi ved, at de 

lukker flere ind i de små fællesskaber, der opstår i løbet af 

dagen. Børnene er blevet mere eftertænksomme og fin-

der en plads i legen til den, der spørger.

 Vi har løbende evalueret eksperimentet ved at lave 

iagttagelser, tage billeder og opgøre, hvor stor forældre-

deltagelsen har været.
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En ny faglig standard om systematisk og målrettet 

planlægning

Den systematiske tilgang til vores pædagogiske praksis, 

som blev udfoldet gennem eksperimentet, er blevet en 

faglig standard, da den har gjort en forskel for både per-

sonale, børn og forældreinddragelsen. Forskellen har vi 

især set i forhold til planlægningen af vores hverdag, da 

den er blevet meget mere målrettet. ligeledes har syste-

matikken lettet formidlingen til forældrene, da vi selv har 

haft en klarhed og større faglighed i forhold til vores mål.

Konklusion

med eksperimentet `Følelsesmappen´ har vi ved hjælp af 

en fysisk mappe og opfølgende samlinger arbejdet med 

børnenes sociale læring og trivsel. eksperimentet gjorde 

det muligt for børnene i højere grad at mestre konflikter 

og nuancere deres sprogbrug – og dermed styrke deres 

sociale læring. Konkrete hjemmeopgaver gjorde det mu-

ligt for forældrene at understøtte deres og de andre børns 

sociale læring. 

Fremtidsperspektiver

Det er vores plan at gentage eksperimentet i fremtiden, 

da det har ramt noget meget aktuelt og været med til at 

skabe en kulturændring i forhold til tiltag, når børnenes 

sociale kompetencer skal udvikles i forhold til konflikt-

håndtering. 

 De teoretiske begreber, vi som nævnt har anvendt som 

fundament i vores eksperiment, har i forskellig grad for-

ankret sig hos personalet. Samlet set er denne forank-

ring ikke tilstrækkelig, og vi vil derfor arbejde videre med 

VIDA-begreberne om trivsel, læring og ressourcesyn med 

henblik på at sikre yderligere organisatorisk læring.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser, 

fotografering og opgørelser over forældredeltagelsens 

omfang.

BøRNEhAVEN DRAgONVEJ

RANDERS KOMMuNE

Leder: Helle Foersom

Medarbejder: Nancy Engberg

Telefon: 8915 9891

dragonvej@randers.dk

www.dragonvej.randers.dk
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Fx græd to drenge en 
dag efter at have været i 

konflikt. Den ene siger: ”Vi 
er kede af det”, hvorefter den 
anden korrigerer og siger: ”du 

er ked af det, jeg er sur.” 
Helle FoeRSom & nAnCY engBeRg, BøRneHAVen DRAgonVeJ
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Forældrekaffe styrker forældres involvering 

i institutionens hverdag.



87

Af lene KoCH PeteRSen

DAgInStItUtIon egeBJeRg er en integreret institution 

med børn i alderen 0-6 år fordelt på to vuggestuegrupper 

og seks børnehavegrupper. Alle grupper i den samlede in-

stitution var en del af eksperimentet ̀ Forældrenetværk og 

inklusion´, som vi beskriver her. tre vigtige pointer frem-

står som hovedresultater af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Forældre får gennem øget inddragelse i hverdagen 

større forståelse for vigtigheden af at understøtte bar-

nets kognitive udvikling og læring

   Arbejdet med forældreinddragelse i VIDA har givet 

personalet ny bevidsthed om eget menneskesyn

   Udvikling af bedre praksis kræver velbeskrevne mål og 

klar rollefordeling for nye tiltag. 

dAGInstItutIOn eGeBJerG

FoRÆlDRenetVÆRK 
og InKlUSIon
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Overordnede mål og teoretisk ramme 

Det overordnede mål med eksperimentet var gennem 

små hverdagsting/hverdagstiltagat skabe rum for inddra-

gelse af specifikt de udsatte (børns) forældre. Vi ville opnå, 

at de blev en mere aktiv del af hverdagen i institutionen 

og dermed understøttede de udsatte børns læring. Her-

til formulerede vi et delmål om, at børnene skulle opleve 

større sammenhæng mellem deres to arenaer (hjemmet 

og institutionen), og at deres læring herigennem blev sti-

muleret ved interaktion med andre voksne (både egne og 

andres forældre). 

 I vores tidligere arrangementer for forældre, der blev 

afholdt én gang i kvartalet, var der mulighed for at komme 

og mødes med de andre forældre i forbindelse med et ar-

rangement, vi kaldte forældrekaffe. Vi observerede her 

dels, at det var de samme forældre, der deltog, og dels 

at bestemte forældre satte sig sammen. På den måde lå 

der en ubevidst ekskluderende adfærd i arrangementet, 

som havde betydning for enkelte familier. Vi oplevede lige-

ledes, at denne form for kvartalsvis forældrekaffe kunne 

virke ekskluderende for de børn, hvis forælde først kom 

”10 min før lukketid”. Børn af disse forældre blev derved 

ikkeen del af det sociale samvær med andre familier, som 

de andre børn havde mulighed for. 

 I VIDA-publikationen `tillæg til kvalifikationsmappen 

2010-2012´ (kap. 3) bliver der refereret til et nyere dansk 

kvalitativt studie , som belyser børns hverdagsliv på tværs 

af daginstitution og hjem. Af centrale punkter pegerun-

dersøgelsen bl.a. på, at: 1) Forældre har begrænset ind-

sigt i børnehavens dagligdag, 2) Forældre har brug for 

konkret viden til at ”starte en samtale på”, 3) Det kan være 

svært at komme frem med undren og kritik, 4) Fokus på 

samarbejdets organisering og udbytte er centralt, 5) Vig-

tigheden af kontakten til de andre forældre og 6) Forældre 

og pædagoger som gensidig ressource for hinanden.

 Vi forholdt os ieksperimentet specielt til punkt 1 og 5 

og ønskede overordnetat skabe et mere åbent hus ved at 

forholde os til disse to punkter.

 Desuden fik vi med VIDA´s teoretiske afsæt et ny 

tilgang til at ændre på praksis. Vi tog afsæt i VIDA´s tre 

bærende principper: Fra fejlfindings- til ressourcesyn, fra 

passiv til aktiv læring og fra individuel til organisatorisk 

læring, som viarbejdede med på baggrund af VIDA-Kvalifi-

kationsmappen (kap. 2) og tillæg til Kvalifikationsmappen 

(kap. 3 og 4). I forbindelse med at udvikle nye former for 

forældreinddragelse har vi haft glæde af at arbejde med 

ressourcesynet, hvor vi havde fokus på at få skabt synlig-

hed omkring forældrenes ressourcer og at få ressourcer 

sat i spil. I forbindelse med at stimulere børns kognitive 

læring og samtidig tage højde for eksklusionsrisici har vi 

anvendt princippet om den aktive læring og særligt det at 

arbejde med bud på strategier til at stimulere børns læ-

ring. 

Forældrenetværk og inklusion omkring morgen- og 

eftermiddagskaffe

Selve eksperimentet bestod i, at vi afholdt forældrekaffe 

hver formiddag og hver eftermiddag i tidsrummet fra kl. 

8.00-9.15 og igen fra kl. 14.30-16.15 i en måned for at 

styrke forældrenes netværksdannelse samt forældre-

nes involvering i institutionens hverdag. På baggrund af 

ugentlige evalueringsmøder justerede vi undervejs i eks-

perimentet bl.a. tiderne for forældrekaffe. Hvis vi skulle 

nå alle familier, skulle tiderne være mere fleksible. Dette 

betød, at huset var åbent hele dagen, samt at der altid var 

kaffe på kanden. ligeledes blev vi undervejs i eksperimen-
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tet også bevidste om, hvor vigtig pædagogernes rolle var, 

og at de skulle være mere pågående og undersøgende i 

forhold til at få forældre ind i institutionen.

 Alt personale var involveret i eksperimentet, og un-

dervejs har vi i fællesskab opdaget ogafprøvet en række 

variationsmuligheder med udgangspunkt i forældrekaffe-

ordningen:

   Vi inviterede forældre ind i institutionen hele dagen (i 

kortere eller længere tid).Flere forældre benyttede sig 

af denne mulighed og var her hele dagen. Flere foræl-

dre gav efterfølgende udtryk for, via udleverede spør-

geskemaer, at de nu har fået en indsigt i institutionens 

dagligdag og ikke mindst i pædagogernes arbejdsom-

råde, som de ikke havde tidligere. Forældrene udtrykte 

bl.a., at ”vi har fået bedre indsigt i, hvordan vores barn 

fungerer i gruppen”, og ”vi har fået en fornemmelse 

for, hvordan hverdagen fungerer”. Vi har på baggrund 

af både forældrenes udsagn, men også vores nye viden 

om forældreinvolveringens betydning, valgt at fortsæt-

te med denne mulighed.

   I forbindelse med VIDA etablerede vi en såkaldt 

`stuearrangør´-ordning. Den gik ud på, at 4-5 foræl-

dre fra hver stue/gruppemeldte sig til at have en sær-

lig rolle i forhold til at lave forskellige aktiviteter uden 

for institutionens åbningstid for alle stuens/gruppens 

forældre og børn. Det har fungeret i over et år på nu-

værende tidspunkt og er en stor succes med markant 

opbakning. I forhold til de udsatte familier, som måske 

ikke umiddelbart melder sig til denne slags aktiviteter, 

har vi som ledelse haft en snak med ”stuearrangører-

ne” om, at de kunne tage kontakt til de familier, som 

ikke meldte sig til og høre om årsagen til dette. Dette 

har resulteret i, at disse familier i dag oftere deltager. 

en vigtig del af opgaven som stuearrangør at skabe 

arrangementer, der gjorde det muligt for alle foræl-

dreat deltage ogudfolde de ressourcer, de besidder. På 

den måde var det også målet at skabe nye muligheder 

for forældre, der ’udefra set’ kunne opfattes som for-

ældre med færre ressourcer, og som oftest kun deltog 

perifert i institutionens dagligdag.

øget forældredeltagelse og større forståelse for vigtig-

heden af at understøtte barnets kognitive udvikling og 

læring

Vores evaluering viste overordnet et godt udbytte af eks-

perimentet. Vi udarbejdede praksisfortællinger, der viste, 

at der var forældre, der gennem en større inddragelse i 

hverdagen fik en større forståelse for vigtigheden af at un-

derstøtte barnets kognitive udvikling og læring.

 Vores spørgeskemaer til forældrene viste overordnet, 

at forældrene oplevede det som positivt at have fået bedre 

mulighed for at få et indblik i institutionens hverdag. man-

ge tilkendegav, at de følte sig mere velkomne, og at det 

var rart at opleve et ”åbent hus”, hvilket også gjorde det 

nemmere at henvende sig til personalet.

 Vores egne afkrydsningsskemaer viste tydeligt, at 

fremmødet og deltagelsen var størst i de grupper, hvor vi 

som personalekontinuerligt mindede forældrene om eks-

perimentet, og at de var velkomne til at blive i institutio-

nen.
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I forhold til problemstillingen `at det kan være svært at få 

en del af forældregruppen til at engagere sig og deltage i 

institutionens hverdag’, oplevede vi, at vores eksperiment 

gjorde en forskel. Det havde en betydning for forældrene, 

at vi signalerede, at de var velkomne,at deres tilstedevæ-

relse var ønsket, og at der var brug for dem.

 Vi oplevede også, at det var nødvendigt atfastholde ini-

tiativet og blive ved med at gentage budskabet og initiati-

verne, og at tidspunkterne for den daglige forældrekaffe 

som nævnt måtte være mere fleksible for at tilgodese alle 

familier, særligt de udsatte familier. 

 Inden eksperimentet oplevede vi internt en vis utryg-

hed og bekymring i forhold til, om pædagogernes handle-

rum ændrede sig, når der var forældre til stede, og hvor-

Spørgeskema til forældrene i forbindelse med 

VIDA udviklingsprojekt 1 

 

Spørgsmål Meget godt/udbytterigt 
JA, hvad? 

Mindre godt 
NEJ, hvorfor ikke 

Ved ikke/deltog ikke 

Hvad har været din 
oplevelse af VIDA-
udviklingsprojektet? 

   

Har du fået større 
indsigt i/viden 
om/forståelse for 
institutionens 
hverdag?  

   

Har du oplevet 
noget, som har 
ændret dit syn på 
institutionen? 

   

Har du i fremtiden 
lyst/mod på at blive 
en større del af dit 
barns institution end 
tidligere?  

   

Har dit barn hjemme 
fortalt om 
udviklingsprojektet? 

   

 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spørgeskema til forældre
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vidt det, de så, var under tavshedspligt. Vi konkluderede, 

at vi via dialog med forældrene kunne formidle, hvorfor vi 

gør, som vi gør, og at det var vigtigt, at de så dagligdagen 

i institutionen for at få en forståelse af deres barns anden 

arena.

 Vi oplevede også, at eksperimentet havde en betydning 

for børnene; både ved at børnene var optagede af, om egne 

og andres forældre deltog, og ved at de børn, hvis forældre 

deltog (herunder også de udsatte børn), blev centrum for 

og en del af et fællesskab med andre børn omkring den 

forælder. 

 ovenstående blevbl.a. understøttet af vores børnein-

terview. Her fik vi følgende udsagn fra børnene: ”Det er 

rart, når mor er i børnehaven. Så savner jeg hende ikke”, 

”min mor og far har begge været på besøg i børnehaven. 

Det var sjovt, og de legede med alle børnene”, ”min far 

drikker ikke kaffe, men han kom alligevel, og det var dej-

ligt” og ”min mor har været til forældrekaffe udenfor. Det 

var sjovt at vise hende rundt og sjovt at lege med hende og 

de andre børn. Hun snakkede også med nanna og Philips 

mor”.

 Rent praktisk evaluerede vi eksperimentet ved hjælp 

af et forældrespørgeskema, hvor der blev spurgt ind til 

forældrenes oplevelse og udbytte af eksperimentet, et 

børneinterview, hvor der blev spurgt ind til børnenes op-

levelse af eksperimentet, og praksisfortællinger til doku-

mentation af forandringer og et afkrydsningsskema over 

hvor mange forældre, der deltog i forældrekaffe, og hvor 

ofte de gjorde det.

En ny bevidsthed om personalets eget menneskesyn 

som faglig standard

Der, hvor vi især som professionelle kan se en forskel i 

vores praksis fra før til efter VIDA, er i forhold til en ny be-

vidsthed om vores eget menneskesyn. Der kan være grun-

de til, at forældre prioriterer, som de gør, og det er vores 

opgave at spørge ind til dette og at fortælle forældrene om 

vigtigheden af, at de deltager, og konsekvenserne af at de 

evt. ikke gør. Vi er på den baggrund blevet bevidste om, 

at pædagogens rolle kan være afgørende for forældrenes 

deltagelse.

 Vores afsluttende evaluering resulterede også i, at vi 

fik implementeret eksperimentet i institutionen, hvilket vil 

sige, at det gik fra at være et eksperiment til at være en ny, 

faglig praksis. Skulle eksperimentet virkelig flytte noget i 

forhold til forældrenetværksdannelse og forældreinvolve-

ring, blev vi klar over, at det skulle vare længere end en 

måned.

 Ud fra vores evalueringer har vi også siden udviklet på 

eksisterende pædagogiske værktøjer som Smtte-model-

len og handleplaner. På handleplanerne har vi indført en 

rubrik, hvor der står beskrevet, hvad forældrenes rolle er 

i forhold til en given problemstilling. På Smtte-modellen 

har vi indført en rubrik med eksklusionsrisici, en rubrik 

med inklusionsstrategier/muligheder samten rubrik, der 

angiver, hvad forældrenes rolle kan være i en bestemt ak-

tivitet. Vores eksperiment er på den baggrund blevet til en 

faglig standard for forældresamarbejdet med en række 

nye tiltag. 

Konklusion

Vi har gennem arbejdet med eksperimentet Forældrenet-

værk og inklusion skabt nye muligheder for forældredel-

tagelse og dermed for børns udvikling og læring. Vi erfa-

rede, at hvis vi som personalegruppe arbejder målrettet, 

systematisk og med fælles referenceramme med ekspe-
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rimenter/nye tiltag, kan det blive til ny (og bedre) praksis. 

Det kræver dog, at det er velbeskrevet, at alle ved, hvad 

deres opgave er, at der er klare mål, at der er ”tovholdere” 

på projektet, og at vi ud fra dokumentation og evaluering 

kan justere og rette til undervejs.

Fremtidsperspektiver

Inspireret af vores arbejde med eksperimentet planlæg-

ger vi en række fremtidige tiltag i forbindelse med den ge-

nerelle inddragelse af forældre. nogle eksempler på den 

slags tiltag er: 

   til formøder vil der i fremtiden blive foretaget en for-

ventningsafstemning i forhold til barnets første tid i in-

stitutionen. man vil som forælder blive præsenteret for 

institutionens forventninger til samarbejdet, herunder 

hvilken betydning forældrenes deltagelse i dagligda-

gen har for barnet.

   Forældresamtaler får større fokus på barnets position 

i og bidrag til fællesskaber og på forældrenes bidrag til 

barnets trivsel og udvikling. 

   Vi gennemfører kvartalsvise forældremøder for nye 

forældre med fokus på børnesyn, læringssyn, foræl-

dreinddragelse, værdier og fagligheden i hverdags-

praksis.

   Vi arrangerer en personaleweekend med fokus på for-

ældresamarbejde; at skabe mening og ejerskab til den 

faglige standard baseret på forskningsbaseret viden 

og fælles refleksion.

   Vi indfører bordkort eller lignende ved forældrearran-

gementer, for at alle forældre føler sig inkluderet i for-

ældregruppen.

   Vi foretager en generel revidering af vores velkomstpje-

ce med fokus på inklusion og forældresamarbejde.

   Vi udarbejder et fælles skema til brug ved forældre-

samtaler, hvor inklusion, børnefællesskaber og bar-

nets egen udvikling er i fokus. Vi påtænker, at skemaet 

bliver sendt ud til forældrene inden mødet, evt. med 

kommentarer påskrevet. 

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af forældrespør-

geskema, børneinterview og praksisfortællinger til do-

kumentation af forandringer og et afkrydsningsskema 

over forældrenes deltagelse i forældrekaffearrange-

menterne.

DAgINSTITuTION EgEBJERg

hORSENS KOMMuNE

Leder: Anni Jacobsen

Medarbejder: 

Mette Munkholm Bisbo

Telefon: 7629 4105

lkp@horsens.dk



93

 Vi oplevede, at vores 
eksperiment gjorde en forskel. 

Det havde en betydning for 
forældrene, at vi signalerede, 
at de var velkomne,at deres 

tilstedeværelse var ønsket, og 
at der var brug for dem.

lene KoCH PeteRSen, DAgInStItUtIon egeBJeRg
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Cirklen skaber større 

fællesskabsfølelse blandt børnene.
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Af mette HJoRt

RUBJeRg eR en børnehave opdelt i tre læringsgrupper 

efter børnenes alderstrin. Her præsenterer vi eksperi-

mentet `Cirklen som redskab´ med særligt fokus på dets 

bidrag til at skabe nye former for fællesskaber og inklu-

sion, på dets udbytte for børnene og på inddragelsen af 

forældre i konkrete aktiviteter. tre vigtige pointer fremstår 

som hovedresultater af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer

   Arbejdet med cirklen som redskab skaber større fæl-

lesskabsfølelse blandt børnene

   Det at sætte fokus på betydningen af at være i et fæl-

lesskab styrker børnenes færdigheder i at inkludere 

hinanden

   Konkrete og afgrænsede hjemmeopgaver engagerer 

forældrene og skaber forbindelse mellem institution 

og hjem. 

ruBJerG

CIRKlen Som  
ReDSKAB
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Overordnede mål og teoretisk ramme

De to overordnede mål med vores eksperiment var :

   At styrke børnenes forståelse for at være en del af fæl-

lesskabet

   At styrke børnenes færdigheder i at inkludere hinan-

den.

Vi har i Rubjerg børnehave tidligere oplevet, at børnene 

generelt set havde svært ved at lukke hinanden ind i deres 

lege og ikke helt forstod, hvad det ville sige at være i et 

fællesskab. Derfor ønskede vi at skabe muligheder for, at 

børnene lærte tilstrækkelige færdigheder i aktivt at inklu-

dere andre børn i det fællesskab, som de selv tilhører. Det 

var arbejdet med VIDA-refleksionsværktøjet, der inspire-

rede os til at gå mere i dybden med temaet om fællesska-

ber og i den forbindelse blive mere handlingsorienterede 

som pædagogiske medarbejdere. Konkret har vi arbejdet 

med spørgsmålet (som er hentet direkte fra VIDA-reflek-

sionsværktøjet): Hvordan skaber vi muligheder for, at bør-

nene lærer tilstrækkelige færdigheder i aktivt at inkludere 

andre børn i det fællesskab, som de selv tilhører? 

 Vi tolkede i den sammenhæng `tilstrækkelige fær-

digheder´ som det, at børnene fik større mulighed for at 

udvikle deres handlekompetencer i forhold til at være i et 

fællesskab uden en særlig voksenguidning. Vores fokus i 

eksperimentet lå derforpå ændringer af voksenpraksis i 

form af tiltag, som kunne understøtte denne udvikling og 

især børnenes forståelse af, hvad et fællesskab er, hvad 

der sker i fællesskabet og ikke mindst barnets egen rolle i 

fællesskabet. 

 eksperimentet skulle bygge på de tre VIDA-principper, 

som herunder er listet op sammen med vores forståelse 

af principperne i kort udgave:

1.  Fra fejlfindings- til ressourcesyn – vi tager udgangs-

punkt i dem, vi er, og det vi kan.

2.  Fra individuel læring til organisatorisk læring – vi læ-

rer sammen og af hinanden.

3.  Fra passiv til aktiv læring – vi lærer ved at gøre.

Ressourcesynet var og er et naturligt udgangspunkt i vores 

tilgang til børnene og i planlægning af aktiviteter. I forhold 

til princippet om aktiv læring var et af temaerne på VIDA-

uddannelsen, at børn lærer forskelligt, og dette inspire-

rede os til i eksperimentet at bruge cirklen som redskab, 

specifikt over for gruppen af udsatte børn. Cirklen viste sig 

nemlig ikke blot at være et visuelt symbol på rundhed og 

rummelighed, men blev også konkret og håndgribelig ved, 

at vi benævnte de cirkler, vi mødte i vores hverdag. Herved 

fik de børn, der har deres styrker på de visuelle og kon-

krete områder, større mulighed for at lære om abstrakte 

begreber som fx fællesskab.også den organisatoriske læ-

ring har været i spil i eksperimentet, da vi som nævnt ar-

bejdede med en klar målsætning om, at børn skulle lære 

at inkludere andre i deres fællesskaber og udvikle handle-

beredskaber til at være i disse fællesskaber. 

 Arbejdet med cirklen som redskab startede allerede 

før VIDA-projektet, men i det beskrevne eksperiment blev 

det foldet yderligere ud og koblet sammen med en for-

ældredel. Det sidste var svært, fordi vi ikke var vant til at 

inddrage forældrene direkte i vores aktiviteter. I et tidli-

gere VIDA-eksperiment prøvede vi at inddrage forældrene 

gennem et spørgeskema, men det virkede ikke efter hen-

sigten. Skulle børnene gennem eksperimentet lære spil-

lereglerne i forskellige fællesskaber, erfarede vi, at denne 

form for læring også måtte foregå derhjemme. Derfor op-

fordrede institutionens leder i et brev samtlige forældre til 
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at udfylde en cirkel, som børnene fik med hjem fra institu-

tionen, og efterfølgende gå i dialog med deres barn om det 

at være med i en cirkel (familien, børnehaven eller noget 

tredje).

Cirkler i praksis 

med eksperimentet har vi konkret gennem to måneder 

arbejdet på i højere grad at have fokus på fællesskabet 

og især på det, at børnene udvikler deres kompetencer, 

så de kan være i et fællesskab og være inkluderende. Da 

fællesskab og inklusion er abstrakte begreber, valgte vi at 

arbejde med cirklen både som redskab og aktivitet, men 

også som et symbol på fællesskabet. Cirklen optræder 

mange gange i løbet af en børnehavedag, fx når vi sidder 

i rundkreds med børnene, når vi tegner, eller når vi leger 

sanglege. Vi igangsatte i forbindelse med eksperimentet 

en række forskellige tiltag og aktiviteter med cirklen som 

omdrejningspunkt: 

 et første eksempel på en aktivitet med cirklen som 

omdrejningspunkt var at bruge et rundt tæppe til at lave 

rundkreds på fx til samling. Denne form for cirkel blev an-

vendt til at understøtte forståelsen af at være inden for og 

uden for fællesskabet både visuelt og fysisk. Det var i den 

forbindelse vigtigt for os at snakke med børnene om, at vi 

deltager i og går til og fra cirkler på forskellige måder. Fx 

havde en dreng i børnehaven til at starte med brug for at 

sidde på kanten af et rundt tæppe, inden han på et senere 

tidspunkt kom fuldt med i det pågældende fællesskab. 

 en anden aktivitet med cirklen som omdrejningspunkt 

var at bruge en faldskærm til at træne børnene i på skift 

at være `ude og inde´. Denne aktivitet understøttede dia-

logen om at være med i cirklen/fællesskabet eller at være 

uden for cirklen/fællesskabet. 

 For det tredje har børnene sammen med de voksne 

tegnet og klippet små cirkler i børnehaven, som de efter-

følgende fik med hjem. meningen med denne aktivitet var, 

at forældre og børn i fællesskab skulle sætte billeder på 

cirklerne af de personer, der udgør deres familie. Foræl-

drene blev også opfordret til at tale med deres børn om 

det at være i cirklen eller udenfor, og efterhånden som 

børnene havde cirkler med hjemmefra, satte de deres 

cirkler op på en billedvæg i børnehaven, som børnene 

kunne gå til og fra. med udgangspunkt i billedvæggen for-

talte børnene på vores samling på skift hinanden om de-

res familier, hvilket understøttede selvbevidsthed (om den 

sammenhæng jeg er i) og styrkede evnen til at fortælle 

(sproglig kompetence). Desuden lærte børnene herigen-

nem at lytte og have fælles opmærksomhed på et andet 

barns fortælling. Det var i den forbindelse vigtigt for os, at 

vi som personale ikke definerede familiecirklerne, men at 

forældrene afgjorde hvilke personer og hvor mange, der 

skulle med i barnets cirkel.

 I arbejdet med at tegne og klippe cirkler etablerede 

vi et kreativt værksted, som var åbent om formiddagen i 

de to måneder, eksperimentet varede. Alle børn har på 

skift deltaget i små grupper bestående af en voksen og 2-3 

børn. opgaven var ud over  at producere cirkler at skabe et 

rum, hvor fordybelse og dialog var mulig. Den voksne hjalp 

børnene med den praktiske del med at tegne og klippe 

cirkler, og gruppen snakkede undervejs om, hvad cirklen 

skulle bruges til, hvad det vil sige at være med i cirklen 

(fællesskabet), og hvem der er med i barnets cirkel. 

 Vi erfarede, at arbejdet med cirklen kan varieres på 

mange måder og med mange forskellige materialer, fx leg 

med spande, hulahopringe eller tegnekridt. Vi oplevede, at 

børnenes grundlæggende kendskab til cirklen gjorde, at 
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de blev aktive medspillere i forhold til at se cirkler i deres 

hverdag og til at finde på idéer til anvendelse. 

 Den praktiske planlægning af og opfølgning på ekspe-

rimentet er foregået på vores månedlige pædagogmøder, 

og den pædagogiske leder fungerede som tovholder med 

henblik på at holde VIDA-principperne i spil. 

Arbejdet med cirklen skaber større fællesskabsfølelse 

og inklusion blandt børnene

Vi så på baggrund af eksperimentets evaluering, at bør-

nene generelt blev mere opmærksomme på, om og hvor-

dan andre var med i cirklen eller udenfor. Vi hørte fx ofte 

børn sige: ”Se, han er ude af cirklen, han skal ind i cirklen 

igen”, eller ”hov, nu er jeg skubbet ud af cirklen!” At lege 

med cirklen og bruge den som redskab og aktivitetun-

derstøttede således børnenes forståelse af fællesskabets 

betydning. Det kunne vi bl.a. høre, når børnene brugte be-

grebet ”cirklen” om et barn, der er udenfor, eller når de 

inviterede et barn ind i cirklen. Fra tilbagemeldinger fra 

forældre ved vi desuden, at børnene også brugte og bru-

ger begrebet derhjemme.

 Det, at vi som voksne har guidet børnene gennem 

de nævnte aktiviteter,medførte ligeledes en større fæl-

lesskabsfølelse blandt børnene, og detstyrkede de-

res evne til at være konfliktløsende. også den dialog, 

som børn og voksne har haft, bl.a. om hvilke følelser 

der er på spil, når man er henholdsvis inkluderet og 

ekskluderet,understøttede betydningen af at være i et fæl-

lesskab, og derved blev børnene også i højere gradi stand 

til at inkludere hinanden.

 For at evaluere eksperimentet foretog vi iagttagelser 

og beskrivelser af børnenes dialoger og input til samling 

og i leg og andre aktiviteter. til at understøtte dette tog 

vi billeder, som visatte op i børnehøjde, så også børnene 

kunne bruge dem som samtaleemne. Foruden det øgede 

fællesskab og inklusion gav eksperimentet med cirklen 

alle børn mulighed for at fortælle om dem selv og deres 

familie. Da børnene har forskellige baggrunde og fami-

lieforhold (nogle har store familier, fordi deres forældre 

er skilt, én har mistet sin far osv.), gav det meget forskel-

lige fortællinger, og på den måde oplevede børnene, hvor 

forskellige mennesker kan være. Disse fortællinger har 

også givet børnene en større indsigt i, hvem hinanden er, 

hvilket har understøttet udviklingen af empati og omsorg. 

 I forhold til forældreinddragelsesaspektet oplevede 

vi stor tilslutning til eksperimentet fra forældrenes side, 

hvilket især skyldtes, at der var tale om en konkret og af-

grænset opgave, som inddrog forældrene aktivt og skabte 

forbindelse mellem institution og hjem. Denne praksis 

med konkrete `hjemmeopgaver´ er blevet en fast stan-

dard i vores forældreinddragelse.

 Samlet set oplevede vi, at cirklen som redskab og ak-

tivitet har givet børnene en fælles forståelsesramme og et 

fælles sprog om, hvad fællesskab er. Ved at italesætte og 

konkretisere begrebet i leg, aktiviteter og konflikter bliver 

dette sprog fastholdt og videreført til nye børn. Der er næ-

sten gået et år, siden eksperimentet foregik, og her er et 

eksempel på, hvordan begrebet om cirklen er integreret i 

et barns bevidsthed:

 en dreng på 3,9 år sidder og laver ”noget” i Krea-rum-

met med små træstykker, han har malet og limet på kar-

ton. Pædagogen spørger ham: hvad er det du laver?

 Drengen svarer: ”Det er en cirkel, så alle træstykkerne 

kan være med. Så er der ingen, der bliver kede af det.”
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Nye faglige standarder om at arbejde konkret og visu-

elt og med aktiv forældreinddragelse

På baggrund af eksperimentet er det blevet en ny faglig 

standard for os generelt set at gøre det abstrakte konkret 

og visuelt i det pædagogiske arbejde. Derfor arbejder vi 

som noget fast med at anvende konkrete og visuelle virke-

midler i hverdagen som fx cirklen. Helt konkret er cirklen 

som symbol nu synlig mange steder i institutionen, og vi 

har i forlængelse af eksperimentet også produceret te-

makasser til børnene med billeder af indholdet uden på 

kassen og arbejdet med cirkus, hvor numrene blev præ-

senteret med billeder, for på den måde at konkretisere og 

visualisere de pædagogiske aktiviteter. 

 en anden faglig standard knytter sig til den generelle 

forældreinddragelse i institutionen, hvor vi som noget fast 

inddrager forældrene gennem konkrete opgaver, der især 

skal udføres hjemme. I et efterfølgende forløb omkring 

genbrugsmaterialer modtog forældrene derfor et brev, 

hvori de blev bedt om at udføre en række opgaver som 

en del af forløbet. Denne form for inddragelse engagerer 

forældrene, og vi oplever, at det bliver mere interessant 

for børnene at deltage aktivt, når deres forældre også er 

med i forløbet.

 På et andet niveau har arbejdet med VIDA-eksperi-

menterne motiveret os som personale til at forholde os 

nysgerrigt og undersøgende, når der er noget, som un-

drer os, eller som vi gerne vil blive klogere på. nye aktivi-

teter bliver til nye eksperimenter, hvor de voksnes tilgang 

er afprøvning af idéer, og hvor eventuelle fejl er med til at 

gøre os klogere. Ved aktivt at arbejde med en problemstil-

ling, undren eller nysgerrighed, som afprøves og spejles i 

en teori, opnår den enkelte medarbejder og den samlede 

medarbejdergruppe en læring om egen praksis til brug 

i fremtidige aktiviteter, og derved bliver denne proces 

også til kollektiv organisatorisk læring. Især refleksion 

over egen praksis er på dagsordenen i arbejdet med den 

organisatoriske læring. Under selve eksperimentet gik 

refleksionen mest på, hvordan børnene blev bevidste om 

cirklens og fællesskabets betydning. Senere har vi rettet 

fokus mod den voksnes rolle i at skabe inkluderende pro-

cesser, herunder især hvordan vi skaber rammerne for, at 

børnene opnår en læring om at være inkluderende. 
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Konklusion

med eksperimentet `Cirklen som redskab´ har vi således 

understøttet børnenes forståelse af fællesskabets betyd-

ning og i højere grad gjort dem i stand til at inkludere hin-

anden. Konkrete og afgrænsede hjemmeopgaver gav stor 

tilslutning til eksperimentet fra forældrenes side. 

Fremtidsperspektiver

Vi tænker nu og fremadrettet i høj grad alle vores aktivite-

ter som eksperimenter og ikke mindst over, hvordan for-

ældrene kan blive en del af de enkelte aktiviteter. Foræl-

dreinddragelsen rummer ikke længere kun evaluering og 

dokumentation fra os til forældrene, men en inddragelse i 

hele processen, hvor forældrene også bidrager med noget 

til os.

 Cirklen er som både redskab og aktivitet blevet en 

håndgribelig og genkendelig størrelse for børnene, og ar-

bejdet med den lever videre i dag − også hos nye børn − i 

bevidsthed, krop og sprog. I Rubjerg børnehave får alle nye 

børn fx en cirkel med hjem, når de starter.

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser 

og fotografering.

RuBJERg

RANDERS KOMMuNE

Leder: Mette Hjort

Medarbejder: 

Anne Marie Andersen

Telefon: 89159500

rubjerg.boernehave@randers.dk
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På baggrund af 
eksperimentet er det blevet 

en ny faglig standard for 
os generelt set at gøre det 

abstrakte konkret og visuelt i 
det pædagogiske arbejde. 

mette HJoRt, RUBJeRg
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Vinkevinduet på en `svær morgen´.
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Af tonnIe nIelSen

StJeRneHUSet eR en funktionsopdelt institution i åbent 

plan, hvor børn og voksne kan opholde sig i alle rum. Her 

præsenterer vi eksperimentet `nye læringsrum omkring 

aflevering om morgenen´ med særligt fokus på eksperi-

mentets aktiviteter og udbyttet for børn, forældre og per-

sonale. tre vigtige pointer fremstår som hovedresultater 

af eksperimentets evaluering.

Tre overordnede pointer 

   etablering af læringsrum om morgenen øger inklu-

sion og forpligtende fællesskaber. 

   Forældre finder det positivt at kunne aflevere deres 

barn til en voksen omkring en konkret aktivitet 

   VIDA-projektet fungerer som ledelsesværktøj med et 

stærkt fagligt fokus.

stJernehuset

nYe lÆRIngSRUm omKRIng 
AFleVeRIng om moRgenen



104

VIDA I prAksIs

Overordnede mål og teoretisk ramme

Vores overordnede mål med eksperimentet var at etablere 

nye læringsrum i forbindelse med situationen omkring af-

levering/modtagelse af børn om morgenen. mere konkret 

ønskede vi at etablere en række læringsrum i institutio-

nens åbne plan, som børnene kunne deltage i, når de an-

kom om morgenen. 

 Vi arbejder generelt i Stjernehuset ud fra en ressour-

ceorienteret og anerkendende tilgang til børn og forældre 

og med fokus på inklusion, lærende fællesskaber og zo-

nen for nærmeste udviklingstrin. Vi har i vores dagtilbud 

formuleret et fælles læringsbegreb med udgangspunkt 

i Vygotsky teori om zonen for nærmeste udvikling, og vi 

tilbyder forældrene en udviklingssamtale en gang om 

året, hvor vi bl.a. nedskriver fælles mål for barnets videre 

udvikling både i børnehaven og i hjemmet. I forhold til 

vores rutiner om morgenen, som eksperimentet tog sig 

udgangspunkt i, har det tidligere været vigtigt for os, at 

personalet var nærværende i samspillet og fællesskabet 

både med børnene, der er kommet, og barnet der modta-

ges/afleveres af forældrene.

 Forud for eksperimentet vidste vi derfor, at der var 

mange følelser forbundet med at ændre vores gældende 

morgenpraksis, der bestod af et vinkevindue, hvor foræl-

dre kunne tage afsked med børn og personale Vi så denne 

praksis som en hyggestund fuld af nærvær og omsorg, 

men oplevede samtidig også en uro i huset, som kunne 

skyldes, at vi voksne tit blev afbrudt i en aktivitet, som 

vi var i gang med sammen med en gruppe børn, fordi vi 

skulle med ud at vinke. eksperimentet gjorde det således 

muligt at afprøve en ny praksis i forbindelse med morgen-

afleveringen og samtidig komme den oplevede uro til livs 

og udvide vores fokus på omsorg og nærvær i afleverings-

situationerne til også at rumme nye muligheder for læring 

og inklusion gennem konkrete aktiviteter.

Fra vinkevindue til læringsrum

Stjernehuset er organiseret i et åbent plan centreret om-

kring et alrum med tre børnegrupper på i alt ca. 65 børn. 

Kulturen var før eksperimentets start som nævnt, at bør-

nene om morgenen gik med en voksen ned og vinkede til 

sine forældre. Dette medførte foruden uro og støj bl.a., at 

nærværet omkring det fælles morgenbord forsvandt, og at 

enkelte voksne kunne sidde alene med op til 40 børn. På 

samme tid stod stuerne ofte tomme og blev derved ikke 

brugt til aktiviteter med børnene i dette tidsrum. Dette 

blev udgangspunktet for at etablere de nævnte lærings-

rum i institutionen om morgenen, hvor forældrene kunne 

vælge at aflevere deres børn i forskellige aktiviteter og til 

en bestemt voksen. Det var vigtigt for os at bevare den 

tryghed, som vinkevinduet havde skabt, men samtidig så 

vi også en mulighed for faktisk at gøre det nemmere – og 

tryggere − for forældre at aflevere deres børn på den nye 

måde. 

 Det var vigtigt for os, at de etablerede læringsrum blev 

forskellige, og at de varierede over tid af hensyn til bør-

nenes ønsker og behov, sådan at vi ikke holdt fast i aktivi-

teter. Det var ligeledes vigtigt, at både aktiviteterne og de 

voksne, der stod for dem, var synlige i vores åbne plan for 

både børn og forældre, når de ankom til institutionen.

 Inden eksperimentets opstart fik forældrene udleveret 

et brev med vores tanker omkring eksperimentet, og eks-

perimentets mål og nye tiltag blev beskrevet i en Smtte-

model. Vi udarbejdede også en PowerPoint-præsentation 

med billeder og tekst, som blev vist til forældrene.

 Ved at tilbyde børnene relevante aktiviteter fik de mu-
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lighed for at blive inddraget i et fællesskab om en aktivitet 

eller at blive præsenteret for andre aktivitetsmuligheder. 

Vi præstenterede som minimum det antal læringsrum og 

aktiviteter, der var voksne til. Der kunne foruden aktivite-

ter som perleplade eller lego også være tale om lærings-

rum, hvor en voksen var med på distancen, fx puderum, 

udklædning, modellervoks eller lignende. I de enkelte læ-

ringsrum og aktiviteter deltog fra 2-10 børn ad gangen. 

når vi planlagde aktiviteter om morgenen, tog disse ofte 

deres udspring i børnenes interesser. Vi observerede lø-

bende, hvad de var optaget af, og hvad de havde brug for i 

situationen. Hvis barnet fx havde haft en ”svær” morgen, 

kunne det eksempelvis være trygt og rart at sidde på skø-

det af en voksen og lytte til en historie omgivet af andre 

børn. Aktiviteterne kunne også afhænge af, hvilke voksne 

der var mødt om morgenen, og hvad de kunne tilbyde. 

 I forbindelse med eksperimentet udarbejdede vi også 

læringskasser, som kunne bruges i forskellige aktiviteter. 

For hver enkelt kasse lavede vi en beskrivelse af, hvilken-

form for læring den har fokus på. Dog var vi generelt be-

vidste om ikke at sætte aktiviteter/lege i gang, som vi ikke 

havde mulighed for at ”forlade”, da vi til tiderkan blive af-

brudt af forskellige årsager (fx hvis et barn med et særligt 

behov har brug for hjælp til at vinke).

 Udgangspunktet for modtagelsen i læringsrummene 

var den anerkendende og ressourceorienterede, og vi 

benævnte derfor altid det enkelte barn ved navn, når det 

ankom. når børnene mødte den første voksne i alrum-

met, guidede og fortalte denne voksne, hvor barnet kunne 

møde en voksen fra dets gruppe. I grupperummene havde 

de voksne ansvaret for at sætte en aktivitet i gang med 

tanke på at være nærværende og engagerende, skabe ro 

og tid til fordybelse. Den voksne var her aktiv i at skabe 

kontakt til barnet og forældrene i situationen og var i den 

forbindelse opmærksom på placeringen i rummet. Barnet 

blev herefter afleveret til den voksne, og der blev sagt ”far-

vel” til mor eller far, hvorefter barnet blev involveret i den 

pågældende aktivitet og inkluderet i fællesskabet.

 Af og til gik vi tilbage til gamle rutiner, og den voks-

ne gik med barnet til vinkevinduet. Vi har nemlig været 

opmærksomme på, at enkelte børn ville se det som en 

udfordring, at vi ville skabe en ny kultur. Vi har i dialog 

med forældrene taget hensyn til det enkelte barns behov 

og handlet derefter, da alle gerne skal gå fra Stjernehuset 

med en god oplevelse. til gengæld valgte vi ikke at infor-

mere nye børn og forældre om vores tidligere praksis med 

vinkevinduet, og på den måde er eksperimentet og dets 

nye morgenrutine blevet til en ny gældende praksis.

 Som en slags eksperiment i eksperimentet trak vi i en 

periode tre helt nye børn væk og etablerede et særligt læ-

ringsrum for dem med fokus på nærvær og overskuelig-

hed i aktiviteterne. Formålet med dette var at gøre dem i 

stand til at mestre dagsrytmen i åbent plan.

øget inklusion og forpligtende fællesskaber gennem 

etablering af læringsrum

På baggrund af vores evaluering oplevede vi tydeligt en 

øget inklusion og flere forpligtende fællesskaber mellem 

børn, forældre og personale. Der er sket læring både hos 

den enkelte (barn og voksne) og i organisationen som hel-

hed. læringen hos børnene bestod især af social læring 

og tilegnelse af viden, men i konkrete aktiviteter som fx 

leg med lego blev der også trænet fysik- og matematik-

kompetencer. 

 Vi oplevede også, at børnene selv opsøgte aktiviteterne 

og valgte ud fra interesse eller tilknytning til den voksne, 
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der stod for aktiviteten, og eksperimentet var med til at 

sikre, at børnene opnåede det nødvendige nærvær med en 

voksen i løbet af en børnehavedag. 

 Hos medarbejderne blev fokus flyttet fra enkelthensyn/

tilgang til en større forståelse og udnyttelse af ressourcer 

og merværdi i fællesskabet. Det nye tiltag medvirkede 

også til, at man som medarbejder ikke skulle overskue 

hele den store gruppe af børn om morgenen, men ude-

lukkende dem, der deltog i den enkelte aktivitet. Fra et 

medarbejderperspektiv kom eksperimentet således også 

til at handle meget om at bryde gamle vaner og se nye 

muligheder, når ens personlighed blev sat i spil gennem 

nye roller i hverdagen. 

 Det er generelt vigtigt for os at formulere hvilken læ-

ring, der finder sted i de forskellige aktiviteter/ rutiner, 

over for forældrene, og derfor sendte vi som evaluerings-

værktøj et spørgeskema til forældrene, hvor vi bl.a. spurgte 

til hvor tydelige, de oplevede, at de etablerede læringsrum 

var? nogle forældre kunne se dem tydeligt, mens andre 

ikke kunne. På den baggrund blev vi opmærksomme på, 

at vi skulle blive tydeligere i at synliggøre læringsrumme-

ne bl.a. ved at italesætte de enkelte aktiviteter og deres 

muligheder over for forældrene. Vi tog det efterfølgende 

op på et forældremøde, hvor vi gav eksempler på mulige 

aktiviteter om morgenen.

 Vi fik generelt positive tilkendegivelser fra forældrene 

om, at de oplevede, at der er skabt mere ro om morgenen, 

og at de fandt det positivt, at man kunne aflevere sit barn 

til en voksen med en konkret aktivitet, som barnet kunne 

deltage i. For nogle forældre var det trygt at vide, at ens 

barn var ”kommet godt i gang”. 

Frontfigurer i medarbejdergruppen som ny faglig 

standard

Vi oplever, at vi gennem VIDA-eksperimentet fik skabt en 

ny faglig standard for ændrede morgenrutiner. Alle med-

arbejdere har taget del i eksperimentet, selvom det har 

været sværere for nogle voksne end andre at få det imple-

menteret i hverdagen. Vanskelighederne ligger især i at 

bryde med velkendte rutiner og i et (ubevidst) ønske om 

at please forældre på et følsomt område. når nye børn og 

forældre modtages i vores institution, introduceres de nu 

for vores nye læringsrum og aktiviteter.

 med udgangspunkt i eksperimentet fik vi også reflek-

teret over vigtigheden i at udpege såkaldte frontfigurer i 

medarbejdergruppen, der træffer beslutninger og sætter 

mål for forløb og aktiviteter. Denne refleksion foregik rent 

praktisk ved, at lederen deltog på stuemøder og stillede 

spørgsmål. VIDA-projektet kom i Stjernehuset til at fun-

gere som et vigtigt ledelsesværktøj i en turbulent tid præ-

get af store omvæltninger og lederskift. med projektet og 

det beskrevne eksperiment blev det muligt at tage et nyt 

udgangspunkt i et fælles fagligt indhold og reflektere over 

roller og rutiner.

Konklusion

med eksperimentet `nye læringsrum omkring aflevering 

om morgenen´ har vi fået etableret en række læringsrum 

i institutionen som alternativ til vores tidligere vinkevin-

due. Denne nye praksis har skabt øget inklusion og flere 

forpligtende fællesskaber mellem børn, forældre og per-

sonale.
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Fremtidsperspektiver

I Stjernehuset arbejder vi videre med at udvikle etablerin-

gen af de nye læringsrum i institutionen, bl.a. som led i 

vores aftalemål med Randers Kommune. Som eksempel 

på et overordnet aftalemål arbejder vi med inklusion un-

der emnet læringsrum, temakasser og aktivitetskasser. 

 

Evalueringsmetode

eksperimentet er evalueret ved hjælp af iagttagelser 

og spørgeskema til forældre.

STJERNEhuSET

RANDERS KOMMuNE

Leder: Tonnie Nielsen

Medarbejder: Grethe Holmberg

Telefon: 8915 9600

tonnie.nielsen@randers.dk

www.stjernehuset.randers.dk
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Hos medarbejderne blev 
fokus flyttet fra enkelthensyn/
tilgang til en større forståelse 
og udnyttelse af ressourcer og 
merværdi i fællesskabet. Det 
nye tiltag medvirkede også til, 
at man som medarbejder ikke 
skulle overskue hele den store 
gruppe af børn om morgenen, 

men udelukkende dem, der 
deltog i den enkelte aktivitet.

tonnIe nIelSen, StJeRneHUSet
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På vej mod nye læringsrum fra vinkevinduet, Stjernehuset.
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Negativ social arv

negativ social arv knytter sig på den ene side til socioøko-

nomiske og kulturelt bestemt ulige vilkår og muligheder 

og på den anden side til marginaliseringsproblematikker, 

de vanskeligheder og problemer, som socialt udsatte børn 

ofte bliver ofre for. De to former for negativ social arv kan 

gensidigt forstærke hinanden. når en marginaliserings-

proces først er i gang, er det vanskeligt at bryde ud af den 

– den ‘smitter af’ og føres ofte videre fra generation til ge-

neration. Dette skyldes blandt andet mangelfuldt socialt 

netværk og manglende sociale og personlige ressourcer 

(kompetencer).

Socialt udsatte børn 

Socialt udsatte børn er børn i en ‘udsat’ position præget af 

negativ social arv. Dette kan ses som forringede livschan-

cer som følge af forskelle i familiers kapitalformer (øko-

nomisk, kulturelt og socialt). Udsatte børns forringede 

livschancer har en tendens til at blive fastholdt gennem 

samfundets sociale arenaer – og i værste fald forstærkes 

de uheldige negative mønstre. Vi taler også om social arv 

i forbindelse med social ulighed set som reproduktion af 

‘udsathed’ og marginalisering.

Risikoprocesser

Risikoprocesser er processer, som er med til at fastholde 

eller endog forstærke udsatte gruppers ‘udsathed’ gen-

nem forskellige marginaliseringsprocesser (se også so-

cial eksklusion).

Eksklusion og inklusion

eksklusion henregnes til de ulighedsskabende meka-

nismer, der kan være på færde i pædagogiske sammen-

hænge i daginstitutioner, som bidrager til at fastholde 

eller forstærke (reproducere) konsekvenser af en negativ 

social arv gennem udstødning (marginalisering). Der er 

tale om institutionelle mekanismer i institutioner, som 

helt utilsigtet kan virke ‘bag om ryggen’ på aktørerne og 

bidrage til at fastholde forskelle mellem børn. Inklusion 

sigter mod at modarbejde mekanismer, der ekskluderer, 

og handler om social integration af alle børn.

handlekompetence 

en handlekompetence er kort sagt den del af en persons 

handlegrundlag, som gør personen i stand til at løse en 

bestemt opgave eller opnå et bestemt mål inden for en 

bestemt social kontekst. Den gør personen i stand til at 

handle på en sådan måde, at personen kan løse opgaven 

eller opnå de aktuelle mål. Begrebet skal først og frem-

mest ses som et teoretisk værktøj, der kan bruges til at 

beskrive og undersøge de dele af de socialt udsatte børn 

og unges liv og virkelighed, som skal være genstand for 

VIDA-projektets interventioner i daginstitutionerne.

Resiliens 

Resiliens beskriver en kapacitet til at nå sine mål under 

vilkår, der er så svære, at de kan kaldes modgang. Denne 

modgang kan have mange forskellige former, ligesom re-

siliens kan udvikles i både individet og forskellige sociale 

sammenhænge. Det er især i samspillet mellem indivi-

duelle, gode kognitive og socioemotionelle kompetencer 

(handlekompetencer) og det omgivende miljøs beskytten-

de faktorer (inklusion), at vi ser resiliens udvikles. 
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Socialt udsatte børns ideelle handlekompetencer

De handlekompetencer, som socialt udsatte børn ideelt 

set bør have på områder, som er strategisk vigtige for 

deres muligheder for at modvirke effekter af negativ so-

cial arv og fremme egen sociale integration og dermed 

livschancer. Socialt udsatte børns reelle handlekompe-

tencer. De handlekompetencer, som socialt udsatte børn 

i udgangspunktet (dvs. før en eventuel målrettet interven-

tion for at styrke deres strategiske handlekompetencer) 

antages at have på områder, som er strategisk vigtige 

for deres muligheder for at modvirke effekter af negativ 

social arv og fremme egen social integration og dermed 

livschancer.

Livschancer 

livschancer defineres her som de muligheder, det enkelte 

menneske har eller tilegner sig med hensyn til at skabe 

sig en position som fuldgyldigt og ligeværdigt medlem af 

et samfund med de konsekvenser, det har for den enkelte 

med hensyn til uddannelse (kulturel kapital), socialt net-

værk (social kapital) og materielle goder (økonomisk ka-

pital).

Intervention (VIDA-interventionsprogram) 

Intervention forstås almindeligvis som en mellemkomst, 

mægling eller indgriben. I VIDA-projektet ses intervention 

som en bestræbelse på at ‘komme imellem’ de negative 

konsekvenser af social arv og børns udsathed ved at tilret-

telægge institutionens hverdag på en ny systematisk og 

målrettet måde, der bygges op om den viden, som præ-

senteres i interventionsprogrammet og en øget satsning 

på pædagogisk opmærksomhed. VIDA-interventionen 

griber ind i praksis gennem kvalificering og videreudvik-

ling af de pædagogiske medarbejderes kompetencer i at 

fremme børns handlekompetencer og livschancer samt 

modarbejde social eksklusion (marginalisering).

Innovation 

Helt grundlæggende betyder innovation ’nyskabelse’ og 

blev i sin grundlæggelse som videnskabelig disciplin be-

stemt ved at være en ny kombination af eksisterende eller 

ny viden, erfaringer og ressourcer, som fra sin anvendelse 

skaber ny økonomisk værdi. til forskel fra den generelle 

forståelse af innovation, som er lig med udvikling og im-

plementering af nye produkter ofte i form af nye teknolo-

gier, hvor produktet er innovationen, så er innovationen i 

VIDA-interventionen lederne og de pædagogiske medar-

bejderes pædagogiske praksisser.

Læring i organisationer 

læring i organisationer er bestemt ved tilegnelsen og 

brugen af ny viden i ændrede praksisser, som kommer til 

systematisk kollektiv anvendelse.



113

  BegReBSoVeRSIgt

Pædagogisk opmærksomhed, refleksion og analyse 

Pædagogisk opmærksomhed forstås som udtryk for, at 

pædagoger på baggrund af viden om udsatte børn og pæ-

dagogik, der styrker, bliver i stand til at rette deres op-

mærksomhed mod at reflektere over og analysere mere 

systematisk på den pædagogiske praksis.

Kompetenceprofilanalyser

I disse analyser undersøges to typer af ’forskelle’: 1) for-

skelle mellem børns reelle og ideelle handlekompetencer 

samt 2) forskelle mellem pædagogernes reelle handle-

kompetencer og de krav til disse handlekompetencer, 

som børnenes udvikling af ideelle handlekompetencer 

stiller pædagogerne over for. Analysen anvendes som del 

af VIDA-refleksionsværktøjet til at sætte lokal pædagogisk 

udvikling i gang.

Spindelvæv (se også Kompetenceprofilanalyser)

Udtrykket `spindelvæv´ henviser til en fast figur i VIDA-

refleksionsværktøjets korte institutionsrapport, der viser, 

om der er sammenhæng mellem børnegruppens kompe-

tencer og personalegruppens kompetencer i den enkelte 

institution.

VIDA-refleksionsværktøj 

VIDA-refleksionsværktøjet er et værktøj udviklet med hen-

blik på, at ledelse og personale i de enkelte dagtilbud kan 

undersøge og udvikle egen praksis gennem refleksioner 

over sammenhængen mellem børnegruppens kompeten-

cer og dagtilbuddets læringsmiljø, som det kommer til 

udtryk i personalets handlekompetencer. Værktøjet be-

står af to It-baserede spørgeskemaer, der på baggrund 

af medarbejderes besvarelser resulterer i lokale kompe-

tenceprofiler for både børn og voksne. VIDA-refleksions-

værktøjet indfanger niveauet af handlekompetencer i in-

stitutionerne og kan på den baggrund sætte refleksioner 

i gang om de pædagogiske praksisser (se også bilag 1 i 

VIDA-modelrapport 1). 

VIDA-Kvalifikationsmappen 

VIDA-Kvalifikationsmappen er en fysisk mappe, hvis tek-

ster bidrager med forskellige aspekter af forskningsba-

seret teoretisk og empirisk viden om, hvordan socialt ud-

satte børns læring og trivsel kan styrkes i daginstitutioner, 

men også om de mulige forhindringer, der kan være på 

færde, bl.a. social eksklusion. De strategisk udvalgte vi-

densområder, der indgår i Kvalifikationsmappen, skal ses 

som det konkrete udgangspunkt for institutionernes ar-

bejde med refleksion og handling rettet mod fornyelse af 

den pædagogiske praksis (se også VIDA-modelrapport 1, 

kap. 2 for indholdsfortegnelse og beskrivelse af indholdet 

i mappen).
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VIDA-projektets hjemmeside 

http://edu.au.dk/forskning/projekter/vida/

HPA-projektets hjemmeside 

http://edu.au.dk/forskning/projekter/vida/hpa

Forskningsprogrammet om organisation og læring/social innovation 

http://edu.au.dk/forskning/omraader/ol/

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings hjemmeside 

http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelses¬forskning/

ReFeRenCeR og 
lInKS
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VIDA-PRoJeKtnotAt: eKSPeRImentet
Bente Jensen & mette Friis-Hansen, 

VIDA d. 2. februar 2012

tre eksperimenter à en måneds varighed udvikles og af-

prøves i alle VIDA-institutioner 2012.

 Hvert eksperiment bygges op over en 1) problemstil-

ling, 2) mål, 3) beslutning om omfang, et samlet aktivitets-

forløb bestående af delaktiviteter af en måneds omfang, 

4) indhold og opgavefordeling, 5) evaluering af proces og 

udbytte, 6) dokumentation og 7) konklusion i relation til 

målsætningen samt 8) konsekvenser for næste eksperi-

ment.

 I alt tre eksperimenter planlægges (PÅ UDDAnnel-

Sen), gennemføres (I PRAKSIS) og evalueres (I PRAKSIS/

DRøFteS PÅ UDDAnnelSen – uddannelsesforløb 3) – de 

kan ses som sammenhængende frem imod stadigt større 

progression. De omSÆtteS i en slags intern værktøjs-

kasse som guideline til at arbejde målrettet og systema-

tisk med fornyelse ud fra VIDA-guidelines.

PROBLEMSTILLINg

eksperimentet tager udgangspunkt i en problemstilling, 

som dagtilbuddet har analyseret frem via It-værktøjet om 

1) børns trivsel (sociale handlekompetencer), 2) læring 

(læringshandlekompetencer) og 3) resultaterne vedrøren-

de forskelle i børnegruppen (kompetenceprofiler) og/eller 

evt. gab mellem børns og pædagogers kompetencemøn-

stre – forudsætninger for at arbejde med inkluderende 

pædagogik.

MÅL

målsætning udarbejdes på baggrund af analyser fra VIDA-

refleksionsværktøj og den pro- blemstilling, der er trukket 

frem, fx ud fra et ønske om at arbejde meget mere med 

børns læringsidentitet i institutionen.

 målsætningen skal udformes, så den rummer mulig-

heder for evaluering af, om mål og delmål nås.

OMFANg

Selve eksperimentet strækker sig over minimum en må-

ned.

 I denne periode arbejdes der systematisk og efter/

ud fra målet, dvs., alle aktiviteter rettes mod målet. Alle 

medarbejdere arbejder mod målet, dvs., videndeling er en 

vigtig del af eksperimentet.

 ledere og medarbejderne indgår aftaler om og kon-

kretiserer:

 et pædagogisk indhold, dvs. aktiviteter, der understøt-

ter målet.

 opbygning af nye former for praksisser, dvs. konkret 

udformning af læringsmiljøer også med fokus på de fysi-

ske rammer/rum/inspirerende/læringsudviklende miljøer 

for børn (+forældre).

 Rollefordeling samt aktivitetsansvar. Ansvar for evalu-

ering og dokumentation.

 Planlægning af møder løbende gennem hele eksperi-

mentforløbet. Formidling til forældre samt øvrig formid-

ling (SharePoint, evt. hjemmesiden). lederens ansvar mht. 

mødeledelse og facilitering af processer tydeliggøres.

INDhOLD

Der udarbejdes delmål for fx uge 1, 2, 3 og 4, således at 

selve målsætningen nås gennem delmål. I planlægningen 

angives, hvordan konkrete aktiviteter bidrager til det, som 

dagtilbuddet ønsker at arbejde med i eksperimentperioden.

BILAg 1. Projektnotat om Eksperimentet
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De eksperimenter, som dagtilbuddet vælger at arbejde 

med, tager udgangspunkt i VIDA’s tre principper:

Fra fejlfinding til ressourcesyn, Fra passiv til aktiv læring,

Fra individuel til organisatorisk læring.

eksperimentet skal:

Involvere alle børn i dagtilbuddet og Involvere alle medar-

bejdere i dagtilbuddet.

VIDA-Basis:

eksperimenter tager udgangspunkt i:

Børns trivsel (se guidelines s. 78), Børns læring (se 

guidelines s. 80), Inkluderende læringsmiljøer, hvor ud-

satte børns interesseområder bliver tilgodeset, sat i fokus 

(guidelines).

VIDA-Basis +:

eksperimenter tager udgangspunkt i:

Forældresamarbejde om børns trivsel, Forældresamar-

bejde om børns læring, Inkluderende forældresamarbej-

de, hvor involvering og styrkelse af forældrekompetencer 

er sat i fokus (se s. 83).

EVALuERINg, DOKuMENTATION

mål og delmål skal ekspliciteres, således at deltagerne 

løbende er sikre på, at delmål nås, og at man er på vej 

imod det samlede mål – at den ’røde tråd’ er pejlemærke.

 Samles i en evaluering af om det overordnede mål er 

nået, ved evaluering af proces og produkt.

 Dokumentation ved fx fotos, film, produkter osv. syste-

matiseres ud fra spørgsmål, der løbende opstilles i guide-

lines.

KONKLuSION Og PERSPEKTIV

evalueringen skal munde ud i en konklusion, nåede vi de 

mål og delmål, vi havde sat os? Hvordan peger resulta-

terne frem imod perspektiver for fremadrettet at fortsætte 

med fornyelsen i den pædagogiske praksis i dagtilbuddet 

– enten i det næste eksperiment eller i rækken af ekspe-

rimenter .
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  BIlAg

om SYStemAtIK og eVAlUeRIng 
Charlotte Buchhave, konsulent, Randers Kommune

evalueringsbegrebet er blevet sat i spil i VIDA-projektet. 

De deltagende institutioner er gennem undervisningen 

blevet understøttet i at arbejde systematisk henimod 

evalueringen af deres pædagogiske eksperimenter: med 

udgangspunkt i en iagttaget problemstilling blev lederne 

og medarbejderne bedt om at udarbejde konkrete mål 

for børnegruppen. målene havde til formål at understøtte 

børnene i deres sociale og/ eller kognitive læring og/eller 

nye former for forældresamarbejde. 

 Systematikken fordrede dem til herefter at udarbej-

de eksperimentet, tiltagene, som skulle forløbe over en 

måned, hvorefter de skulle evaluere, hvorvidt målene var 

nået. Deltagerne udfordredes af at skulle finde velegnede 

dokumentationsmetoder, som kunne understøtte dem i at 

evaluere på de opstillede mål.

om FAgmoDelleR  
− FAglIge StAnDARDeR I DAgtIlBUD
Christina Weisen, konsulent, Brøndby Kommune 

Formålet med at indføre faglige standarder i dagtilbud er 

at sikre en lokal, ideel pædagogisk praksis, der akkumu-

lerer personalets fælles erfaring.

 Hver enkelt institution har i projektperioden udformet, 

gennemført og evalueret tre eksperimenter/fornyelser 

af deres pædagogiske praksis, og det er resultaterne af 

disse lokalt forankrede eksperimenter/fornyelser, som på 

sigt skal fungere som fremadrettede faglige standarder. 

I ovennævnte proces ligger der implicit en vigtig priorite-

ring , at det personale, som skal forvalte de faglige stan-

darder i praksis, ligeledes har fået mulighed for at udvikle 

ejerskab til disse. 

 De faglige standarder giver oversigt og vejledning for 

gennemførelse af de dele af en pædagogisk praksis, som 

man har valgt at fokusere på og eksplicitere gennem fæl-

les, kritisk refleksion og beskrivelse.

en faglig standard er bygget op om en systematik, der in-

deholder en beskrivelse af:

•	 	det	 almenteoretiske	 udgangspunkt	 (for	 eksempel	 et	

børne- og læringssyn, jf. VIDA-Kvalifikationsmappen, 

kap.3)

•	 målet	(hvad	vil	vi	konkret	gerne	opnå?)

•	 	arbejdsproces	 og	 konkrete	 tiltag	 (herunder	 arbejds-	

og ansvarsfordeling samt metodiske retningslinjer)

•	 dokumentation	og	evaluering

•	 	standardiserede	arbejdsværktøjer	som	tjeklister,	ma-

trix, skemaer, skabeloner osv.

På baggrund af løbende evalueringer og vurderinger ju-

steres og videreudvikles de faglige standarder, så de i 

realiteten hele tiden er kritisk reflekterede ”metoder”, 

som man på arbejdspladsen er blevet enig om at bruge på 

strategiske områder af den pædagogiske praksis.

 Beslutningen om at udvikle faglige standarder for in-

stitutionens praksis er ligeledes en beslutning om at ville 

arbejde med forandringsstrategier og dermed ikke bare 

udvikle sit fag, men også sig selv. 

BILAg 2. Notat om Systematik, evaluering og fagmodeller
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Bilag 4  Oversigt Over viDa-mODelprOgrammernes samleDe ’værktøjskasse’

ArbejdsredskAber

VIdA-kvalifikationsmappen

IT-refleksionsværktøjet

VIdA sTATusrApporTer 

VIDA-serien 2011: 01-03

VIDA-statusrapport 1 
design og Metode

VIDA-statusrapport 2 
baseline

VIDA-statusrapport 3 
en forskningskortlægning

VIDA serien 2012: 01-02

VIDA-statusrapport 3
Midtvejsanalyser

VIDA-statusrapport 4 
udviklingstendenser  

VIdA ModelrApporTer 

VIDA-serien 2013: 01-03

VIDA-modelrapport 1 
Materialer og værktøjer

VIDA-modelrapport 2 
uddannelse og implementering

VIDA-modelrapport 3
VIdA i praksis

VIdA forsknIngsrApporTer

VIDA-serien 2013: 04-07  

VIDA-forskningsrapport 1
effekter af VIdA

VIDA-forskningsrapport 2
organisatorisk læring

VIDA-forskningsrapport 3
forældreinddragelse

VIDA-forskningsrapport 4 
forandring og effekt

Vidensbaseret indsats 
over for udsatte børn i dagtilbud 

VIDA
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VIDA
Kvalifikationsmappen 2010-2012 

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Udgangspunktet for denne kvalifikationsmappe er projektet ‘Videnbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud’ (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan 

tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

VIDA-kvalifikationsmappen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitets-

skole og præsenterer forskningsbaseret viden på de områder, der er strategisk vigtige at sætte 

fokus på i forbindelse med problemstillinger om socialt udsatte børn og negativ social arv 

set i et overordnet handlekompetence-, mestrings- og innovationsperspektiv. Mappen frem-

lægger desuden relevant udvalgt viden om strategier for pædagogiske medarbejderes kom-

petence- og praksisudvikling, læring i organisationer og implementering samt evaluering af 

forandringsprocesser. 

Kvalifikationsmappen retter sig mod deltagere i VIDA-projektet, dvs. daginstitutionsledere fra 

VIDA-institutioner, områdeledere og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-dagtilbud. Desuden retter mappen sig 

mod undervisere på uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennemfører VIDA-

projektets uddannelsesforløb.

VIDAmappe_omslag_TRYK_H.indd   1 07/02/11   14.26

VIDA
Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn 
i dagtilbud med forældreinddragelse

Udgangspunktet for denne bog er projektet Vidensbaseret ind-

sats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtil-

buddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

 

Bogen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Uni-

versitetsskole og præsenterer forskningsbaseret viden om 

forældreinddragelse og forældresamarbejde på baggrund af 

en forskningskortlægning og en række danske kvalitative un-

dersøgelser. Forskningskortlægningen er udarbejdet til VIDA-

projektet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 

Bogen henvender sig til deltagere i VIDA-projektet, der arbej-

der med projektets interventionsprogram med særligt fokus 

på forældreinddragelse (VIDA-Basis +). Målgruppen er således 

daginstitutionsledere fra VIDA-institutioner, områdeledere 

og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-

dagtilbud. Bogen retter sig desuden mod de undervisere på 

uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennem-

fører VIDA-projektets uddannelsesforløb.

Vidensbaseret indsats over 

for socialt udsatte børn i dagtilbud 

med forældreinddragelse

VIDA
Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012 

 Bente Jensen og Jakob Haahr-Pedersen  (red.)
9 788772 815947
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Refleksionsværktøj

VIDA

VIDA I 
PRAKSIS

Tolv eksempler  
på  institutioners eksperimenter

VIDA-modelrapport 3

VIDA-forskningsserien 2013:03

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

ISSN (print): 1904-8947  ISSN (web): 1904-8521

VIDA I 
PRAKSIS
Tolv eksempler på  institutioners 
eksperimenter

I  VIDA-projektet har de deltagende institutioner arbejdet med at forny deres pædagogiske 
praksisser baseret på VIDA-programmet fra 2011 til 2013. Vi skal i denne modelrapport 3 se, 
hvordan det konkret kan foregå, når deltagerne omsætter viden og arbejdsmetoder gennem 
et perspektiv om organisatorisk læring, der indebærer, at alle medarbejdere i dagtilbuddet 
inddrages i at arbejde med en ny eksperimenterende, vidensbaseret og systematisk tilgang 
til pædagogisk udvikling. Mere specifikt er formålet med rapporten at formidle VIDA-projek-
tet gennem den måde, professionelle selv skriver om projektets forløb, betydning og virk-
ninger på i forhold til at nå alle børn i dagtilbud − og også mere specifikt socialt udsatte børn. 

De 12 eksperimenter er udvalgt og løbende bearbejdet af en redaktionsgruppe bestående af 
ni deltagere: repræsentanter fra VIDA-projektets projektgruppe og -ledelse, repræsentanter 
fra praksis og fra en kommunal konsulentgruppe. 

Rapporten er en modelrapport, dvs. den kan læses som eksempler på hvordan VIDA er ud-
møntet i praksis. Men rapporten kan også anvendes som model for, hvordan der kan arbe-
jdes konkret med VIDA ud fra principper om at arbejde målrettet, systematisk, og dokumen-
terbart med praksisudvikling ud fra et princip om organisatorisk læring.
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Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Materialer og værktøjer  

Bente Jensen (red.)

VIDA
VIDA-modelrapport 1 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Effekter af VIDA  

Bente Jensen, Astrid Rasmussen & Peter Jensen

VIDA
VIDA-forskningsrapport 1 

 

VIDA-forskningsserien 2013:04ISSN: 1904-8947 ISBN: 978-87-7281-XXX-X

VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Organisatorisk læring i VIDA  

Bente Jensen & Ulrik Brandi

VIDA
VIDA-forskningsrapport 2 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 
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Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram 
Forandring og effekt   

Bente Jensen & Ulrik Brandi

VIDA
VIDA-forskningsrapport 4 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i  
dagtilbud – modelprogram. Forskningsrapport 4.
Forandring og effekt.

Forskningsrapporten præsenterer de samlede resultater af VIDA-forskningsprojek-

tets effektanalyser og casestudier om hhv.- Organisatorisk Læring i VIDA og foræl-

dreinddragelse i VIDA. Rapporten er den sidste i serien af VIDA rapporter og formålet 

med rapporten er at præsentere den samlede tilgang til pædagogisk fornyelse i 

VIDA-modelprogrammet samt de design og metoder, der er taget i anvendelse med 

henblik på at undersøge effekter.  

VIDA-modelprogrammet er udviklet med henblik på, at ledelse og personale i det 

enkelte dagtilbud kan undersøge og udvikle egen praksis gennem refleksioner over 

sammenhængen mellem børnegruppens kompetencer og forudsætninger og dagtil-

buddets læringsmiljø. Vi skal i rapporten se hvordan dette program viser sig gennem 

effekter på børns sociale udvikling, trivsel og læring. Vi skal ligeledes se på, hvordan 

de uddannelsesprogrammer og lokale udviklingsforløb der er sat i gang i institution-

erne har medvirket til kompetenceudvikling blandet ledere og medarbejder. Endvi-

dere præsenterer rapporten resultater af forældreinddragende aktiviteter. Endelig 

samles rapporten i en refleksion over forskningsprogrammets samlede resultater og 

perspektiver fremadrettet. 

Målgruppe for rapporten er ministerier, kommuner, professionshøjskoler og andre, 

som ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper samt for-

skere og studerende, der ønsker at få indblik i det samlede programs design, metoder 

og samlende analyser.  

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projektet ‘Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram’, som er bestilt 

og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved 

DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke 

pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 
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VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET
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udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Forældreinddragelse i VIDA  

Dorte Kousholt & Peter Berliner
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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Design og metode 
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VIDA
Videnbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. 
Design og metode

Denne statusrapport præsenterer for første gang projektet Vidensba-

seret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene 

bedst hånd om socialt udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Statusrapporten introducerer VIDA-projektets mål, baggrund og ud vikling 

af de to modelprogrammer samt skitserer projektets valg af design og 

metode i forbindelse med intervention og effektforskning. Målgruppen 

for rapporten er alle fra et policy- og praksisniveau til forskere og andre 

med interesse for at forbedre samfundets indsatser over for negativ 

social arv i et uddannelsesperspektiv startende i dagtilbud.
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Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram 

Baseline  

Bente Jensen (red.)
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. 
Baseline  

Statusrapporten præsenterer de første resultater fra projektet Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) vedrørende de 

deltagende dagtilbuds forudsætninger for at arbejde med fornyelse af 

pædagogiske praksis i et perspektiv om organisatorisk læring og for-

ældresamarbejde. Desuden belyses randomiseringen, dvs., hvordan 

udtrækningen af deltagergrupper har fundet sted. I den sammenhæng 

belyses ca. 7.000 børns samlede kompetencemønster, både kognitive 

og non-kognitive kompetencer. 

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projek-

tet �Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-�Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-

program’, som er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Under-

visning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet 

skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske ind-

satser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 
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VIDA
Programmer for 0-6årige med 
 forældre involvering i dagtilbud

Denne rapport er den anden rapport i VIDA-forskningsserien. Rap-

porten knytter sig således til projektet Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet 

spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt 

udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Kortlægningen af den forskning, der undersøger de interventioner for 

0-6årige i dagtilbud, der inddrager forældre, anvendes som videnskilde 

og inspiration for det forældreprogram, VIDA-projektet udvikler og 

afprøver. De interventioner, som er undersøgt gennem pålidelig forsk-

ning, og som kan pege på positive resultater, er der redegjort nærmere 

for.
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VIDA
Kvalifikationsmappen 2010-2012 

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Udgangspunktet for denne kvalifikationsmappe er projektet ‘Videnbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud’ (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan 

tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

VIDA-kvalifikationsmappen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitets-

skole og præsenterer forskningsbaseret viden på de områder, der er strategisk vigtige at sætte 

fokus på i forbindelse med problemstillinger om socialt udsatte børn og negativ social arv 

set i et overordnet handlekompetence-, mestrings- og innovationsperspektiv. Mappen frem-

lægger desuden relevant udvalgt viden om strategier for pædagogiske medarbejderes kom-

petence- og praksisudvikling, læring i organisationer og implementering samt evaluering af 

forandringsprocesser. 

Kvalifikationsmappen retter sig mod deltagere i VIDA-projektet, dvs. daginstitutionsledere fra 

VIDA-institutioner, områdeledere og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-dagtilbud. Desuden retter mappen sig 

mod undervisere på uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennemfører VIDA-

projektets uddannelsesforløb.

VIDAmappe_omslag_TRYK_H.indd   1 07/02/11   14.26

VIDA
Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn 
i dagtilbud med forældreinddragelse

Udgangspunktet for denne bog er projektet Vidensbaseret ind-

sats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtil-

buddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

 

Bogen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Uni-

versitetsskole og præsenterer forskningsbaseret viden om 

forældreinddragelse og forældresamarbejde på baggrund af 

en forskningskortlægning og en række danske kvalitative un-

dersøgelser. Forskningskortlægningen er udarbejdet til VIDA-

projektet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 

Bogen henvender sig til deltagere i VIDA-projektet, der arbej-

der med projektets interventionsprogram med særligt fokus 

på forældreinddragelse (VIDA-Basis +). Målgruppen er således 

daginstitutionsledere fra VIDA-institutioner, områdeledere 

og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-

dagtilbud. Bogen retter sig desuden mod de undervisere på 

uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennem-

fører VIDA-projektets uddannelsesforløb.

Vidensbaseret indsats over 

for socialt udsatte børn i dagtilbud 

med forældreinddragelse

VIDA
Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012 

 Bente Jensen og Jakob Haahr-Pedersen  (red.)
9 788772 815947
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Refleksionsværktøj

VIDA

VIDA I 
PRAKSIS

Tolv eksempler  
på  institutioners eksperimenter

VIDA-modelrapport 3
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VIDA I 
PRAKSIS
Tolv eksempler på  institutioners 
eksperimenter

I  VIDA-projektet har de deltagende institutioner arbejdet med at forny deres pædagogiske 
praksisser baseret på VIDA-programmet fra 2011 til 2013. Vi skal i denne modelrapport 3 se, 
hvordan det konkret kan foregå, når deltagerne omsætter viden og arbejdsmetoder gennem 
et perspektiv om organisatorisk læring, der indebærer, at alle medarbejdere i dagtilbuddet 
inddrages i at arbejde med en ny eksperimenterende, vidensbaseret og systematisk tilgang 
til pædagogisk udvikling. Mere specifikt er formålet med rapporten at formidle VIDA-projek-
tet gennem den måde, professionelle selv skriver om projektets forløb, betydning og virk-
ninger på i forhold til at nå alle børn i dagtilbud − og også mere specifikt socialt udsatte børn. 

De 12 eksperimenter er udvalgt og løbende bearbejdet af en redaktionsgruppe bestående af 
ni deltagere: repræsentanter fra VIDA-projektets projektgruppe og -ledelse, repræsentanter 
fra praksis og fra en kommunal konsulentgruppe. 

Rapporten er en modelrapport, dvs. den kan læses som eksempler på hvordan VIDA er ud-
møntet i praksis. Men rapporten kan også anvendes som model for, hvordan der kan arbe-
jdes konkret med VIDA ud fra principper om at arbejde målrettet, systematisk, og dokumen-
terbart med praksisudvikling ud fra et princip om organisatorisk læring.
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udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Materialer og værktøjer  

Bente Jensen (red.)

VIDA
VIDA-modelrapport 1 

 

VIDA-forskningsserien 2013:01ISSN: 1904-8947 ISBN: 978-87-7281-XXX-X

VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Effekter af VIDA  

Bente Jensen, Astrid Rasmussen & Peter Jensen

VIDA
VIDA-forskningsrapport 1 

 

VIDA-forskningsserien 2013:04ISSN: 1904-8947 ISBN: 978-87-7281-XXX-X

VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i  
dagtilbud – modelprogram. Forskningsrapport 4.
Forandring og effekt.

Forskningsrapporten præsenterer de samlede resultater af VIDA-forskningsprojek-

tets effektanalyser og casestudier om hhv.- Organisatorisk Læring i VIDA og foræl-

dreinddragelse i VIDA. Rapporten er den sidste i serien af VIDA rapporter og formålet 

med rapporten er at præsentere den samlede tilgang til pædagogisk fornyelse i 

VIDA-modelprogrammet samt de design og metoder, der er taget i anvendelse med 

henblik på at undersøge effekter.  

VIDA-modelprogrammet er udviklet med henblik på, at ledelse og personale i det 

enkelte dagtilbud kan undersøge og udvikle egen praksis gennem refleksioner over 

sammenhængen mellem børnegruppens kompetencer og forudsætninger og dagtil-

buddets læringsmiljø. Vi skal i rapporten se hvordan dette program viser sig gennem 

effekter på børns sociale udvikling, trivsel og læring. Vi skal ligeledes se på, hvordan 

de uddannelsesprogrammer og lokale udviklingsforløb der er sat i gang i institution-

erne har medvirket til kompetenceudvikling blandet ledere og medarbejder. Endvi-

dere præsenterer rapporten resultater af forældreinddragende aktiviteter. Endelig 

samles rapporten i en refleksion over forskningsprogrammets samlede resultater og 

perspektiver fremadrettet. 

Målgruppe for rapporten er ministerier, kommuner, professionshøjskoler og andre, 

som ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper samt for-

skere og studerende, der ønsker at få indblik i det samlede programs design, metoder 

og samlende analyser.  

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projektet ‘Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram’, som er bestilt 

og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved 

DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke 

pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Videnbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. 
Design og metode

Denne statusrapport præsenterer for første gang projektet Vidensba-

seret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene 

bedst hånd om socialt udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Statusrapporten introducerer VIDA-projektets mål, baggrund og ud vikling 

af de to modelprogrammer samt skitserer projektets valg af design og 

metode i forbindelse med intervention og effektforskning. Målgruppen 

for rapporten er alle fra et policy- og praksisniveau til forskere og andre 

med interesse for at forbedre samfundets indsatser over for negativ 

social arv i et uddannelsesperspektiv startende i dagtilbud.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. 
Baseline  

Statusrapporten præsenterer de første resultater fra projektet Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) vedrørende de 

deltagende dagtilbuds forudsætninger for at arbejde med fornyelse af 

pædagogiske praksis i et perspektiv om organisatorisk læring og for-

ældresamarbejde. Desuden belyses randomiseringen, dvs., hvordan 

udtrækningen af deltagergrupper har fundet sted. I den sammenhæng 

belyses ca. 7.000 børns samlede kompetencemønster, både kognitive 

og non-kognitive kompetencer. 

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projek-

tet �Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-�Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-

program’, som er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Under-

visning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet 

skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske ind-

satser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Programmer for 0-6årige med 
 forældre involvering i dagtilbud

Denne rapport er den anden rapport i VIDA-forskningsserien. Rap-

porten knytter sig således til projektet Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet 

spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt 

udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Kortlægningen af den forskning, der undersøger de interventioner for 

0-6årige i dagtilbud, der inddrager forældre, anvendes som videnskilde 

og inspiration for det forældreprogram, VIDA-projektet udvikler og 

afprøver. De interventioner, som er undersøgt gennem pålidelig forsk-

ning, og som kan pege på positive resultater, er der redegjort nærmere 

for.
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VIDA I 
PRAKSIS
12 eksempler på pædagogisk 
fornyelse gennem VIDA

BogeN PRæSeNteReR 12 eksempler på institutioners arbejde med eksperimenter gen-
nemført som en del af forskningsprogrammet VIDA. De 12 eksperimenter består af 6 eks-
perimenter fra VIDA Basis-institutioner og 6 eksperimenter fra VIDA Basis +-institutioner. 
De 12 eksperimentbeskrivelser beskriver detaljeret den enkelte institutions arbejde med at 
støtte børns trivsel, læring og udvikling af handlekompetencer gennem et afgrænset ekspe-
rimentforløb. De 6 VIDA Basis +-institutioner har desuden et særligt fokus på forældreind-
dragelse i deres eksperimentbeskrivelser.

VIDA-moDelPRogRAmmet er udviklet med henblik på, at ledelse og personale i det enkelte 
dagtilbud kan undersøge og udvikle egen praksis ud fra en eksperimenterende tilgang. I bo-
gen skal vi se, hvordan denne eksperimenterende tilgang har udmøntet sig i praksis.

målgRuPPeN foR BogeN er praktikere, kommuner, professionshøjskoler og andre, som 
ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper samt forskere og stude-
rende, der ønsker at få indblik i arbejdet med VIDA-projektet i praksis.


