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Indledning
Projekt Barnet i Centrum er nu afsluttet. De tre laboratorieledere - Ole Henrik Hansen, Anders Skriver
Jensen og Lone Svinth - har sammen med cirka 350 vuggestuepædagoger og dagplejere fordelt på tre
laboratorier afholdt 14 laboratoriemøder, et centralt fælles laboratorium og en afslutningskonference.
Arbejdet i laboratorierne har givet mulighed for, at de tilknyttede forskere har kunnet støtte
praktikerne i at reflektere over egen pædagogiske praksis med de 0-3 årige med henblik på at
italesætte og begrebsliggøre denne og på dette grundlag løbende videreudvikle såvel praksis som et
didaktisk teoretisk grundlag for denne.
Udvikling af praksis og dokumentation af forandringsproces er bragt tilbage i laboratorierne, hvor
praktikere og forskere har arbejdet aktivt med denne empiri. Denne teori-praksis bevægelse har
medført, at laboratorieholderne har fået betydningsfuld empiri, som kan ligge til grund for udvikling af
nye teoretiske indsigter inden for 0-3års området.
Denne teori-praksis bevægelse har betydet, at praktikerne har forandret praksis og opnået ny viden.
Og forskerne har via analyse af datamaterialet etableret grundlag for at udvikle ny viden om det
pædagogiske arbejde med de 0-3årige børn i vuggestue og dagpleje.
Fordi deltagerne har lært via praksis / aktionen - og fordi forskerne udvikler ny viden, er der tale om
såvel aktionslæring som aktionsforskning.

Om evalueringen
Evalueringen har til formål





at dokumentere deltagernes læringsproces og udbytte
at afdække, hvordan BiC er blevet forankret i de enkelte institutioner/dagplejer og kommuner.
Har BiC sat sig spor i deltagernes praksis (fra viden til praksis)– og har denne praksis spredt
sig til kolleger?
at undersøge deltagernes oplevelse af aktionsforskning/læring som metode til
kompetenceudvikling.

Metode
Evalueringen indeholder en kvantitativ og en kvalitativ del:








Spørgeskema med åbne og lukke svarkategorier er sendt ud til alle deltagere. Spørgeskemaet
følger bl.a. op på spørgsmålene fra spørgeskemaet, som blev udsendt i første fase.
Spørgeskemaet blev sendt ud januar 2015.
Kvalitative interview med laboratoriedeltagere. En fra hvert laboratorium – dvs. ni i alt.
Kvalitative interview med kollega/leder i ni deltagende institutioner. Hvordan er de blevet
inspireret af deres kollega, medarbejder? Hvad har været vanskeligt ved at have en
kollega/medarbejder, som deltog i BiC?
Spørgeskema i ledernetværk.
Forskervurderinger/analyser af processen og foreløbige resultater.
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Aktionslæring og aktionsforskning
Fordi der er en vekselvirkning mellem laboratoriearbejdet, den pædagogiske praksis og den
tilknyttede forskning, kan Barnet i Centrum karakteriseres som et projekt med aktionslæring, et
udviklingsarbejde samt et forskningsprojekt.

Aktionslæring
Barnet i Centrum har fra starten haft ambitionen om at ville skabe mulighed for deltagernes læring via
deres indgriben i og forandring af praksis, altså aktionslæring. Arbejdet i laboratorierne har givet
gode muligheder herfor. I laboratorierne er praktikerne blevet ”forstyrret”, hvilket har skabt grundlag
for at tænke nyt og efterfølgende at skabe forandringer i egen praksis. I laboratoriernes
praksisfællesskab (Lave & Wenger, 2003) fremlægges, reflekteres og diskuteres disse forandringer.
Gennem disse handlinger skaber deltagerne deres egen læring: læring gennem aktion, hvorfor vi taler
om aktionslæring.
Gennem det første år har Barnet i Centrum udviklet sig til at være et aktionslæringsprojekt, da
praktikerne gennem laboratoriearbejdet på en systematisk måde har i-talesat (begrebsliggjort),
reflekteret og diskuteret deres egen pædagogiske praksis. Både deres eksisterende praksis og de nye
praksisformer, som de har udviklet og gennemført som følge af drøftelser i laboratorierne. Det har
betydet, at de dels har lært nyt og dels at en del af deres såkaldte eksisterende tavse viden er blevet
begrebsliggjort.
Med tavs viden menes, at deltagerne som kompetente fagudøvere på forhånd var i besiddelse af
pædagogisk viden, om end de ikke altid eksplicit kunne udtrykke denne i sproglig form og med brug af
pædagogiske begreber. Pædagogerne udtrykte i mange sammenhænge en intuitiv forståelse af et
muligt teoretisk grundlag som blev i-talesat og udviklet gennem laboratoriearbejdet. 1
Deltagernes situerede kompetencer og aktuelle tavse viden er via drøftelser i laboratorierne delvis
blevet omdannet til eksplicit viden. Men vi har også erfaret, at der skal mere til. Den tavse viden er
udviklet via praksis og indlejret i den eksisterende praksis, og derfor må dannelse af eksplicit og
bevidst viden også løftes frem via praksis ved, så at sige, at blive vist. Derfor har det også været forsøgt
at etablere et lokalt laboratorium, et erfarings- og refleksionsrum, i den enkelte vuggestue/dagpleje.
Det er sket nogle steder, hvor de pædagogiske konsulenter har bidraget med forskellige former for
gennemførelse af lokale diskussioner og refleksioner. Sådanne lokale drøftelser og refleksioner har
vist sig at være hjælpsomme som forberedelse til fremlæggelse af praksiserfaringer i laboratorierne.
Sammenfattende om deltagernes læring er, at den foregår på kryds og tværs i vejene mellem arbejdet i
laboratorierne, praksis udførelsen og de lokale refleksionsrum.

1

Polanyi (1966) var en af de første der redegjorde for begrebet ”tavs viden” og en række undersøgelser har
efterfølgende vist, at mennesket ofte besidder viden af ikke-sproglig art og kan udføre kompetente handlinger der
ikke er baseret på regler (fx Brenner, 1984; Schön, 1983; Wackerhausen, 1999).

4

Udviklingsarbejde
Praktikernes løbende læring og ændring af egen praksis har også ført til indførelse af nye
praksisformer i den enkelte vuggestue og dagpleje, hvorfor Barnet i Centrum også kan betegnes
pædagogisk udviklingsarbejde, der defineres som:
Et systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og / eller praktisk
erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter og
processer, systemer eller tjenesteydelser (OECD , 2002).
Deltagernes ændring af praksis er gennemført på en mere systematisk måde, end hvad der
kendetegner den gode hverdagspædagogik. Om end den daglige praksis både rummer planlægning,
gennemførelse og evaluering, er udviklingsarbejdet lidt mere vidtgående, da det er karakteriseret af
følgende fire dimensioner: 1) Eksplicitte problem- og målformuleringer, 2) Beskrivelse af hvad der
sker og hvordan det sker, 3) Systematiske evalueringsmetoder, 4) Rapportering.

Aktionsforskning
Det snævre samarbejde mellem praktikere og forskere giver mulighed for, at forskerne gennem det
fælles laboratoriearbejde har opnået en vis tilknytning til praksis og således har indsamlet data om
praksis, analyseret, fortolket og diskuteret denne – og det med mulighed for at skabe ny viden. Når
forskerenes og praktikernes forskning fører til systematisk beskrivelse og analyse af løbende
ændringer af praksis samt produktion af ny viden, kan vi tale vi om aktionsforskning. Altså forskning
gennem handling, hvorfor tyske didaktiker Wolfgang Klafki (1976) bruger begrebet
’Handlungsforschung’.
Det tætte samarbejde mellem laboratorielederne og praktikerne har allerede i det første BiC år ført til
produktion af ny viden (hvilket omtales i den efterfølgende beskrivelse af arbejdet i de tre
laboratorier). I den forstand kan Barnet i Centrum karakteriseret som aktionsforskning. Eller i det
mindste aktionsforskningslignende.
Dette fordi aktionsforskningen går et skridt længere end udviklingsarbejdet, da der er tale om
produktion af ny viden. Forskning defineres som et skabende arbejde på systematisk grundlag med
henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden (OECD, 2002).
Men om end Barnet i Centrum lever op til kriteriet ”produktion af ny viden”, har det været betydeligt
vanskeligere at honorere aktionsforskningens krav om, at forskeren involverer sig i den pædagogiske
praksis.
I overensstemmelse med Klafkis (1976) demokratisk orienterede 'handlungsforschung', der er
karakteriseret ved, at erkendelsesinteressen er at løse problemer fra praksis, at forskeren ikke blot
beskriver men intervenerer og forandrer praksis, samt at parterne gennem etablering af et symmetrisk
forhold søger at ophæve adskillelsen mellem praktiker og forsker. Det betyder ideelt set, at praktikerne
ikke kun udfører pædagogisk praksis men også udfører visse forskningsprocesser (fx indsamler data via
observation). Tilsvarende udfører forskerne ikke blot forskning (dataindsamling, analyse osv.), men de
involverer sig også i praksis. Kun halvdelen af dette ambitiøse kriterium er blevet indfriet. Praktikerne
har i et vist omfang fungeret som forskere. De har bl.a. lavet observationer af ændret praksis og har
gennemført spørgeskemaundersøgelser og bragt denne nye viden ind i laboratorierne. Men sværere har
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det været for forskerne at involvere sig i praksis og at etablere et symmetrisk forhold til praktikerne. Af
ressourcemæssige årsager har denne dimension heller ikke været medtænkt fra starten.
Derimod har aktionsforskningens generelle fire fase model inspireret arbejdet i det første år af Barnet i
Centrum projektet. Kurt Levins (1958) kulturradikale-progressive model har været brugt som et alment
styringsredskab: 1) Forskere og praktikere formulerer ideen / problemformuleringen, 2) de fastlægger en
overordnet plan, de beskriver og beslutter og udfører det første aktionstrin, 3) parallelt hermed
gennemføres et undersøgelsestrin med dataindsamling om det første aktionstrin, dets forløb og
resultater, 4) med afsæt heri træffer de beslutninger om næste aktionstrin osv. osv.
Med afsæt i den Lewinske model har vi beskrevet det første år af BiC som en spiralformet
forandringsproces bestående af fire på hinanden gentagende faser (Kemmis & McTaggart, 2005):






Plan: Planlægning af forandring. Nedskrivning af mål, og tegn på succes. Definering af
problemstillinger og status quo. Beskrivelse af nuværende praksis. Aftale om struktur for
forandringsproces.
Praksis: Den planlagte forandringsproces går i gang. Man må handle. Og observere. Hertil
hører dokumentation. Man udfører første skridt af planen.
Refleksion: Refleksion over praksisændringer, og konsekvenser af disse. Bruger mål og tegn fra
planen. Lægger frem for deltagere, stiller kritiske spørgsmål.
Ny plan: En gentagelse af trin 1; baseret på de reflekterede erfaringer fra trin 3 (og derfor ikke
helt trin 1, men nærmere trin 4).

Det skal dog bemærkes, at aktionsforskningsprocessen i praksis aldrig er fuldstændigt afstemt med
ovenstående skabelon. Virkeligheden er mere dynamisk, og de fire trin overlapper og griber ind i
hinanden. Det er også tilfældet i Barnet i Centrum.

Organisering
I den løbende BiC evaluering opereres der med en distinktion mellem to organisatoriske enheder, som
står i forhold til hinanden og laboratorielederen:




Plenum - overordnet set laboratoriet som samlet praksisfællesskab: På tværs af de 3
geografiske enheder, som er fælles om f.eks. indholdet af særlige afdelinger af hjemmesiden;
men primært henviser plenum til ’klassefællesskabet’ som sådan. Den kollektive enhed ved
hver session. Kommer til udtryk i fælles diskussioner, fremlæggelser, m.m. Data: Slides, noter
fra plenumdiskussioner, samtaler om- og refleksioner over deltagepræsentationer, m.m.
Grupper: Ofte er projekterne i laboratoriet udarbejdet af en gruppe, om end der er flere
individuelle projekter. Projektgrupperne mødes løbende mellem hver session. Oftest er det
kolleger. Nogle grupper er en institution med tilknyttet konsulent. Data: Deltagernes
projektbeskrivelser, datamateriale, fremlæggelser. Herunder også temagrupper – som er flere
projektgrupper der er samlet under et fælles tema.

Referencer
Brenner, P. (1984). From novice to expert. Menlo Park: Addison-Wesley.
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Klafki, W. (1976). Aspekte Kritisch-Konstruktiver Erziehungswissenschaft. Belz Verlag.
Lave, Jane & Wenger, Etienne (2003). Situeret læring – og andre tekster. København: Hans Reitzels
Forlag.
Levin, K. (1958). Group Decision And Social Change. In: Maccoby and Hartley. Readings in Social Psychology. Holt,
Reinard and Winston.
OECD (2002). Frascati Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental
development. Paris: OECD.
Polanyi, M. (1966). The tatic dimension. USA: Doubleday.
Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.
Wackerhausen, S. (1999). Det skolastiske paradigme og mesterlære. I: Kvale et al (red.) Mesterlære –
læring som social praksis. København: Reitzel.

7

Didaktik
Kapitlet indeholder tre elementer
1. Introduktion til laboratoriets teoretiske fundering
2. Aktionsforskningsprocessen, herunder eksempler på laboratoriets effekt på praksis
3. Foreløbige analyser og resultater, herunder kommende publikationer og modeller.

Introduktion til laboratoriets teoretiske fundering
Laboratoriet havde til formål at udfordre didaktikbegrebet med vuggestue og dagpleje refleksion og
praksis. Den følgende beskrivelse af laboratoriets teoretiske fundering er således delvist
udgangspunktet for laboratoriet, og delvist et produkt af laboratoriearbejdet. Da teorien mødte praksis
blev begge dele forandret.
Dynamisk didaktik
Ifølge den danske ordbog er ’dynamik’ knyttet sammen med begreber som handlekraft, forandring og
udvikling. I ordbogen står der også at dynamik kan komme til udtryk i samspillet mellem elementerne
i en sammensat størrelse, f.eks. en gruppe mennesker. Viljen til refleksion, forandring og udvikling,
kombineret med en følsomhed overfor det situationsbestemte samspil, sammenfatter ret præcist
nøgleelementer i en 0-3-års didaktisk faglighed. Derfor bruger jeg begrebet 'dynamisk didaktik' om de
perspektiver på praksis, planlægning og refleksion, som har været kendetegnende for arbejdet i
didaktiklaboratoriet i Barnet i Centrum.
Didaktik - et traditionsrigt begreb
Didaktik har en lang og fornem tradition som "undervisningslære" fra og med grundskolen og videre
op i uddannelsessystemet. Når en lærer forbereder, gennemfører og evaluerer sin undervisning,
bedriver han/hun didaktik.
Johann Amos Comenius, også kaldet "didaktikkens fader", udgav i 1657 bogen Didactica Magna, som er
latin for "Den Store Didaktik". Værket indeholder mange pædagogiske idéer, hvoraf flere (bl.a. en
mildere opdragelse og skole for både piger og drenge) var forud for deres tid.
Som beskrevet af Schnack (2004), har Den Store Didaktik en noget pompøs, og ganske lang, undertitel:
"Den fuldstændige kunst at lære alle mennesker alt - eller en tilskyndelse til og den sikre måde, hvorpå
man i alle menigheder, byer og landsbyer, i ethvert kristent land, kan oprette skoler, hvori den
samlede ungdom af begge køn, uden undtagelse, hurtigt, behageligt og grundigt kan blive lærde i
videnskaberne, rene i sædelighed, opfyldte af fromhed og på denne måde lære alt, hvad der er
nødvendigt for det nærværende og det fremtidige liv". Eller sagt lidt mere mundret: Didaktik er den
fuldstændige kunst at lære alle alt - let og behageligt!
Det var en stor mundfuld, selv i sen-renæssancens Europa. Faktisk skrev Comenius manuskriptet
allerede i 1628-30, men udgivelsen blev forsinket i mere end 20 år, da han bl.a. blev kritiseret for ikke
at forholde sig reflekteret nok til indholdsdimensionen. Skal man lære alt? Man må dog opstille
kriterier så man kan vælge indhold ud, prioritere mål, osv.
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Højt til loftet: Dannelse og nøgleproblemer
Gennem begrebet dannelse har den europæiske didaktiktradition tematiseret elevens (barnets)
alsidige personlige udvikling. Nok er didaktikken orienteret mod mål og indhold for læring og
udvikling, men disse skal ses som elementer i en vedvarende facilitering af barnets dannelsesproces.
Fra et humanistisk perspektiv handler dannelse om at barnet bliver ’sig selv’; ikke om at tilpasse det til
en på forhånd defineret skabelon af færdigheder og personlighed (Schnack, 2003).
Denne dannelsesproces udspiller sig dog i en ramme. Det som med den franske revolutions paroler
hed ”frihed, lighed og broderskab”, er i den indflydelsesrige tyske didaktiker Wolfgang Klafkis nutidige
forfatterskab blevet til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet: 3 samvirkende evner som
udgør dannelsens kerne. Klafki (2005) har udviklet sin didaktiske tænkning med inspiration fra kritisk
teori, og derfor indeholder den kritiske perspektiver på inhumane og autoritære samfundstendenser.
Det er ikke forkert at sige at Klafki’s didaktik søger at bidrage med et uddannelsesmæssigt perspektiv
på ”aldrig mere holocaust”.
Personligheden dannes til dels gennem mødet med ’indholdet’ af undervisningen/de pædagogisk
tilrettelagte aktiviteter. Hos Klafki er dette indhold de epoketypiske nøgleproblemer, som f.eks.
krig/freds-problematikker, miljø-udfordringer, samfundsskabt ulighed, og problemer affødt af den
teknologiske udvikling. Pointen er at didaktikken må støtte barnet i at blive sig selv – men blive sig
selv i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng, som kalder på alle menneskers evne og vilje til at
tage et fælles ansvar for en bedre verden. En sådan bedre verden kan ikke defineres på forhånd, men
mennesker må have lyst, vilje og evner til at tage del i den løbende diskussion og udformning heraf.
Det virker måske lidt overdrevet at slå disse store perspektiver an i en vuggestue og dagpleje
sammenhæng. Tråden mht. dannelse og epoketypiske nøgleproblemer bliver taget op igen i det
løbende analysearbejde og afrapportering (se publikationer sidst i kapitlet); her skal begreberne bare
tjene til at sandsynliggøre at didaktiktraditionen sigter mod noget højere, og mere komplekst, end en
simpel tilpasning af barnet til de til enhver tid gældende normer (Broström, 2012). Didaktik handler
om barnets alsidige udvikling, og om at klæde barnet på til at tage aktivt og demokratisk ansvarligt del
i sin omverden – både her-og-nu, og på længere sigt som fremtidens menneske i fremtidens samfund.
Didaktik i danske dagtilbud
I danske dagtilbud er didaktikbegrebet meget yngre, og temmeligt omstridt. Helt overordnet hænger
begrebet sammen med planlægning og evaluering; i nyere tid ikke mindst knyttet til den politiske
beslutning om læreplaner. Didaktiske temaer som planlægning, valg af indhold og målrettede
aktiviteter blev introduceret som ’struktureret pædagogik’ sidst i 1970‘erne (Broström & Rasmussen,
1981). I tråd med tidsånden var også denne tilgang forbundet til marxistisk tænkning.
I 1993 blev daginstitutionerne ved lov pålagt at udarbejde årlige ’virksomhedsplaner’, som bl.a. skulle
indeholde beskrivelser af mål og indhold i pædagogikken. Ved en revision af Dagtilbudsloven i 1998
blev læringsbegrebet en obligatorisk kategori i det pædagogiske arbejde, og i 2004 blev 6
obligatoriske læreplanstemaer fastsat ved lov. Samtidigt blev den enkelte daginstitution afkrævet
dokumentation for arbejdet med disse temaer.
Da pædagoguddannelsen blev revideret i 2006 indførtes obligatorisk undervisning i didaktik.
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Didaktik i Barnet i Centrum
I didaktiklaboratoriet i BiC var udgangspunktet at didaktikken skal ses som et håndværkertilbud med
højt til loftet og god beliggenhed; didaktikken er traditionsrig, gammel og fornem, i
uddannelsessammenhænge fra og med grundskolen. Men vi må ikke være bange for at rive ned og
sætte i stand, når vi nytænker didaktikken i en vuggestue og dagpleje sammenhæng:
1. Didaktikken begriber traditionelt en lærer der underviser en elev i et givent indhold. Eleven skal
tilegne sig dette indhold (læring), både med henblik på kvalifikationer og almen dannelse. Hvordan
kan vi udfordre, såvel som lade os inspirere af, denne tænkning i vuggestue og dagpleje?
2. Skoledidaktikken er baseret på fag. Hverdagen i skolen er struktureret efter disse fag. Hvordan kan
vi udfordre, såvel som lade os inspirere af, denne tænkning i vuggestue og dagpleje?
3. Den danske/Nordiske tilgang til småbørnspædagogik er knyttet til en stærk tradition for relationer,
sociale kompetencer, hverdagslivets uformelle læringsmiljøer m.m. (OECD, 2006). Hvordan kan vi
bruge disse styrker til didaktisk udvikling?
Didaktikken er en væsentlig dimension af den pædagogiske faglighed, og derfor bør man ikke se
didaktik og pædagogik som to begreber der betyder det samme. Hvis didaktikken skal give mening
som selvstændig disciplin, kan (og bør) ikke alle pædagogiske refleksioner og praksisformer betegnes
som didaktiske. For klart at etablere didaktikken som selvstændig dimension i pædagogens og
dagplejerens faglighed, kommer her en relativt fokuseret definition, relateret til det pædagogen og
dagplejeren 'gør' når han/hun arbejder didaktisk:
Didaktik er at reflektere over, gennemføre og evaluere planlagt pædagogisk praksis.
En planlagt pædagogisk praksis er kendetegnet ved pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og
situationsbevidste dagplejere og pædagoger.
De pædagogisk tilrettelagte aktiviteter (inklusiv formålet med, og fundamentet for, disse) er det
primære fokus for pædagogens og dagplejerens didaktiske refleksioner, parallelt til lærerens fokus på
undervisning. Defineret på denne måde handler didaktikken om at planlægge, reflektere over,
gennemføre, vurdere, begrunde, evaluere, justere og udvikle pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.
Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er pædagogisk indhold, aktiviteter og samværsformer, der sættes i
værk med aktivt fokus på elementer i læreplanen (formål, værdigrundlag, mål, indhold/tema).
Detaljegraden af selve planlægningen er ikke så væsentlig som det at skabe, for børnene meningsfulde,
læreplansorienterede aktiviteter med henblik på trivsel, sundhed, læring, udvikling og dannelse.
Situationsbevidsthed er evnen til at reagere på barnets begyndelser, så der skabes en meningsfuld
forbindelse mellem situationen og læreplanen. Kort sagt: Evne og vilje til at møde barnet – med
læreplanen i baghovedet. Situationsbevidsthed som didaktisk begreb udspringer af
laboratoriearbejdet, og bliver uddybet og konkretiseret i BiC-publikationerne.
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Det er vigtigt ikke kun at fokusere på barnets udbytte isoleret, men også på hvordan man med
tilrettelagte aktiviteter kan bidrage til skabelsen af et æstetisk og trivselsfremmende børnemiljø. Et
børnemiljø kendetegnet ved at den voksne aktivt søger at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.
Didaktikkens forbehold og begrænsninger
Den pædagogiske praksis i vuggestue og dagpleje rummer mange forskelligartede dimensioner, og bør
begribes med flere parallelle perspektiver. Ved første øjekast passer didaktik fint sammen med den
dominerende forsknings- og uddannelsespolitiske diskurs om læring og målstyring (se bl.a. Ahrenkiel,
2014; Biesta, 2011; Sommer 2014).
Både børn, voksne (og didaktik som teoretisk konstruktion) er bedst tjent med at det ikke, pr.
automatik i hvert fald, er "didaktik i alt". Med en stram definition af didaktik, kan det blive tydeligere
hvad det rent faktisk er didaktikken beskæftiger sig med, men også hvordan den mangfoldige
pædagogiske virkelighed i vuggestue og dagpleje ikke kan begribes udelukkende med
didaktikbegrebet.
Nok er læreplanen den formelle ramme om hele praksis, men didaktikken, med sit fokus på de
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, kan ikke alene begribe virkeligheden for det 0-3-årige barn, og
samspillet mellem børn og voksne. Den dygtige pædagog og dagplejer må så at sige betjene sig af en
bredere pallette af refleksions- og praksisformer i bestræbelserne på at sætte barnet i centrum i nogle
æstetiske, meningsfulde læringsmiljøer. Denne bogs kapitler tilsammen forsøger at udgøre
grundelementer i en sådan faglig pallette.
For netop at didaktikken ikke skal stivne i en mekanisk forståelse af pædagogisk tilrettelagte
aktiviteter som skemalagt indhold løsrevet fra hverdagen, har didaktiklaboratoriet produceret en hel
række vuggestue- og dagplejerelevante begreber og dimensioner, som sigter på at binde situationen
sammen med læreplanen, så at sige. Disse begreber og modeller, hvor praksis så at sige har farvet og
forandret teorien, er blandt de forskningsmæssige fund i BiC.

Aktionsforskningsprocessen
I det følgende beskrives BiC som en forandringsproces, herunder eksempler på deltagernes udbytte af
denne forandringsproces (praksiseffekten).
Aktionsforskning ser forandring som en spiral bestående af 3(4) faser der gentages:
1. Plan: Planlægning af forandring. Nedskrivning af mål, og tegn på succes. Definering af
problemstillinger og status quo. Beskrivelse af nuværende praksis. Aftale om struktur for
forandringsproces.
2. Praksis: Den planlagte forandringsproces går i gang. Man må handle. Og observere. Hertil hører
dokumentation. Man udfører første skridt af planen.
3. Refleksion: Refleksion over praksisændringer. og konsekvenser af disse. Bruger mål og tegn fra
planen. Lægger frem for deltagere, stiller kritiske spørgsmål.
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4. Ny plan: En gentagelse af trin 1; baseret på de reflekterede erfaringer fra trin 3 (og derfor ikke helt
trin 1, men nærmere trin 4).
Det bør bemærkes at aktionsforskningsprocessen i praksis aldrig er fuldstændigt afstemt med
ovenstående skabelon. Virkeligheden er mere dynamisk, og de fire trin overlapper og griber ind i
hinanden. Det er også tilfældet i Barnet i Centrum.
Organisering
Didaktiklaboratoriet havde to grundlæggende organisationsformer:
1. Plenum - overordnet set laboratoriet som samlet praksisfællesskab: Plenum var den gennemgående
organisationsform i laboratoriet, og var grundlaget for fælles diskussioner, fremlæggelser, m.m.
Datamateriale fra plenum: Slides, noter fra plenumdiskussioner, samtaler om- og refleksioner over
deltagepræsentationer, m.m.
2. Grupper: Ofte var projekterne i laboratoriet udarbejdet af en gruppe, om end der var individuelle
projekter. Projektgrupperne mødtes løbende mellem hver session. Data: Deltagernes
projektbeskrivelser, datamateriale, fremlæggelser.
Deltagernes udbytte (effekt på praksis)
Didaktiklaboratoriet har haft en mærkbar effekt på deltagernes refleksion og praksis. Her er de tre
væsentligste effekter af laboratoriearbejdet, baseret på laboratorielederens samlede vurdering og
deltagernes individuelle skriftlige tilbagemeldinger. Dette afsnit bør læses parallelt med deltagernes
samlede, generelle evaluering af BiC (se andetsteds her i rapporten).
Lyst og evner til at udvikle egen praksis: På tværs af projektgrupperne har deltagerne i
didaktiklaboratoriet taget udfordringen op og er blevet didaktikere i den forstand at de, vha. af
planlægning, dokumentation og refleksion, påtager sig udfordringen om at være fagligt og systematisk
nysgerrig på egen praksis, med henblik på udvikling og forbedring.
Eksempler:
 En pædagog beskriver hvordan deltagelse i laboratoriet har skabt det fornødne rum til at
eksperimentere med at indrette stuen på en ny måde, og at turde være i en afprøvningsfase
med kolleger og børn, hvor man sammen prøver sig frem, skriver ned, og videreudvikler.
 En anden pædagog fremhæver hvordan struktur og planlægning gør det sjovere, og mere
lærerigt, at lave pædagogisk arbejde. Samme pædagog beskriver også hvordan kollegerne
begejstres af de nye tiltag.
 En pædagog fortæller om et omfattende arbejde med at udarbejde et helt nyt værktøj til at
planlægge og evaluere det pædagogiske arbejde. Et værktøj skabt af de deltagende pædagoger,
og som løbende udvikles på baggrund af erfaringerne med at bruge nye skemaer og kategorier
i egen praksis.
Mere kvalificeret pædagogisk refleksion i hverdagen: Flere af deltagerne beskriver hvordan
projektet har medvirket til at skabe rum for, og opkvalificere, den pædagogiske refleksion. Nu
diskuterer man jævnligt mål og formål med hinanden, og ved f.eks. personalemøder er der fokus på
fælles modeller for planlægning og dokumentation.
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Eksempler:
 En dagplejer beskriver nye erfaringer med at balancere mellem planlagt indhold, og så evnen
til at kunne møde børnene der hvor de er på en given dag.
 En dagtilbudsleder fortæller at hun gennem projektet har erfaret at selv små ændringer i
planlægningen kan gøre en stor forskel for både børn og voksne når aktiviteten gennemføres.
 En pædagog fremhæver det faglige udbytte af et pædagogisk forum for vuggestuepædagoger,
som er blevet oprettet med inspiration fra BiC. Her mødes pædagogerne i området jævnligt til
diskussioner om didaktik, pædagogik og udvikling, som smitter direkte af på hverdagen.
Bedre forældresamarbejde om barnets trivsel, udvikling og læring: Der meldes om nye tiltag mht.
samarbejdet, og især kommunikationen, om det enkelte barns udvikling. Tiltag der smitter af på bl.a.
pædagogernes arbejdsglæde og faglige stolthed.
Eksempler:
 En pædagog peger på at der i hendes vuggestue er kommet mere fokus på hvordan personalet
kan bruge dokumentation til at komme i dialog med forældrene.
 Parallelt hermed fremhæver en anden pædagog hvordan de, hos hende, er blevet meget skarpe
på hvad det er de formidler, både mundtligt og skriftligt, og i øvrigt er gået i dialog med
forældrene mht. forventningsafstemning.

Foreløbige analyser og resultater
Følgende BiC-relaterede publikationer er udgivet og/eller på vej til udgivelse. I disse publikationer
behandles de forskningsmæssige resultater af didaktiklaboratoriet.
Dannelse og didaktik i vuggestue og dagpleje
Jensen, A. S. (2014). Dannelse og didaktik i vuggestue og dagpleje. Kognition & Pædagogik, 24(94), 50–
63.
Artiklen bidrager med perspektiver på en didaktisk tilgang til dannelsesbegrebet, med særligt henblik
på teori og praksis i- og omkring vuggestue og dagpleje. Den kontinentale didaktik tradition handler
om pædagogikkens mål, midler, indhold og kriterier for dette indhold, med henblik på alsidig
personlig udvikling/dannelse. Didaktik kan derfor forstås som læren om dannelsens indhold.
Teoretisk trækkes der på kritisk didaktik og postmoderne pædagogiske perspektiver. Empirisk
grundlag er erfaringer fra didaktiklaboratoriet i aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum (20122014), som er et storskala forskningsprojekt med deltagelse af dagplejere, pædagoger, ledere og
konsulenter fra i alt 18 danske kommuner. I artiklen argumenteres der for begrebet
situationsbevidsthed som en mulig didaktisk kategori, med inspiration fra både kritisk didaktik og
postmodernisme. Som en del af denne diskussion peges der på at didaktik og dannelse hænger
sammen, og begreberne epoketypiske nøgleproblemer, selvbestemmelse, medbestemmelse og
solidaritet, sættes i forhold til praksis med det 0-3-årige barn. Dannelse forstået som barnets alsidige
personlige udvikling (individuel skabelse), under indtryk af ovenstående begreber, bliver, i
diskussionen af begrebet situationsbevidsthed, udfordret af perspektiver der i stedet vægter
relationer og kontekst (dannelse som fællesskabelse).
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Dagtilbudsdidaktik i målingens tidsalder
Jensen, A. S. (in press). Dagtilbudsdidaktik i målingens tidsalder. In T. Næsby (Ed.), Evidens i
pædagogens arbejde. København: Dafolo.
Artiklen bidrager med perspektiver på en didaktisk tilgang til dannelsesbegrebet, med særligt henblik
på teori og praksis i- og omkring vuggestue og dagpleje. Den kontinentale didaktik tradition handler
om pædagogikkens mål, midler, indhold og kriterier for dette indhold, med henblik på alsidig
personlig udvikling/dannelse. Didaktik kan derfor forstås som læren om dannelsens indhold.
Teoretisk trækkes der på kritisk didaktik og postmoderne pædagogiske perspektiver. Empirisk
grundlag er erfaringer fra didaktiklaboratoriet i aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum (20122014), som er et storskala forskningsprojekt med deltagelse af dagplejere, pædagoger, ledere og
konsulenter fra i alt 18 danske kommuner. I artiklen argumenteres der for begrebet
situationsbevidsthed som en mulig didaktisk kategori, med inspiration fra både kritisk didaktik og
postmodernisme. Som en del af denne diskussion peges der på at didaktik og dannelse hænger
sammen, og begreberne epoketypiske nøgleproblemer, selvbestemmelse, medbestemmelse og
solidaritet, sættes i forhold til praksis med det 0-3-årige barn. Dannelse forstået som barnets alsidige
personlige udvikling (individuel skabelse), under indtryk af ovenstående begreber, bliver, i
diskussionen af begrebet situationsbevidsthed, udfordret af perspektiver der i stedet vægter
relationer og kontekst (dannelse som fællesskabelse). Kapitlets forskningsmæssige bund er primært
forfatterens ph.d.-studie om spændinger mellem forskning, policy og praksis kombineret med
erfaringer fra didaktikdelen af forskningsprojektet ”Barnet i centrum”

What can Didaktik do for the Toddler?
Jensen, A. S. (forthcoming). What can Didaktik do for the Toddler? Barn.
The present article presents a series of views on a didactical approach, both theoretical and practical,
to the concepts of Didaktik and Bildung in nurseries and day-care. The Continental Didaktik tradition
is concerned with the aims with, means and contents of, and criteria for the pedagogical content,
which is designed to facilitate comprehensive personal development, i.e. Bildung. I shall draw on
critical Didaktik as wells as on post-modern pedagogical perspectives. The empirical data comprises
experiences from the Didaktik laboratory in the action research project Barnet i Centrum (20122014), which is a large-scale research project involving day-care professionals, pedagogues, managers
and consultants from 18 Danish municipalities.
Based on critical and post-modern didactics, the article argues for the adoption of the term situational
awareness as a potential new didactical category. It is shown how didactics and Bildung are connected,
and concepts such as current key issues, self-and co-determination and solidarity are discussed in
relation to children aged 0 to 3. In the discussion of situational awareness, Bildung, as in the child’s
comprehensive development (formation of the individual) as expressed by the concepts above, is
challenged by views that prioritise relations and context (i.e. Bildung as a shared activity).
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Didaktikere i- og omkring vuggestue og dagpleje
Der planlægges en artikel på dansk og engelsk vedr. analyse af data fra interviews med udvalgte
deltagere.
Dynamisk didaktik i vuggestue og dagpleje
Jensen, A. S., Svinth, L., Hansen, O. H., & Broström, S. (in press). Dynamisk didaktik i vuggestue og
dagpleje. In Barnet i Centrum. Akademisk Forlag.
Dette er Barnet i Centrum hovedpublikationen. Didaktik-kapitlet beskriver følgende temaet udviklet
på didaktiklaboratoriet:










Nøglebegreber afklares. Hvad er didaktik? BiC modellen - Dynamisk Didaktik - skitseres.
Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter? Hvad siger dagtilbudsloven?
Didaktikkens 4 funktioner: Mht. til barnet: Frigørende og tilpassende. Mht. til den pædagogiske
ramme: Reflekterende og organiserende.
Frigørelse
o Frigørende dannelse er en åben og altid delvist ukendt proces, som vi voksne aldrig
kan eller bør håndtere som fuldstændigt planlagt på forhånd - men vi kan og skal
planlægge rammerne!.
o Didaktikken bidrager til at barnet kommer til syne/ ind i verden på tænkelige og
utænkelige måder.
o Barnet overrasker os, vi lader os inspirere af barnet, reagerer på barnets begyndelser
og følger barnets spor. På denne vis er dannelse også fællesskabelse; noget relationelt.
Tilpasning
o Didaktikken opstiller mål for barnets læreprocesser, og den bestemmer hvilke
færdigheder og kompetencer der er relevante og rimelige at barnet lærer sig i
vuggestuen og dagplejen.
o Barnets alsidige personlige udvikling handler også om opdragelse, værdier og
indkulturering.
o Didaktikken formulerer og gennemfører tiltag med henblik på at tilpasse barnet til de
målsatte normer mht. værdier og kompetencer.
Refleksion
o Didaktikeren reflekterer over de ultimative spørgsmål: “Hvad kunne det næste være?”
og “Hvorfor gør vi som vi gør?”
o Didaktikeren må reflektere over, vælge ud og begrunde arbejdsmåder og pædagogisk
tilrettelagte aktiviteter, såvel som eksperimentere med såvel den fysiske som den
psykiske indretning af hverdagen.
o Didaktikeren er netop ikke en tekniker, som bare følger andres manualer, men er mere
en udvikler, som er nysgerrig på egen praksis og eksperimenterende med indholdet
i/rammerne om denne praksis.
Organisering
o Didaktikeren bruger dagbøger, ugeplaner, årshjul og lignende skemaer til at organisere
arbejdet.
o Didaktikeren laver, og arbejder efter, en dagsorden - et program.
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o








Organisering handler om svaret på spørgsmålet: “Hvad sker der på tirsdag kl. 9.00”?

Planlægning
o Situationsanalyse: At forholde sig sensitivt og reflekterende til barnet i sin kontekst:
Behov, interesser, problemstillinger og særlige forhold, udviklingsniveau, aktiviteter og
lege, relationer til børn og voksne, hverdagens små sejre
o Fremstilling af en skarp plan
 mål
 tegn
 indhold
 rød tråd - formål, at se det store i det små, osv.
Situationsbevidsthed
o Situationsbevidsthed er evnen til at forholde sig nærværende og reflekterende til
barnet i den pædagogiske kontekst. Den pædagogiske kontekst er netop kendetegnet
ved at være et rum reguleret af didaktiske elementer som f.eks. læreplan,
dannelsesideal, osv.
o Situationsbevidsthed handler om at tage udgangspunkt i barnet, i situationen, og at
bygge bro mellem situationen og læreplanen. Som situationsbevidst didaktiker må du
ideelt set lade læreplanen guide og inspirere dine reaktioner på barnets begyndelser,
sagt med Hannah Arendts begreber. Men der må netop være tale om reaktioner på
barnets begyndelser - ikke automatisk, forud-programmeret adfærd.
o Hvis klare mål er formuleret som del af et overordnet tema, er det muligt at skabe
meningsfulde forbindelser til pædagogisk tilrettelagte aktiviteter ud af hverdagens
mangfoldige situationer.
o Eksempler på situationsbevidsthed i praksis - og eksempler på hvordan det kan gå galt.
Formål, mål og tegn
o Hvordan kan pædagogen og dagplejeren arbejde med disse centrale kategorier i
praksis?
Basisanalyse
o Hvordan kan pædagogen og dagplejen bruge den didaktiske firkant som afsæt for en
grundlæggende didaktisk analyse af egen praksis og læringsmiljøet som helhed.

På de næste to sider præsenteres to modeller, som er produkter af laboratoriearbejdet.
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Model over dynamisk didaktik:

Formål
•Dannelse
•Samfund

Evaluering
•Pædagogisk
dokumentation

Planlægning

Praksis

•Mål og tegn
•Indhold og
aktiviteter

Fundament
•Værdier
•Barne- og
læringssyn
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Model til didaktisk basisanalyse
Kategorierne indhold, voksen, barn og børnegruppe udgør tilsammen et didaktisk perspektiv der kan
bruges til at analysere læringsmiljøet i vuggestue og dagpleje. Læringsmiljøet er samspillet mellem de
4 kategorier.
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Samspil og læring
Dette afsnit vil indeholde tre delafsnit. Indledningsvist vil jeg introducere laboratoriets teoretiske
udgangspunk. Dernæst vil der være en beskrivelse af aktionsforskningsprocessen i laboratoriet.
Afrundingsvist vil jeg beskrive de foreløbige analyser og resultater samt pege på yderligere to temaer
som jeg i 2015 vil skrive artikler om, med udgangspunkt i erfaringerne og empirien fra ’Barnet i
Centrum’.

Introduktion til laboratoriets teoretiske udgangspunkt
Laboratoriearbejdet har været gennemsyret af en sociokulturel grundforståelse af samspil og læring,
som sat på formel ser således ud: Vidende pædagoger/dagplejer + optimale strukturer + støttende
miljø for pædagoger, børn og forældre => optimalt pædagogisk samspil => optimal udvikling for
børnene (Dalli et al, 2011, p. 154). I dette perspektiv foregår læring, socialisering, opdragelse og
omsorg i sammenvævede samspilsprocesser som får betydning for barnets væren og tilblivelse. I
laboratoriet anskuer vi således læring som socialt fænomen, hvor barnets oplevelser og erfaring fra
samspillet ikke kun er med til at forme, hvad barnet kan og ved, de former også barnets sociale
identitet og oplevelse af at betyde noget for fællesskabet (Bruner, 1996). For at synliggøre disse
processer forskydes fokus i laboratoriet derfor fra det individuelle barns kompetencer, til hvad der
pædagogisk gøres muligt for barnet at deltage i - det pædagogiske bidrag. Hvad er det for
deltagelsesmuligheder pædagoger og dagplejer skaber for børnene? Hvilke konkrete oplevelser og
erfaringer gøres mulige? Hvis vi skal blive klogere på disse spørgsmål er det nødvendigt, at vi kan
diskutere og reflektere disse processer med udgangspunkt i det levede samspil og konkrete møder
mellem voksen og barn.
Målet med laboratoriet var at beskrive og udvikle pædagogiske praksisser, hvor meningsfulde
relationer og aktiviteter skaber frugtbare møder, oplevelser og erfaringer som understøtter børns
læring og tilblivelse.
”From a pedagogical perspective the
most important question is always,
‘How does the child experience his or
her world in this community’” (Max
van Manen, 1991)
Med inspiration fra de australske læreplaner var udgangspunktet tre særlige opmærksomhedspunkter
i forhold til børns læring og tilblivelse, nemlig dets: Being, belonging and becomming. (1) Fokus på
barnets væren og dets liv her og nu, hvor barnet skal lære sig selv at kende, opbygge og vedligeholde
relationer, engagere sig i spændende aktiviteter og lege samt møde inspiration og udfordringer i
hverdagen. n understregning af at barnet har ret til ’blot’ at være og at både barnet og barndommen
har en værdi i sig selv. (2) Fokus på barnets oplevelse af at høre til et fællesskab hvor det har en værdi.
Barnet bliver til som menneske i sit samspil med andre og er derfor eksistentielt afhængig af andres
anerkendelse og accept. Lige fra dets spæde start i livet er barnets relationer og samspil afgørende for
dets oplevelse af at høre til, at være en del af et fællesskab. (3) Fokus på tilblivelse hvormed vi forsøger
at favne den forandring barnet gennemgår. Begrebet tilblivelse er både knyttet til udvikling af
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identitet, viden, færdigheder, forståelser, kapaciteter og relationer. Alle tre aspekter undersøges med
udgangspunkt i analyser af hvordan barnets deltagelse udvides og udvikles i dagpleje og vuggestue og
hvilke erfaringer der muliggøres i det konkrete samspil med voksne og andre børn.
Arbejdet i laboratoriet kan anskues som en grundlæggende kritik af et individualiseret blik på barnet,
hvor dets kompetencer, viden og færdigheder anskues isoleret fra de deltagelsesmuligheder som den
pædagogiske kontekst tilbyder. Dermed udfordrer vi den forståelse, at barnet har individuelle
målbare, manipulerbare og forudsigelige karakteristika (Davies, 2014) som er uafhængige af
relationer og kontekst. Når vi gør os ansvarlige for relationer, træder vi uden for den individualistiske
tradition: Omsorgen for relationen bliver det primære (Gergen, 2010). At være ansvarlig i forhold til
relationer vil først og fremmest sige at bevare en proces, hvor man skaber mening i fællesskab – den
voksne er bevidst om hvornår og hvordan hun benytter sin definitionsmagt (Bae, 2004).

Aktionsforskningsprocessen i samspil og læring2
Arbejdet i laboratoriet var designet som et participatorisk aktionsforskningsprojekt, hvor forskningen
foregår med mennesker og ikke på mennesker (Bradbury and Reason, 2003). Med participatorisk
aktionsforskning tilstræbes et tæt samarbejde med de involverede praktikere som qua deres egne
undersøgelser og justeringer i praksis er medforskere (Cronholm & Goldhukl, 2004, p. 48). Som
Wadsworth (1998) understreger, er participatorisk aktionsforskning ikke kun forskning, der
efterfølges af handling, det er også handlinger der udforskes og ændres for igen at blive undersøgt af
medforskere og forsker. Aktionsforskningens epistemologi sigter således mod fortolkning af voksenbarn samspillet som socialt fænomen med henblik på forandring og i sidste instans forbedring af disse
(Jacobsen & Jørgensen, 2012). Inspireret af bl.a. Ozanne & Saatcioglu (2008) var forskningsambitionen
i laboratoriet således en emancipatorisk bestræbelse i retning af at forbedre hverdagslivet for børn og
voksne i de deltagende dagtilbud.
For at skabe størst muligt engagement og meningsfuldhed i laboratoriet, blev der fra starten af lagt
vægt på, at BIC deltagerne formulerede et udviklingsprojekt med udgangspunkt i det aspekt af voksenbarn samspillet og børns læring som optog den enkelt allermest. Udgangspunktet var, at deltagerne
skulle formulere det deltema som de brændte mest for, og som de ønskede at arbejde med i egen
praksis. For at balancere åbenheden for BIC deltagernes individuelle interesser med laboratoriets
overordnede intention om at skabe ny viden om og udvikling af pædagogers/dagplejers samspil med
børn, blev laboratoriets fælles udgangspunkt beskrevet i en fælles overordnede problemformulering:
”Hvordan kan vi blive bedre til at beskrive og udvikle det levede voksen-barn samspil og
synliggøre den betydning samspillet har for børns læring og tilblivelse?”
Formålet med laboratoriearbejdet var gennem kollegial udveksling at reflektere, inspirere og styrke
deltagerne i forhold til det daglige samspil med børnene. Dette forgik bl.a. ved, at deltagerne både
mundtligt og skriftligt reflekterer, beskriver og begrunder deres praksis samt redegør for de konkrete
betydninger som deres praksis har for børnenes læring og tilblivelse. Deltagernes egne
2

Der henvises desuden til Broström (in prep) for en nærmere beskrivelse af aktionsforskningstankegangen i ’Barnet i
Centrum’
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videoobservationer og praksisfortællinger spillede en stor rolle som empirisk grundlag at reflektere
fra. Som fundament for refleksionerne havde Lone på hver laboratoriedag teoretiske oplæg herunder
præsentation af centrale begreber. Neden for er oplistet nogle af de centrale temaer som deltagerne
har arbejdet med:







Pædagogisk nærvær og tilstedeværelse i nuet
Målrettet åbenhed for barnets perspektiv
Synliggørelse af det gode samspil
Konfliktfyldt samspil – at se og møde barnet på nye måder
Massage og berøring
Ny organiseringer og tilrettelæggelser af hverdagen med henblik på øget pædagogisk nærvær.

På tværs af tematikker arbejdes med begreber som: læring, deltagelsesmuligheder, engagement,
intersubjektivitet, intentioner, børns perspektiver, målrettet åbenhed, pædagogisk nærvær.
Stort set på alle laboratoriemøderne var der deltagere, der fremlagde deres arbejde. For at skabe rum
for refleksion og udvikling blev der udarbejdet en skabelon for fremlæggelserne, som så således ud:
1. Indled fremlæggelsen med at fortælle (1) Hvad er temaet for dit arbejde i BIC og hvorfor har du/I
udvalgt dette videoklip/denne praksisfortælling? (2) hvilke konkrete begreber du/I arbejder med
for at beskrive/forstå hvorfor klippet er interessant?
2. De øvrige deltagere giver feedback på fremlæggelsen ved (1) Benævn det gode i voksen-barn
samspillet og begrund med brug af teoretiske forståelser og begreber. Fx: ”Klippet viser hvordan
det får betydning for barnets deltagelse og erfaringer, at du holder dig selv lidt tilbage og åbner dig
for barnets perspektiv i situationen”. (2 til undrende og opfølgende spørgsmål og peg evt. på
hvordan konkrete begreber kan benyttes til at beskrive samspillet.
3. Alle bedes afrundingsvist reflektere om klippet/praksisfortællingen åbner for ideer til nye
pædagogiske handlemuligheder eller forståelsesmuligheder?
Derudover indgik der hyppige grupperefleksioner, hvoraf flere blev lydoptaget på deltagernes
smartphones og videresendt til Lone til brug for analysearbejdet.

Foreløbige analyser og resultater
Analysearbejde er endnu ikke tilendebragt, men jeg er aktuelt ved at lægge sidste hånd på den første
artikel relateret til BIC. Artiklen hvis hovedlinjer gengives nedenfor, undersøger hvad der sker med
samspillet og med barnet, når den voksne drager omsorg for relationen
Første artikel: Udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue
og dagpleje
Den først artikel omhandler, hvordan pædagoger og dagplejer er med til at konstituere børns
tilblivelse bl.a. ved deres rettethed mod skabende relationelle processer der åbner for nye og
berigende potentialer af deltagelse. I artiklen undersøges det også, hvordan pædagogens og
dagplejerens foretrukne handlinger som relationelt opbyggede baner på forskellig vis gør frugtbare
erfaringer og deltage mulige. Undersøgelsen er baseret på følgende forskningsspørgsmål:
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Hvordan får en pædagogisk bestræbelse om åbenhed for barnets perspektiv betydning for voksen-barn
samspillet og for barnets deltagelsesmuligheder i vuggestue og dagpleje?
Sensitive og børnecentrede pædagogiske processer fremhæves ofte som centrale for børns læring og
udvikling i dagtilbud (Dalli et al., 2010; Sheridan et al., 2009; Sommer, 2015). Heri indgår bl.a., at
pædagoger og dagplejere formår at se samspillet fra barnets perspektiv og løbende forholder sig åben
og nysgerrigt til barnets handlinger og ytringer (Goodfellow, 2008; Bae, 2004; Svinth, 2013). Alligevel
er der kun få undersøgelser af, hvordan pædagoger og dagplejer i praksis øger åbenheden for børns
perspektiver med henblik på at udvikle nye deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Når
pædagogen/dagplejeren aktivt engagerer sig i nuet, noterer sig nye ting og er sensitiv over for
konteksten (Langer, 2000, p. 220), bliver viden om relationen og samspillet levendegjort. I stedet for i
samspillet at falde tilbage på vante forestillinger og kategoriseringer (af barnet) udvikler pædagogen
sensitivitet og åbenhed for variationer i kontekst og perspektiver, og muliggør nye forestillinger om
situationen og barnet (Langer et al., 2012, Davies, 2014)
På den baggrund valgte vi i ’ amspil og læring’ at undersøge, hvordan barnets deltagelse udvides, når
den voksne tilstræber at møde barnet med større opmærksomhed og nysgerrighed, og på den
baggrund justerer sit samspil med barnet. Åbenhed for barnets perspektiv anskues teoretisk som
tilstræbt forstået på den måde, at den voksne forsøger at sætte de fordomme og antagelser, som
udspringer af tidligere erfaringer med det konkrete barn til side (Fink Jensen, 2010). Betydningen af
denne tilstræbte åbenhed undersøgte vi ved, at de 85 deltagende pædagoger og dagplejer satte
særskilt fokus på et selvvalgt barn en selvvalgt uge medio 2014. Deltagerne skulle begrunde valget af
barn, og oftest lå der en bekymring for barnets trivsel og udvikling bag valget. Vi var optaget af,
hvordan en særlig opmærksomhed på barnet og dets perspektiv kunne føre til justeringer i voksenbarn samspillet og i sidste ende til en udvidelse af barnets deltagelsesmuligheder. Intentionen var
desuden, at undersøge, hvordan en pædagogisk bestræbelse om at være til stede i nuet og gøre sig
åben og nysgerrig overfor barnets perspektiv, får betydning for den voksnes bidrag til og udvikling af
samspillet.
Udover en mundtlig introduktion i maj 2014, fik deltagerne tre spørgsmål som de skulle inddrage i
deres individuelle praksisfortællinger (Hansen, 2009) fra forløbet. På skemaet skulle deltageren bl.a.
skrive hvad åbenheden potentielt førte med sig af nye forståelser af barnet samt hvilken betydning
den voksne oplevede at åbenheden havde for samspillet og for barnets deltagelse. Det var op til den
enkelte deltager selv, at tilrettelægge og definere hvad den ’særlige opmærksomhed på et barn’ skulle
bestå af og hvordan øvelsen skulle gribes an. Som en central parameter ved etikken i
forskningsprocessen, var sigtet med øvelsen at bidrage til udviklingsperspektiver, der kan have positiv
betydning for de involverede personers liv (Brinkmann, 2010). I det lys var det vigtigt, at deltageren
selv havde mulighed for at gøre bestræbelsen om åbenhed for barnets perspektiv meningsfuld og
vedkommende. Af samme grund var øvelsen frivillig. Det blev desuden indskærpet at den særlige
opmærksom skulle gennemføres under hensyntagen til dagtilbuddenes til tider vanskelige betingelser.
Etiske hensyn til dagtilbuddets øvrige børn samt til det valgte barn, blev ligeledes indskærpet. Også i
det lys var deltagerenes dømmekraft og oplevelse af meningsfuldhed et centralt aspekt i
undersøgelsen. Praksisfortællinger blev efterfølgende tematiseret og forelagt deltagerne til diskussion
og validering i lydoptagede semistrukturerede fokusgruppediskussioner (Kvale & Brinkmann, 2009)
sensommeren 2014. Det videre analytiske arbejde, som rapporteres nedenfor, har jeg forestået i
vinteren 2014.
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Med udgangspunkt i forskningsspørgsmålet blev to overlappende analysetemaer valgt: (1) Pædagoger
og dagplejeres forestillinger om barnet og samspillet set i lyset af deres åbenhed for barnets
perspektiv. (2) Børns deltagelsesmuligheder i lyset af den voksnes opmærksomhed på og justering af
samspillet.
På tværs af beskrivelserne kan genfindes en øget nuancering af synet på barnet og samspillet. De fleste
pædagoger og dagplejere i BIC beskriver, hvordan deres særlige opmærksomhed på et barn førte til en
større forståelse af barnets intentioner og dets oplevelser her og nu. Gennemgående for udsagnene er
det, at den voksne formåede at aktualisere og nuancere sine forestillinger om barnet, og det, som ofte
tidligere blev italesat som barnets bekymrende adfærd. En pædagog beskriver fx, hvordan hendes syn
på barnet er blevet mere positivt og at hun i højere grad ved, hvordan hun kan støtte barnet i
samspillet. En anden pædagog formulerer det således:
”Jeg bliver meget mere bevist om de små signaler, som barnet sender. De små nuancer
som er med til at gøre forskellen. Får øje på, at han er tydelig i sin kommunikation med
de andre børn og ikke kun er fysisk over for dem i frustrerede situationer.”
Noget tilsvarende går igen i en tredje praksisfortælling:
”Jeg oplever, at jo mere åben og nysgerrig jeg er på barnet, jo mere erfarer jeg, at det
”billede” jeg havde af barnet, kun var et af mange. Jeg ser nu, hvor mange kompetencer
barnet har.”
Det pædagogiske repertoire er blevet større. Der er skabt øget variation i samspillet og nye
deltagelsesmuligheder for børnene, hvilket bl.a. kommer til udtryk i følgende citater:
”Jeg ønskede at hjælpe Mikkel med hans mange konflikter og blev gradvis bedre til at
være til stede og spotte situationerne på forhånd. Han er faldet meget mere til ro nu og
kan sende mig blikket ”jeg har brug for din hjælp nu, hvis ikke jeg skal slå Oskar i
hovedet med skovlen”. Han oplever, at jeg er der for ham nu.”
”Jeg tilbød Mathias penselmassage, når han var vred eller træt. Nu kan han selv finde på
at komme med penslen i disse situationer.”
” andra legede næste altid alene. Jeg forsøgte at følge hendes initiativ og indgik i hendes
lege og aktiviteter. De andre børn blev nysgerrige og ville lege med. Det blev synligt for
dem, at andra havde noget, at byde ind med. Hun leger nu med de andre børn.”
En dagplejer beskriver i sin praksisfortælling, hvordan hendes særlige opmærksomhed og justering af
samspillet fik betydning for et barns deltagelse i hendes børnegruppe. Dagplejeren beskriver som
optakt til øvelsen med at sætte særskilt fokus på et barn, at ”Asta (1,6 år ikke er særlig tålmodig, når
hun er sulten. Hun er en pige, der ofte sætter i et skrig, hvis hun bliver irettesat, eller ikke lige får sin
vilje”. Asta er tilknyttet dagplejeren sammen med tre andre piger i alderen 2,10-2,11 som snart skal i
børnehave. Dagplejeren er som de øvrige deltagere blevet opfordret til at undersøge med sig selv hvad
barnet forsøger at kommunikere i disse konflikter, og hvordan dagplejerens egen forholdemåde får
betydning i situationen. Dagplejeren skriver i sin praksisfortælling:
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”Vi sidder alle sammen ved bordet, jeg er ved at smøre mad og børnene fortæller, hvad
de vil have på deres mad. Jeg rækker fadet rundt så de selv kan tage den mad de vil have,
jeg rækker også fadet til Asta, som kigger op på mig og smiler over hele hovedet, da jeg
plejer at tage til hende, hun tager glad en makrel mad. De store siger, at de vil have
børnehavemadder, så jeg skærer deres i kvarte. Jeg tager så Astas tallerken og vil til at
skære maden i bidder, men Asta protesterer vild og ser surt på mig. Jeg spørger om det
er fordi hun også vil have børnehavemadder, Asta griner og siger ja. Jeg skærer også
hendes mad i kvarte. Asta har lidt svært ved det og bliver godt smurt ind i makrel. Hun
er så glad, fordi hun kan det samme som de store”.
Dagplejeren skriver i sin refleksion over forløbet, at hun i starten overvejede, at skære Astas mad ud.
”Jeg gider ikke lige det der griseri” skriver hun og tilføjer: ”Jeg blev dog enig med mig selv om, at Asta
selvfølgelig skal have lov at prøve at spise børnehavemadder som de andre”. Når pædagogen eller
dagplejeren åbner for nye måder at møde barnet, bliver det muligt at se hvor rig og varieret en praksis
kan være og hvordan den voksne forståelse af barnet er sammenvævet med hendes handlinger.
Inspireret af Langers terminologi kan dagplejeren siges at gøre sig åben for at noget nyt kan opstå i
situationen. I stedet for at lade sine handlinger styre af en fornemmelse af frustration over barnets
modstand som barnet vækker, bliver den voksne med sin bestræbelse af åbenhed i stand til at sætte
automatreaktionen på standby og derved justere sit samspil i en for barnet mere meningsfuld retning.
om Gergen (2010, p. 172 understreger, repræsenterer enhver impuls til at ”gøre det her” og ”ikke
gøre det er” en ”stemme” fra tidligere samspil. Dagplejeren lod sin vante forestilling ”Asta er utålmodig
og sætter i et skrig, hvis hun ikke får sin vilje” udfordre og gør sig i stedet åben for en alternativ
forståelse af, hvad Asta forsøger at kommunikere i spisesituationen.
I undersøgelsen ses det hvordan den voksne fortolker og formidler det lille barns udtryk, intentioner
og initiativer på nye måder og bekræfter at barnets bidrag er meningsfuldt i den konkrete praksis. Det
pædagogiske nærvær og åbenheden for barnets perspektiv indbefatter således en dobbelt bevægelse,
hvor både det at ”være her” og det at ”være med” har betydning for samspillet og børns deltagelse.
Undersøgelsen viser også, at der sker en øget faglig bevidstgørelse af den betydning, det pædagogiske
bidrag har for barnets deltagelse. I forlængelse heraf, påpeges vigtigheden af en forskydning af fokus
på det individualiserede barns kompetencer og viden i retning af multible former for deltagelse.
Derved muliggøres frugtbare erfaringer, der er med til at forme, hvad barnet kan, ved og hvordan det
forstår sig selv og sine omgivelser (Bruner, 1998). Undersøgelsen synliggør derved begrænsningerne i,
at opfatte mennesker som adskilte enheder, hvor barnets handlinger kan forstås uafhængig af dets
relationer og kontekster. Børns deltagelse- og tilblivelsesmuligheder skabes i samspillet med
pædagoger og dagplejere, hvor den voksnes forestilling om barnet får stor betydning for, hvordan hun
møder barnet og udvider dets deltagelsesmuligheder. Når børnenes deltagelse udvikles i en mere
inkluderende retning, hvor de i højere grad kan opleve sig selv som en del af fællesskabet, er der med
Gergens terminologi tale om generative relationelle processer, som kan få betydning for børns
deltagelse og mulige tilblivelse.

Ideer til yderligere artikler: Hvordan skaber pædagogisk nærvær resiliens og inklusion
Udover den planlagte bog om Barnet i Centrum arbejder Lone med et par ideer til kommende artikler.
En af ideerne er, at undersøge hvordan pædagogisk nærvær skaber resiliens og inklusion i vuggestue
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og dagpleje. Jeg er bl.a. inspireret af Luthar (2006) som i sin analyse af 40 års resiliensforskning fandt,
at de bedste indikatorer for resiliens (modstandsdygtighed) hos børn i udsatte positioner er: (1)
Engagement i meningsfulde relationer (2) Engagement i meningsfulde aktiviteter. Også Henderson og
Milstein (2003) peger på vigtigheden af, at pædagoger skaber mulighed for meningsfuld deltagelse
som resiliensfaktor for børn i udsatte positioner. Da disse indikatorer minder meget om det vi har
arbejdet med i ’ amspil & Læring’ bedte jeg på en af de sidste laboratoriedage deltagerne om i mindre
grupper at reflektere og diskutere om pædagogisk nærvær har en særlig betydning for børn i udsatte
positioner? Disse diskussioner blev lydoptaget og kan udgøre det empiriske grundlag for en
kommende artikel.
Flere af deltagerne i ’ amspil & Læring’ har arbejdet med massage og berøring. Det har fx været i form
af penselstrygning, fingermassage eller kropsmassage knyttet til en eventyrfortælling, som deltagerne
blev præsenteret for på en laboratoriedag af coach Janet Spiegal fra Human Development. Jeg har
løbende modtaget praksisfortællinger om disse forløb og hvordan berøring og massage kan få
betydning for barnets selvregulering, konflikthåndtering og i sidste ende dets deltagelsesmuligheder i
dagpleje- og vuggestuefællesskabet. Lone har desuden haft kandidatstuderende i pædagogisk
psykologi til at interviewe nogle af BIC deltagerne om deres erfaringer på området. Samlet set
foreligger der et spændende empirisk materiale, som det kunne være interessant og relevant at skrive
en artikel om.
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Emotionel relatering – eksemplet modtagelse
Dette afsnit beskriver, hvordan overgange i barnets hverdagsliv, skabes og fungerer via emotionelle
relationer, udforsket i laboratoriet: Emotionel relatering og modtagelse.

1. Introduktion: Relationers emotionelle bundethed
Det centrale i pædagogikken for de op til treårige børn er, hvordan den professionelle omsorgsgiver
skaber læringsrum, udviklingsmuligheder og rum for trivsel via den emotionelle relation til barnet
(bl.a. Sheridan, Samuelsson, & Johansson, 2009; Tomasello, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007;
Warenken & Tomasello, 2009).
I laboratoriet har vi arbejdet med relationelle vilkår for læring, omsorg, udvikling, trivsel og overgang
fra familie til dagtilbud, samt hvordan planlægning og refleksioner over inventar og fysiske rammer,
sprog verbalt og non-verbalt, kropslighed, barnets deltagelse, forældres og ikke mindst
omsorgsgivernes rolle, påvirker kvaliteten af relationerne.
I samme proces har vi udviklet principper og eksemplariske modeller for en 0-3 års didaktik. Dvs.
principper for relevante elementer til refleksion over sammenhængen mellem pædagogikkens mål,
formål, indhold, udførsel og evaluering.
Antagelsen er, at det er emotioner, der binder os sammen. Emotioner i relationer kan sammenlignes
med at lytte til musik. I musik får vi en oplevelse, der er mere end øjnene kan se eller ørerne kan høre.
Noget der får liv dybt inde i os. Det er en oplevelse i nuet. En sindsbevægelse. Men der kan også være
noget genkendeligt ved musikken. Et ekko af en sindsbevægelse, der var behagelig, som vi genkalder
os, når musikken spiller. De tanker man kan gøre sig om musikken er kun en skygge af noget større, et
ekko, en hvisken. Emotionerne er dybere. De er instinktive, primale - som i oprindelig og der opstår
andre mere oprindelige steder i hjernen, områder der er udviklet tidligere i evolutionen. I den optik er
emotioner bevidsthedstilstande, der bliver hængende. Det synes at være dem, der forener os – på godt
og ondt. Og som med musik, skal man ikke tænke over dem for at forstå dem. Det vil næppe være
muligt. De er ikke nødvendigvis rationelle. Vi lytter til musik, og vi drømmer og mærker noget rart. På
den måde giver musikken mening. Ikke nødvendigvis funktionel mening, men det giver alligevel en
mening. Og det er en oplevelse af meningsfuldhed, der synes at komme indefra. I laboratoriet tænkte vi
relationer mellem omsorgsgiver og barn på samme måde. Og et centralt begreb i relationerne, er
beskrevet af Tomasello (2009), ved begrebet delt intentionalitet.

2. Den teoretiske baggrund: Delt intentionalitet
Darwin lavede undersøgelser af følelsesudtryk hos både mennesker og andre pattedyr, og han
konkluderede, at menneskers livsduelighed ikke kun afhænger af deres medfødte evner til kamp, flugt
og parring, men at nogle emotionelle udtryk havde en afgørende funktion i evolutionen. For eksempel
når det lille barn græder af sult eller smerte (Darwin, 1872, p. 350). Darwin konkluderede, at medfødte
evner til opmærksomhedsbaseret kommunikation ved hjælp af kropsholdning, tegn med arme, krop
og ben og ansigtsudtryk har været en fordel (Darwin, 1872, p. 354). Darwin spekulerede over denne
evne og så den mere som en tillært adfærd, som individerne hurtigt lærte førte til fordele. Det kunne fx
være børn, der fandt ud af, at gråd "brings relief"(Darwin, 1872, p. 355), men også at den emotionelt
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initierede kommunikation var en magtfuld faktor i bindingerne mellem artsfæller og dermed i
organiseringen af den sociale adfærd (Darwin, 1872, p. 364).
Goldin-Meadow (2003, p. 215), ser som Darwin den kommunikerende evne som en biologisk
prædisposition. Hun giver eksempler med hørende børn af døve forældre, der på trods af forholdsvis
beskeden sprogstimulering opnår et alderssvarende adækvat modersmål. Hendes pointe er, at noget af
det, der trækker verbalsproget med sig, er den gestiske kommunikation. Den varians, denne proces
medfører, gør sproget kulturelt variabelt. Mimik er her i højere grad end gestik tænkt som det
affektive udtryk, hvor gestik, fx at pege, i højere grad er et mellemled, en intentionel forløber for ord.
Når barnet er trist, kan det høres på stemmen og aflæses i dets ansigt. Når det peger på kagen, er det
givet, fordi det ønsker at spise den.
De forskellige lag i gestik er ifølge Tomasello, Carpenter og Liszkowski, at bag de individuelle mål for
kommunikationen er den sociale intention (at du ved/føler noget); den kommunikative intention (at
VI ved sammen, at jeg ønsker en af disse ting fra dig) altså at barnet ikke alene kan tage den andens
perspektiv, men kan se sit eget perspektiv hos den anden. Tomasellos påstand er, at mennesker har
flere sofistikerede former for social læring til rådighed end andre dyr, fordi de kan identificere sig med
artsfæller på flere måder end andre dyr; og den referentielle, kontekstbundne kommunikation (at du
gør noget som en måde at regne ud på, hvad det er, jeg vil have fra dig), selv det lille barn kan aflæse
den voksnes intentioner kropsligt og respondere på dem, de har et medfødt instinkt for samarbejde,
der fungerer via denne 'intention reading'. De underliggende emotionelt initierede intentioner og
motiver baserer sig helt og aldeles på en basal evne til at dele motiver og intentioner i zoner af fælles
opmærksomhed (Tomasello, Carpenter, & Liszkowski, 2007, p. 708). Det er altså helt centralt, at:
1. Der bag den individuelle intention altid ligger en social intention (delt intention).
2. At disse deles via 'common ground' og evnen til at 'knowing together'. Samt
3. at 'common ground, joint engagement' og 'knowing together' kan samles i begrebet 'joint
attentional frame' (Tomasello et al., 2007, p. 710), og
4. at det der deles, er affektivt initieret intentionalitet.
Når barnet smiler, gør moren det også, og hun bliver varm og fyldes med glæde (Stern, 2004, pp. 9194). Men nye empiriske fund antyder, at det at forstå den andens intentioner ikke gør det alene.
Tomasello et al. foreslår, at det er afgørende at deltage med andre i samarbejdsaktiviteter med fælles
mål og intentioner: delt intentionalitet. Deltagelse i disse aktiviteter kræver ikke blot evner til
intentionsaflæsning og kulturel læring, men også en unik motivation til at dele psykologiske tilstande
med andre. Resultatet af at deltage i disse aktiviteter er unikke former for kulturel kognition og
udvikling; alt fra etablering og anvendelse af sproglige symboler til opbygning og etablering af sociale
normer. Børns evner til delt intentionalitet udvikles gradvist i løbet af første 14 måneder af deres liv
som to ontogenetiske veje, der slynger sig om hinanden: (1) den generelle evne til at forstå andre som
levende og målrettede og som forsætlige subjekter, og (2) en artsunik motivation til at dele følelser,
erfaringer og aktiviteter med andre personer. Resultatet er børnenes evne til at konstruere dialogiske
repræsentationer, der sætter dem i stand til at deltage i det fællesskab, der er menneskelig kognition,
og som gør, at det at dele intentioner er kulturel læring (Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll,
2005, p. 675).
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Intentioner, emotioner og tanker ændres således ustandseligt i dialogen med andres intentioner,
emotioner og tanker. Barnet udvikles i det kulturelle fællesskab, og forestillingen om en en-personspsyke eller individuelt udviklede psykologiske fænomener er i den postmoderne udviklingspsykologi
såvel som i fylogenesen ikke en mulighed. Intersubjektivitet er således skabt mellem to mennesker,
ligesom den i lige så høj grad former de to mennesker (Stern, 2004, p. 93). Børn og deres nære voksne
konstruerer således deres eget kulturelle perspektiv i kontekstuelle, intentionelle rutiner og
aktiviteter, udspillet på individuelle og fælles bevidstheders scene og båret af evnen til delt
opmærksomhed, delt intentionalitet og delt emotionalitet (Carver & Cornew, 2009).
Intime intersubjektive aktiviteter såsom bleskift, badning, lege, højtlæsning og en lang række andre
aktiviteter, der konstituerer rammerne, indenfor hvilke barnet tilegner sig de kulturelle og sociale
konventioner. Disse kulturelt bestemte sociale rutiner bliver stillads for barnets sprogtilegnelse, i den
forstand at aktiviteterne uden nødvendigvis at indeholde konventionelt sprog skaber en delt
referentiel fælles opmærksomhedsepisode, i hvilken det kommunikative perspektiv giver mening for
barnet. Og selv efter at det har lært enkelte ord, vedbliver barnet med at tilegne sig størstedelen af
sproget i sådanne nonverbale episoder af delt opmærksomhed. En sådan tilknytningsbaseret
emotionel dialog kommunikeres ikke alene som verbaliseret kommunikation, men som emotionelt
drevet mimik og gestik. Og når det sker er barnets opgave så at sige at skabe teorier om de intentioner,
som den voksne måtte have. Disse intentioner forbinder barnet med sprog. I sådan et socialpragmatisk
opmærksomhedsfelt er det abstrakte kommunikative system ikke nødvendigvis ord, men
tilknytningsstyret menneskelig social adfærd. Så selvom det er naturligt at sige, at ord refererer til
objekter, er det næppe altid tilfældet. Det lille barn kobler ikke nødvendigvis objekter til ord, men
kobler i første omgang objekter til det menneske og de menneskelige intentioner, som barnet deler
opmærksomhed, virkelighed og ikke mindst emotionalitet med.

3. Aktionsforskning: Forandringsprocesser nedefra
Forsknings- og udviklingsprocesser – to forskellige elementer i laboratoriet. Den første forudsætning
for laboratoriearbejdet har været at give plads til alle deltageres ståsteder, teoretisk og praktisk; at
give betingelsesløs plads til princippet om at erkendelsen er til forhandling. Hvor der ofte er en
forventning om at ideer og udforskning kommer fra en forsker, vil det i dette laboratorium komme i et
samarbejde mellem forsker og praksis. Målet i laboratoriet har været at skabe forandringsprocesser,
der kunne forbedre barnets overgang fra familien til dagtilbud. Midlet har været, at
forandringsprocesser skabes i det levede liv (Lewin, 1948). Forandringsprocesserne drives dels af en
nysgerrighed på nuværende praksis og en søgen efter nye praksisformer, og mere overordnet af
menneskets trang til tryghed og stabilitet. Nar teoretiske forstyrrelser skaber uligevægt, sa reagerer
mennesket rent psykologisk ved at redefinere nøglebegreber og praksisformer, og derved søge mod en
ny stabilitet (Lewin, 2015). Lewins forandingsmodel: 1. Forstyrrelse/Uligevægt. 2. Redefinering af
nøglebegreber. 3. Ny stabilitet/ny praksis

Sådanne forandringsprocesser fordrer relevant, brugbar og valid viden, der kan lære os hvordan vi
kan forandre verden. Viden løsrevet fra sit genstandsfelt, kan ikke nødvendigvis løse genstandsfeltets
problemer. Så der har været behov for at tilføre laboratoriet relevant viden. Denne har så dannet
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baggrund for eksperimenter, der undersøger hvordan denne viden kan omsættes til praksis. Et
eksempel er princippet om Delt intentionalitet (se ovenfor).

Laboratoriet udforskede primært ved videofilmsdokumentation og teoretiske analyser af disse. Og på
den baggrund indfangedes og forfinede den kompetente omsorgsgiver, der rummede en relevant
balance af faglige og personlige kvaliteter. Hende der på én gang formåede at se barns og forældres
intentionalitet, og omsætte det i en faglig gennemtænkt pædagogisk praksis. Det pædagogiske miljø,
der afstak tydelige mål, og baserede sig på en tydelig kommunikation – både mellem omsorgsgivere og
børn, og mellem omsorgsgivere indbyrdes og ikke mindst i forhold til forældre, via en gennemtænkt,
imødekommende og ment forældrerelation – at se forældre som forældre til de børnene, og respektere
dette forhold.

4. At næres ved relationen til barnet og evnen til at identificere 'vinduer'

Figur 1. Vinduer: Barnets og forældres moment for accept.

I laboratoriet fandt vi ud af, at de gode omsorgsgivere skal være nysgerrige på barnet, nysgerrige på
hvad det er barnet vil og hvad det ikke vil. Disse omsorgsgivere har valgt faget, fordi de næres ved det
tætte samvær med børnene og ved omsorgs- og relationsarbejdet. Og de knytter relevante
tilknytningsbånd til børnene, som gør at børnene kan finde tryghed og glæde i relationen. Hun er
passioneret omkring børnene, og hun er i stand til at etablere intime zoner af fælles opmærksomhed,
hvor hvert enkelt barn oplever, at de deler virkelighed med omsorgsgiveren og de vil opleve at deres
sociale potentiale bliver foldet ud. Disse oplevelser af samhørighed har fælles berøringsflader med det
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man kan kalde professionel kærlighed som ligner den, der er mellem en forældre og et barn (Hansen,
2014). Der ligger også et element af pædagogisk pli i denne tilstedeværelsesform. Og den gode
omsorgsgiver er omsorgsgiver på denne måde, fordi hun er sådan som menneske, og hun vil ikke
kunne lade være (Noddings, 1986; van Manen, 2007).
I Barnet i Centrum udviklede vi en model til at screene for denne evne til engageret nærvær. I
projektet opdagede vi, at nogle omsorgsgivere skal undervises, for at kunne fange noget andet vi
identificerede - det vi kaldte for barnets vindue. Andre evner det instinktivt. Det er fx lige det moment,
hvor barnet accepterer at blive modtaget om morgenen. Når barnet er parat til at gå fra forælderen til
pædagogen. Det er også det moment, hvor forældreren accepterer, er parat til at aflevere og hvor
omsorgsgiveren er parat til at modtage. Dette moment er det centrale punkt i overgangen fra hjem til
dagtilbud. Hvis omsorgsgiveren misser dette vindue, og modtager barnet for tidligt - eller sent, viste
det sig at resultere i gråd. Men den opmærksomme omsorgsgiver identificerer det moment hvor
vinduet så at sige er åbent. Barnets vindue er gensidigt afhængigt af forældrevinduet, som er det
moment, hvor forælderen, der afleverer barnet, er parat til dette. Dette kan synes banalt, men en god
aflevering er vigtig for barnets trivsel, såvel som forældrenes og vuggestuens. Men vi opdagede i
projektet, at for nogle pædagoger, fordrer en god aflevering og en god modtagelse, lidt undervisning.
De skal lære at kunne genkende de relationelle mekanismer, som delt intentionalitet består af. De skal
lære betydningen af, hvordan de placerer sig i rummet og de skal kende til en række kropssproglige
signaler. Når hendes relationskompetencer bliver udfoldet, og hendes personlige og faglige
opmærksomhed er rettet på disse ting, forandrer hele hendes attitude sig. Vi fandt også ud af, at de
pædagoger, der ikke formår dette, ikke skal være pædagoger.
Den teoretiske baggrund er kompliceret. Men ét element er, at det lille barn bliver til i relationen - i
nærværet. Det konstrueres på godt og ondt i det sociale rum det lever i. I starten af barnets liv er
udviklings-determinatorerne biologiske, men ret hurtigt bliver de i højere grad sociale. Og barnet
tilpasser sig miljøet fysiologisk, socialt og kulturelt. Barnets tilpasningsevne beskrives bl.a. i biologien
som processer, der har betydning for dets overlevelse (Darwin, 2009). I socialpsykologi beskrives det,
hvordan barnet tilpasser sig normerne i en gruppe (Goldin-Meadow, 2009), mens den i
perceptionspsykologien beskrives som forbigående ændringer af barnets sansning (Stern, 2006).
Tilpasning kan i en pædagogisk terminologi betegnes som læring; barnets evne til at tilpasse sig
kulturelle færdigheder (fx sprog) og normer (værdier), som giver barnet flere kompetencer, og øger
dets livsmuligheder. I den forstand er tilpasning barnets kulturelle og sociale tilblivelse, og et
betydeligt element i dets socialisering, men det stiller store krav til pædagogikken. Alle ønsker, at
barnet skal få et godt selv-billede, hvilket fordrer pædagoger, der er positive, anerkendende, psykisk
tilgængelige, omsorgsgivere der kan skabe rum for tilgivelse, indlevelse og tilknytning og som formår
at dele barnets intentioner.

Så projektet fandt en lang række tiltag – 28 forskellige tiltag i dagpleje og vuggestue, alt lige fra brug af
slynger til etablering af modtagegrupper, af forældre på barsel, medbringende deres babyer – seks
måneder inden de reelt skal starte. Tiltag, der kan betegnes som forskningsinformeret
praksisændringer, der alle skaber rum for en særlig relation mellem mennesker, der er kendetegnet
ved, at det ene menneske retter sin naturlige, biologisk drevne opmærksomhed mod det andet
menneske og handler på en sådan måde, som det andet menneske har brug for. Det er handlinger og
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relationsformer, der retter sig mod barnets behov, og det blev understreget i projektet, at samværet er
tosidet. Omsorgsgiveren får så at sige noget tilbage og samværet vil oftest have et indhold, som begge
parter forholder sig til.

5. Sammenfattende: At gøre analysen til en del af det daglige arbejde
Den engagerede og passionerede omsorgsgiver planlægger og iscenesætter sig selv, det fysiske rum og
de pædagogiske ideer, for bedst muligt at kunne finde ind til barnets intentioner og vise, at hun er
nysgerrig på en omsorgsfuld måde. Dette gør hun analytisk i forhold til den beskrevne teoretiske
baggrund, hendes børn, forældrene, årstiden, de pædagogiske målsætninger mv.. Hun kerer sig om
barnet: "hvad kan jeg gøre for dig?" Hun kropsliggør den empatiske tilgang. Den samme flerhed af
kognitive, emotionelle og handleorienterede mønstre er det, der rummes i den professionelle
kærlighed, som den ansvarsbevidste omsorgsgiver indgår i sammen med barnet – og som er en
forudsætning i overgangspædagogik for de yngste børn. En omsorgsforståelse, der bunder i biologiske
impulser, trang til at kere sig om og omsorgsgiverisk takt. Det etiske element er en biologisk drevet
omsorgsetik, hvor handling ikke er begrundet i en universel pligtetik, men i den konkrete relation i en
næstekærlighedsetik, der først og fremmest er en nærhedsetik for personlige relationer. Det er netop i
dette intime møde, at omsorgsgiveren kan opleve barnet blive til. Her er kærlighed det instinktive
grundlag og en forudsætning.

6. Eksempler på aktionsforskning i laboratoriet
I projektet blev udarbejdet 28 forskellige forandringsmodeller, der er beskrevet i tyve kapitler,
udarbejdet af praktikerne fra Viborg og Næstved kommuner. Disse kapitler udgives i bogform til
efteråret, i Danmark, Norge og Sverige. Dette kapitel rummer to af de gennemgående temaer, der
beskriver arbejdet og resultaterne i laboratoriet. Eksemplerne beskriver desuden
forandringsprocessernes teoretiske baggrund og deres kontekstuelle bundethed, og dermed
praktikernes udfordringer med at omsætte teorien til praksis.
1. Eksempel på overgangspædagogiske metoder ved den første modtagelse i vuggestue.
2. Eksempel på overgangspædagogiske metoder ved den daglige modtagelse i dagpleje.
Eksemplerne er beskrevet af praktikerne og efterfølgende redigeret, så de passer som tværgående
beskrivelser af laboratoriearbejdet.

6.1. Eksempel på overgangspædagogiske metoder ved den første modtagelse i vuggestue:

Vi traf beslutning om, at vores aktionsforskningsprojekt skulle rettes mod nye børn og forældre, ud fra
en optagethed af at udfordre vores egen tese om, hvor hurtigt nye børn falder til. Stærkt forstyrret at
Ole Henrik Hansens enkle spørgsmål; ”Hvor lang tid tager den optimale modtagelse?”

I laboratoriet var der mange bud - tre dage, en uge, 14 dage. Ofte er et barn startet op i vuggestuen
efter en lille uges ”indkøring”, og ofte er der efterfølgende alt for mange dage med gråd, og utryghed,
når den nye primære voksne ikke er til stede eller ikke forstår barnet.
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Det gik i al sin gru op for os, at vi aldrig havde reflekteret længerevarende over, hvad der kunne
optimere den gode modtagelse - bortset fra, at vi havde teser om, at hvert barn og forældrepar er
forskelligt, og deraf skal mødes forskelligt. Dertil kommer, at der også er en del praktik der skal gå op i
institutionen - mødeplaner og arbejdstid for den modtagende pædagog ikke mindst! Praktiske
overvejelser, der overskyggede hensynet til barnet.
Vi vidste dog, at når vi har modtaget søskendebørn i vuggestueafdelingen, synes disse børn at trives
efter en kortere periode end hvis vi sammenligner med børn, vi intet kender til. Vi satte os derfor for at
dissekere vores nuværende procedurer, for at efterstræbe den optimale opstart for barn og forældre.
Vuggestuen stod over for en udvidelse fra 15 til 20 børn, så tidspunktet for at optimere vores
pædagogiske tilgang til modtagelse var yderst velvalgt. I det følgende vil vi beskrive vores teoretiske
overvejelse, faktiske tiltag, effekt og hvad vi kan se det anvendt til.

6.1.1. Aktionstrin

Modtagelse - hvornår starter den? Første telefonopkald, første brev eller første fysiske møde? Vi
lavede en hastig skitse, der hjalp os til at se, at så snart forældrene har pladsen hos os, er modtagelse
faktisk i gang. Vi lagde derfor ud med at kigge på det materiale vi sender til nye forældre. Da
vuggestuen er en del af en integreret institution, har vuggestueafdelingen hidtil haft et afsnit i
velkomstfolderen, der omhandlede ”særligt for vuggestuen”. Folderen blev udsendt sammen med et
velkomstbrev til barnet ”Velkommen i vuggestuen”.
Første tiltag var at lave en separat folder til forældre, hvis barn skulle starte i vuggestue, samt stile
velkomstbrevet til forældrene. Vores skriftlige materiale skulle fremadrettet indeholdt faglige
overvejelser og informationer målrettet den gruppe af forældre vi skulle modtage vuggestuebarn fra.
Derudover udarbejdede Tina en billedbog til barn og forældre, med billeder af hverdagssituationer i
vuggestuen - puslebord, barnevogn, legeplads mv. og ikke mindst billeder af personalet i vuggestuen.
Et enkelt svar på et for forældre sikkert vigtigt spørgsmål; Hvordan ser der ud, der hvor mit barn skal
være og hvem skal arbejde med mit barn.
Næste tiltag blev at byde visiterede børn og forældre ind i vuggestuen. Pædagogen indbød i
velkomstbrevet til forældresamtale, umiddelbart efter at barnet var visiteret og dermed kendt af os.
Ved denne samtale fik forældrene en rundvisning og de blev introduceret til vores ”legestue”, med
efterfølgende opfordring til opstart i legestuen hurtigst muligt.
Legestuen blev til på baggrund af vores drøftelser i forhold til, hvad der kunne være vigtigt for at blive
tryg i forbindelse med opstart i vuggestue, for såvel barn som forældre. Legestuens afholdelse stod
Tina for. Vi startede op i august 2013. Hver onsdag formiddag fra kl. 9.30-10.30 bød vi nye forældre og
børn, ind til at være i vuggestuen. Tidsrummet blev fastlagt ud fra overvejelser i forhold til hvad de
små børn synes at kunne rumme, og under hensyn til de børn, der allerede gik i vuggestuen.

Vi stod overfor at skulle byde fem nye familier ind i vuggestuen, pga. af udvidelse af vuggestuegruppen.
Disse børn og forældre ville grundet visiteringsregler maksimalt kunne opnå fire besøg i legestuen, da
vi først fik kontakt med familierne umiddelbart inden sommerferien. Det var dog tre besøg mere, end
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vi hidtil hvad tilbudt forældre, så det kunne måske gøre en forskel trods den korte periode, vi havde at
arbejde i.
Vi ønskede ikke at tilrettelægge særlige aktiviteter for de nye børn og forældre i legestuetidsrummet.
De blev budt ind til en hverdag så almindelig som mulig. Vi tilstræbte at de skulle møde
vuggestuehverdagen så realistisk som overhovedet muligt, når vi nu bød gæster indenfor. Tina var
altid til stede, oftest sammen med et par af de yngste børn i vuggestuen. De øvrige børn og personale
var der planlagt aktiviteter for, i andre rum eller ude.
Deltagerne i legestuen oplevede børn i glæde, gråd, konflikt og leg. De fulgte personalets pædagogiske
tilgang i leg, spisning, pusle- og sovesituationer.
amtidig etablerede vi et ”forældrerum”. t rum i institutionen blev indrettet med alt vores
pædagogiske materiale - velkomstfoldere, pædagogiske læreplan mv., kaffe, internetadgang og
mulighed for at sidde sammen med andre forældre. Intentionen var at give forældrene et sted at være,
hvis de ville prøve at lade deres barn være i vuggestuen alene i en kortere eller længere periode.
Det var ikke klart for os, om legestuen ville kræve ekstra personaleressourcer, så for en
sikkerhedsskyld, blev der sat en vikar på hver onsdag formiddag, når legestuen var i gang. Hensigten
var, at Tina kunne koncentrere sit arbejde udelukkende i forhold til de nye familier.
Alle nye familier med opstart i september 2013 deltog i ”legestuen”. Hver onsdag mødte børn og
forældre op. Ikke tilmeldt på forhånd, og uden krav om afbudstilkendegivelse. Tre til fire børn med
forældre mødte op hver onsdag. Tina havde tid til at tale med forældrene og tage kontakt til hvert
enkelt barn. Opstod der aktiviteter på stuen Tina måtte tage sig af, var der mulighed herfor, da alle nye
børn havde egen forældre med. De øvrige medarbejdere blev løbende introduceret for forældre og
børn. Dette for at sikre at barnet langsomt fik anledning til at knytte an til alle medarbejdere i
vuggestuen, og for at forældrene fik et begyndende kendskab og en begyndende tillid til de øvrige
medarbejdere. Lise kom på besøg hver onsdag i legestuen. Hun præsenterede sig som leder af
institutionen. Hun anvendte forældre og børns navne, og brugte når øvrige arbejdsopgaver gav
mulighed herfor, tid på at være med i legestuen.
Sideløbende med at vi var i gang med legestuen, rettede Viborg Kommunes ledergruppe i projekt
Barnet i Centrum, henvendelse til Pladsanvisningen. Ofte var det med kort varsel vi fik visiteret børn
til vuggestuen, og skulle vi have mulighed for at møde barn og forældre langt tidligere, krævede det en
længere periode fra visitering til faktisk opstart i vuggestuen. I en forsøgsperiode blev det derefter
muligt at visitere børnene op til seks måneder før reel opstart. Det betød at vi fik mulighed for at
afprøve og tilbyde legestuen til alle de børn, der skulle starte op i vuggestuen i den tid vi deltog i
forskningsprojekt Barnet i Centrum. Vi besluttede derfor, at legestuen skulle være et fast tilbud, og
dermed etableres hver eneste onsdag, når der var nye børn visiteret.
Kommende børn og forældre blev derfor fortsat indbudt til forældresamtale, så snart vi kendte til
familien. Denne samtale kunne derfor finde sted op til 5½mdr. før barnets faktiske opstart. Vi kunne til
samtalen indvie dem i ideerne med legestuen og forældrerummet. Der var stor forældrebegejstring for
denne mulighed, og næsten alle familier har benyttet denne mulighed.
Da første forældresamtale afholdes mens barnet er spædt, har der været behov for at lave et
spørgeskema til forældrene, som de udfylder og afleverer når barnet starter. Af skemaet fremgår, hvad
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barnet spiser, hvor længe barnet sover, om der er brug af sut, sovedyr mv. De oplysninger ville vi
tidligere have fået ved en opstartssamtale 14 dage før barnet startede, men denne samtale afholdes
ikke længere. Dels har vi haft første samtale med familien, og dels har erfaringerne i forhold til
kendskab til barnet via fremmødet i legestuen afløst behovet for en samtale umiddelbart inden
opstart.
Alle forældrepar, der har deltaget i legestue, fik i foråret 2014 udleveret et spørgeskema, med
spørgsmål i forhold til deltagelse og vurderet effekt for deres barn og dem selv.
Sideløbende med legestuen, opstår i laboratoriet en optagethed af, hvad der kendetegner den
autentiske omsorgsgiver. Det giver anledning til, at vi bliver nysgerrige på, om det er legestuen isoleret
som tilbud, eller det er en kombination af legestue og Tinas pædagogiske tilgang som omsorgsperson,
der synes at have en effekt for nye børns opstart i vuggestuen. Vi tager derfor fat på at analysere
videoklip af Tina i samspil med børn i vuggestuen, for at lede efter eventuelle egenskaber, der synes at
kunne kendetegne Tinas faglige tilgang. I kraft af ”Barnet i Centrum” projektets opbygning med
aktionsforskning og laboratoriedage, reflekterede vi løbende over vore tiltag, og fik
erfaringsopsamlede - for et er tiltag - men gør det en forskel? Optimerer denne nye praksis barnets
mulighed for at knytte an i vuggestuen som dagtilbud. Det korte svar er JA, og det vil jeg efterfølgende
uddybe.

6.1.2. Fund

”Legestuen” og vores nye modtagelsesprocedure synes at have en positiv effekt på barn og forældre.
Personalet i vuggestuen - ikke kun Tina, opnår et kendskab til børn og forældre over tid, gennem
iagttagelser og faktisk samvær/samspil. Børnene viser tegn på genkendelse af de voksne, når
familierne kommer jævnligt i vuggestuen. Børnene tager kontakt til de øvrige børn og til personalet.
Ved første besøg i legestuen forstyrres børnenes leg/optagethed af lyde, bevægelser og andre børn og
voksnes tilstedeværelse. Efter flere besøg synes vi at kunne iagttage en fortrolighed hos børnene i
forhold til hverdagslyde og dagligdagens rutiner i vuggestuen.
Forældrene har prioriteret at deltage i legestuen. Enten far, mor eller sågar en bedstemor har brugt
tiden i vuggestuen. Erfaringer har vist, at forældrene tidligst benytter tilbuddet 3-4 mdr. før faktisk
opstart. Forældrene giver udtryk for glæde ved at komme. De finder det betydningsfuldt at kende de
medarbejdere, der skal tage vare på deres barn, ikke kun gennem en fortælling om, hvem vi er og hvad
vi gør, men ved egen iagttagelse og deltagelse i vuggestuelivet. De giver udtryk for begejstring ved, at
de føler sig højprioriteret som nye. Kendskab til institutionens fysiske rammer, personalet i
vuggestuen og lederen har betydning for den tryghed de oplever at have ved, at deres barn skal være
hos os.

Ved faktisk opstart i vuggestuen er vores erfaringer nu, at alle børn virker trygge, og fortrolige med
vuggestuens medarbejdere. Vi oplever ikke gråd som følge af utryghed. Flere af børnene, der har
deltaget i legestuen, har, fra første aflevering i vuggestuen, vist glæde ved synet af, og efterfølgende
rakt ud efter Tina.
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Forældrene giver endvidere udtryk for at de tillægger det stor betydning, at de gennem legestuen har
fået mulighed for at lære de andre børn/forældre at kende. Tidligere har nogle forældre pga. bopæl og
berøringsflader i øvrigt, kendt en del forældre i forvejen, mens andre forældre ikke har kendt andre i
området. Legestuen har deraf også givet mulighed for at forældrene kunne få kendskab til hinanden.
Forældrene er indgået i samtaler, og har erfaringsudvekslet i forhold til deres børn. De har været
positive ”stemningsskabere”, ved at indgå i dialog, lege med eget og andres børn og udtrykt glæde
verbalt.
Personalet har haft mulighed for at indgå i forældrenes indbyrdes samtaler med faglige viden.
Forældrene har taget positiv imod dette, da de tilkendegiver et behov for kvalificerede råd og
vejledning, til forskel fra de mødregrupper de i øvrigt deltager i.
Personalet i vuggestuen tilkendegiver, at de gennem iagttagelser f.eks. om samspil mellem mor og
barn, har fået brugbar faglig viden. Personalet har haft mulighed for at iagttage samspillet over tid dels tid i forhold til den times samvær, der er ved besøgene i vuggestue, og dels over tid, dvs. i den
periode familien har benyttet legestuetilbuddet. Personalet har haft gavn at eks. at se hvordan mor
beroliger eller trøster sit barn - en viden de kan anvende ved at spejle mors tilgang, når barnet senere
er startet i vuggestuen. Iagttagelserne har endvidere givet viden om samspil, der synes kompliceret
f.eks. mangelfuld tilknytning mellem mor og barn. Viden som efterfølgende har været brugbart i
forældresamtaler eller decideret forældrevejledning.
Personalet - herunder Tina, som projektdeltager, har udelukkende positive erfaringer med legestuen.
De oplever en markant ændring i forhold til modtagelse og opstart for de børn, der har deltaget i
legestuen i forhold til tidligere - dvs. inden legestue etableres. Personalet giver udtryk for, at børnene
har en fortrolighed med vuggestuens hverdag og mange rutiner. De er fortrolige med lyde, og
bevægelser fra andre børn og ansatte. Der er sket en markant forskel når eks. døren til vuggestuen går
op og i. Her var erfaringer fra tidligere, at nye børn generelt reagerede med gråd herpå. Dette
iagttages ikke længere.
Personalet giver udtryk for, at den (begyndende) tillid der er etableret i forhold til
forældresamarbejde, er gavnlig for dialog og faglig sparring. Dels oplever de, at forældrene har fået del
i en viden om en vuggestuehverdag, og dels at forældrene udviser tryghed ved at overdrage barnet i
vores varetægt, fra første dag i vuggestuen. Forældrene henvender sig i øget omfang, og tidligere end
før iagttaget, hvis de har brug for vejledning og sparring i forhold til barnets udvikling og opdragelse.
Få børn har ikke deltaget i legestuen, og personalet oplever det er langt vanskeligere at knytte an til
forældrene, da de ikke har tilbragt tid i vuggestuen. Det skal pointeres, at de forældre, der ikke har
deltaget i legestuen ikke har haft mulighed grundet overflytning fra andet tilbud (med kort varsel),
eller pga. tilflytning. De har dermed ikke fravalgt tilbuddet, og giver udtryk for ærgrelse over, at de
ikke har haft denne mulighed for deres barn.

Vi har erfaret, at den ekstra bemanding i form af en vikar ved legestuens afvikling, ikke er nødvendig.
De tilstedeværende forældre tager vare på eget barn og er behjælpelig i forhold til de øvrige børn,
således at Tina kan løfte de opgaver hun vanligt ville udføre, hvis forældrene ikke var til stede. Den
ekstra bemanding sikrede dog, særligt i opstartsfasen, at legestuen kunne være i gang, hvis der opstod
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sygdom/fravær andet steds i huset, da Tina kunne prioritere legestuen fremfor at skulle afløse andet
steds i huset.
Vi erfarede endvidere at betegnelsen ”Legestue” ikke er det rigtige ord for det vi tilbyder. Vi har alle
forskellige associationer på ord - ”legestue” forbindes med et legefrirum, eksempelvis etableret i en
dagpleje, ved en musikskole eller i en kirkelig sammenhæng. Vi byder ind med henblik på at optimere
barnets mulighed for at knytte an til en ny dagligdag, med sekundære omsorgspersoner for at
optimere muligheden for emotionel og relationel tilknytning inden opstart i vuggestue. Vi har derfor et
ønske om at finde et andet ord for det vi gør. Bedste bud pt. er at vi tilbyder projekt ”Vuggestue start snart- parat”.
Forældrerummet vi etablerede forblev ubenyttet. Trods gentagende forsøg på at puste liv i tanken er
det ikke lykkes for os. Når vi afholdt legestuen ønskede forældrene at være hos deres børn. Ved senere
faktisk opstart gav forældrene udtryk for, at de var fuldt trygge ved at aflevere barnet og gerne ville
være andetsteds. Eksempelvis løbe en tur, handle eller andet, hvis de kortvarigt i en indkøringsperiode
lod barnet være alene i vuggestuen. Endvidere har den yderst positive stemning i legestuen, og
forældrenes ”ophold” i vuggestuen generelt kun været en gevinst set med både forældre og personale
øjne. Alle børn, ikke kun de nye, synes at have fået ekstra, og positiv kontakt ved forældrenes
tilstedeværelse over tid i vuggestuen.
I forhold til faktisk opstart oplevede vi efter første forsøgsperiode med legestue, at forældrene ikke
vurderede at der var behov for kortere dage i en opstartsperiode. De første fem børn blev derfor
afleveret til fuld vuggestuehverdag efter endt deltagelse i legestuen. Vi havde ganske enkelt ikke være
skarpe nok i vores overvejelser og efterfølgende beskrivelse for forældrene i forhold til at legestue
ikke er en erstatning for blid opstart. Det gav anledning til at vi efterfølgende anmodede nye forældre
om fortsat at prioritere en opstartsperiode med gradvis tilvænning til hele dage for deres barn, hvilket
optimerer vores oplevelse af barnets opstart i vuggestuen.
Vores optagethed af Tinas funktion som omsorgsgiver i legestuen gav anledning til, at vi analyserede
videoklip. Gennem disse synes vi at kunne iagttage nogle gentagende elementer i Tinas tilgang til
børnene; Hun har altid fysisk kontakt med børnene i form af let berøring. Hun er optaget af det der er i
samspillet, og lader sig ikke forstyrre af ”ikke-relevante” opgaver. Tina følger barnets initiativer og er
opmærksom på at se barnet, vente og følge barnets initiativer. Hun har en nænsomhed i forhold til at
give tid til barnet, og begejstres ved små initiativer fra barnets side. Hun viser glæde, venligt ansigt og
ændrer tydelig mimik med barnet. Hun sætter ord på egne og barnets initiativer. Samme tilgang viser
Tina i forhold til kontakten med forældrene - dog med barnet som primære fokus.
Vores fund i praksis har givet anledning til, at vi tog teoretiske briller på, for hvad kan vi afden vej
udlede af vores praksisoptagethed.

6.1.3. Diskussion

Projekter, som det vi har etableret i laboratoriet ” motionel relatering og modtagelse”, kræver en
faglighed, der kan tåle at blive set, og ikke mindst en personalegruppe, der ønsker at være nysgerrige
på og optimere deres faglige praksis. Ved at byde forældrene inden for i timer, der normalt er
forbeholdt det pædagogiske personale, har vi været i en større øvelse med at italesætte egen praksis - i
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første omgang med hinanden, siden i forhold til, og over for forældrene, hvis der er opstået spørgsmål
eller undren.
Tina har, som deltager i projektet, valgt at deltage i aktionsforskning - og dermed sætte egen praksis
under lup. Vores projekt har haft den præmis, at alle medarbejdere i vuggestuen har skullet det samme
i større eller mindre grad, for at det var muligt at gennemføre legestuen hver eneste uge. Det har
kunnet lade sig gøre, fordi der har været en ledelsesbeslutning om at skabe rammerne for at legestuen
kunne etableres - bl.a. den ekstra bemanding, og involveringen af pladsanvisningen. Jeg har som leder,
både deltaget aktivt i projektet, og fungeret som, sparringspartner, hvilket har været en fordel (og
forudsætning) i forhold til at idéudvikle og justere på projektet i processen. Dertil kommer min opgave
med at dele relevant information med, og involvering af, de øvrige medarbejdere i forhold til de kunne
se sig som en del af projektet.
Tina og jeg har haft mulighed for at flytte vore forforståelser gennem deltagelse i laboratoriedagene. Vi
forestiller os, at det kunne have været en vanskeligere opgave at åbne op for praksis (og i det hele
taget få øje på behovet for at åbne op), dvs. byde forældre indenfor inden barnet starter op, hvis vi ikke
havde været en del af forskningsprojektet. Vi ser det som et brud med en alment gældende praksis
indenfor dagtilbud, som vi kender det. Vi tror vi bevæger os ad nye veje i dette udvidede bud på
forældresamarbejde, og vi ser det er effektfuldt, fordi det har en stor værdi i form af øget trivsel i
forbindelse med opstart, for de børn, der har indgået i projekt ”legestue”
Gennem projektet er det blevet klart for os, at det afgørende for at forældrene deltager i legestuen ikke
er seks mdr. visitering. Det er ganske enkelt for tidligt i forældrenes optik. De oplever sig som klar på
deltagelse tre til fire mdr. før barnet skal starte. De giver dog udtryk for at det giver ro og tryghed ikke
at skulle bekymre sig om hvor, og fra hvornår barnet har plads efter endt barsel.
Viborg Kommune overgår til januar 2015 til en helt ny måde at pladsanvise på. Fremover kan
forældrene booke ledige pladser til deres barn, allerede dagen efter fødslen. Det tilgodeser dermed det
behov forældre kan have for at vide, hvor deres barn skal passes henne efter endt barsel. Samtidig
giver det os som modtagende dagtilbud, mulighed for at tage kontakt til familierne tidligt, og for vores
vedkommende at byde dem indenfor i et tilbud som ”legestuen” har været indtil nu. Vi forestiller os, vi
vil tilbyde noget lignende til vores kommende børnehavebørn, på baggrund af de erfaringer vi har
gjort os i vuggestuen.

6.1.4. Gode råd
Vore erfaringer viser, at det er afgørende, at vi stadig, trods deltagelse i legestue, tænker en
opstartsperiode ind for barnet. De allerførste børn vi modtog i projektet, havde almindelige lange
”arbejdsdage” fra første rigtige opstartsdag. Angiveligt fordi forældrene oplevede deres børn var
trygge ved at være hos os, og fordi de som forældre var trygge ved at aflevere. Vi var ikke
opmærksomme på at tydeliggøre over for forældrene, den store forskel der er i at komme i legestue en
times tid en gang ugentligt, og så reelt starte op i vuggestue med en ”arbejdsdag” på otte/ni timer fem
dage om ugen. Det betød, at Tina og jeg var særligt på arbejde i forhold til de første børn. Fordi de var
trygge ved os, og mest i trivsel, når vi var i vuggestuen.
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Vi er klart af den overbevisning at vi skal optimere vores pædagogiske praksis ved en hver lejlighed vores opfordring er derfor - Gør det! Kast jer ud i et ”vuggestuestart - snart - parat” tilbud, der tager
afsæt i jeres praksis. Vi skal alle turde tænke noget nyt, og være klar til at høste - for der er afgjort
gevinst for alle parter
En erfaring vi gerne vil dele er, at det ikke er nok med ét pædagogisk fyrtårn - en medarbejder, der
brænder for at gøre dette. Det er en ledelsesopgave at gøre alle medarbejdere trygge ved at stille
praksis til skue, og ændre på fastgroede arbejdsformer - og her modtagepraksis. Vi har alle
forforståelser, der kan arbejdes med og flyttes for at optimere barnets trivsel - vi skal bare sommetider
have guider på for at se dem. En arbejdskultur- og form, der til stadighed er nysgerrig på, og
italesætter den pædagogiske praksis bør altid være tilstede i dagtilbud.

6.2. Eksempel på overgangspædagogiske metoder ved den daglige modtagelse i dagpleje
Vi filmede og observerede flere forskellige modtagelser af børn, som vi efterfølgende
analyserede. Disse nye fund håbede vi, kunne danne grundlag for en vellykket emotionel
relatering og modtagelse mellem dagplejer og det enkelte barn.
Denne aktionsforskningsbaserede proces har skabt basis for dette kapitel, som vi ønsker at
dele med jer læsere. Vi vil fortælle om de praksiserfaringer og fund vi har gjort os i vores
pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-3 år. Vi håber at kunne inspirere jeres institution
til at efterse egen pædagogisk praksis efter i sømmene og optimere vilkårene for det gode
barneliv, herunder 'Den gode modtagelse'.
Vi er af den overbevisning, at først når dagplejere formår at skabe den emotionelle relatering
og en god modtagelse, så er barnet parat til at indgå i et socialt samspil med sine omgivelser
og dermed udvikle sig og modtage optimal læring.
Vi har udarbejdet et modtagelsesskema ud fra vores tanker om at nå "vinduet"
I en af vores film fremgik det tydeligt, at vi rent praktisk, indretningsmæssigt og pædagogisk
måtte lave nogle ændringer for bedst muligt at kunne leve op til vores egne pædagogiske krav
og forventninger i forhold til at tilbyde børn og forældre den bedst mulige modtagelse.
6.2.1. Aktionstrin
Vi startede med at ændre de fysiske rammer: Vores lillestue blev brugt som modtagelsesstue,
og var placeret lige ud for indgangspartiet i huset. For enden af gangen var der endnu en stue
som blev brugt af de ældste børn. Vi valgte at flytte lillestuen ned for enden af gangen, så de
mindste ankomne børn ikke kunne se den trafik af forælder og børn som ankom til huset.
Dette tiltag, fordi vi oplevede, at der var for meget 'uro' foran og inde på modtagetuen. Vi så, at
de mindste børn havde svært ved at finde ro og havde for meget fokus på dem som kom og
gik. Desuden opstod der stor uro på stuen, når forældrene afleverede der. Det var ikke til gavn
for børnene, det skabte utryghed og børn der var kede af det. Derfor besluttede vi, at modtage
proceduren skulle "flyttes" ud i gangen, hvor en naturlig afsked med kys, knus og vinke til
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farvel, i vinduet var oplagt. Desuden ville en modtagelse på gangen skabe forudsigelighed,
tydelig modtagelse, aflevering og afsked for børnene. Samtidig kunne personalet være
koncentreret om både barn og forældre og derved være 100% nærværende i hver enkelt
modtagelse.
Vi valgte også, at det skulle være den samme voksne som var gennemgående i hele
modtagelsen.
I situationer, hvor flere forældre og børn ankom på samme tid, besluttede personalet at blive i
samspillet med det barn, som var ved at blive modtaget og samtidig fortælle de nye ankomne
forældre, at jeg er lige her, men kommer over til jer, når jeg er færdig her. Dialog og
samarbejde med forældre blev et vigtigt redskab i hverdagen. Det gav sig til udtryk ved, at
forældrene blev mere trygge, hvilket også havde en virkning på deres børn.
I vores forløb har vi brugt en video, hvor vi har set mulighed for stor udvikling. Den har vi
analyseret og det er den, som ligger til grund for de forandringer, som er sket i gæstehuset. Vi
har valgt, at vi ikke skriver den ind i dette afsnit, men kun refererer til den. Men det er den
som gjorde, at vi så udfordringer og udviklingsmuligheder i modtagesituationerne. Vi har i
analysen af vores film haft de kritiske briller på. Personalet har udvist stort mod ved at være
medvirkende til at belyse pædagogiske faldgrupper og praksis, som kunne trænge til at blive
set efter i sømmene
Vi har som aktionsforskere stået over for store udfordringer undervejs i projektet. Når vi har
været på universitetet og fået sparring og input, så har vi været tændte og tænkt mange nye
tanker. Men når vi er kommet hjem og er landet på vores respektive arbejdspladser, så er vi
druknet i det daglige arbejde, som også skulle passes. Men vi har valgt at holde stop op dage,
hvilket har gjort, at vi så igen er holdt til ilden. Ligeledes har vi i kommunen haft tre
erfaringsdage, hvor vi har fremlagt, hvad vi har beskæftiget os med i det enkelte laboratorium.
Vi har også haft en konference, hvor vi skulle formidle vores fund og den måde, vi har grebet
projektet an på.
6.2.2. Fund
Det var først langt inde i projektforløbet vi kunne se, at vores arbejde udmundede i konkrete
fund. Måske ikke nye fagudtryk/ tiltag i sig selv, men fund fordi disse blev skriftliggjort og
konkretiseret, så de direkte kunne bruges til at opkvalificere vores arbejde med de 0-3 årige
børn.
Vi er blevet bevidste om, at det er vigtigt at have klare mål for en god modtagelse. Det er
dagplejeren ansvar at skabe rammerne og tilbyde sig selv på en positiv og imødekommende
måde. Stemningen og hendes nærvær spiller en stor rolle. Vores modtagelse i gæstehuset vil i
fremtiden ske i garderoben, da vores forskning viser, at det giver mest nærhed og mindst uro.
Vores mål med at se vinduerne har vi delt i tre punkter:
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Proces og reaktion – psykiske processer – Pædagogiske og fysiske processer.
Vi arbejder på at være nærværende og tilstede i nuet.


De tre trin i modtagelsesproceduren, der alle skal være tydelige og derfor tryghedsskabende
for barn og forældre:
Aflevering - Modtagelse - Afsked.



Tre individer, tre perspektiver = en mission. Dagplejers evne til at se ” vinduerne”: Barnets
“vinduer” og forældrenes “vinduer”.



Emotionel relatering via dagplejers evne til at:
-



Være til stede i nuet/glemme fortiden og fremtiden.
Berøring af barnet.
Benævner barnet ved navn.
Øjenkontakt.
Følge barnets initiativer.
Være i børnehøjde.
Stå til rådighed for barnet.
Bevidsthed omkring egen udstråling, mimik og tonering.
Forblive i modtagelse processen, så længe det er nødvendigt.

Pædagogik og indretning:
-

-

At indretningen har stor betydning for den udførte pædagogik i huset.
At tænke i løsninger for at modtagelsen skal fungere på bedste måde. Som i vores
aktionsforskning, hvor vi flyttede modtagestuen væk fra indgangsdøren.
At videofilm og supervision er to rigtig gode pædagogiske værktøjer, som burde bruges
oftere. Tydelige opslag og italesættelse af hvad gør vi og hvorfor, samt hvor er vi netop
nu: ” Jeg tager lige i mod her, så er jeg hos jer om to minutter”.
Modtagelse i garderoben gør en positiv forskel, idet dagplejer kun skal have sit fokus
på: Afleveringen, modtagelsen og afskeden.
Adgang til vinduer, hvor fra børnene kan vinke farvel.

Vores fund har skabt en ny forforståelse, som det er vores ønske at dele med alle jer der arbejder
inden for vores fag. Vi mener, at disse fund/nye forforståelse fremadrettet kan gøre en positiv forskel
både for børn, forældre og os professionelle.

Vores projekt har hele tiden været i udvikling og er over tid blevet foldet mere og mere ud.
Det har været spændende at gå ned i den mindste detalje og opdage, at der så igen rejste sig ti
nye veje at forske videre i. Det betyder bare, at den endegyldige sandhed ikke er tilstede.
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Vi har valgt at uddybe og analysere en video, som så fint viser et barn og dagplejer i 'Den gode
modtagelse'. Her ses alle parametre for godt pædagogisk arbejde. Det er med denne video for
øje, at gæstehuset fortsat arbejder pædagogisk målrettet med tilknytning, nærhed,
øjenkontakt, berøring og benævnelse.
6.2.3. Diskussion
Vores ønske var at udvikle en ny metode, der tydeligt viste, hvordan dagplejere kan opbygge
en emotionel relatering til det enkelte barn i modtagelsen.
Vi synes, at dette er lykkedes for os, men er beviste om, at det der virker for os ikke
nødvendigvis har den samme positive effekt i andre institutioner.
Ligeledes stillede vi os selv det spørgsmål: Er det muligt at yde børn og forældre den i vores
øjne gode modtagelse i en travl hverdag. Her tænker vi bl.a. på: Normeringen, de fysiske
rammer, samt udefra kommende påvirkninger. Dette dilemma må også optræde i
vuggestuerne, hvor normeringen ofte ikke er så god som i dagplejen. En dagplejer har som
regel kun ansvaret for fire og højest fem børn af gangen, denne normering er også gældende i
vores gæstehuse. Vi er også vidende om, at vi alle er mennesker med hver vores forforståelse,
der skal indgå i et forpligtende socialt samspil.
Netop forforståelse har betydning for, hvordan forældre oplever det at aflevere sit barn. Hvis
de en gang har oplevet at det er gået dårligt, så vil det udvikle en grundlæggende utryghed,
hvilket vil sætte spor i senere afleveringer. Men netop dette stiller krav til personalet om at
indgå i en dialog med forældrene. Samtidig stiller det også krav, om at turde kigge på egen
ageren og pædagogisk praksis. Det kan handle om, at dagplejeren ikke har været nærværende,
samt til stede i nuet.
Vi håber, at den nye viden og vores klart definerede måde at praktisere modtagelse på kan
forebygge utrygge forældre.
Vores aktionsforskning viste, at når dagplejere modtog i garderoben, så var betingelserne for
en god modtagelse i både dagplejehjemmet og gæstehusene bedre, idet dagplejeren kunne
rette hele sin opmærksomhed på netop det enkelte barn og des forældre. Ydermere skabte
dette ro og mulighed for fordybelse på stuerne i gæstehuset.
Men vi erfarede også, at fremgangsmåden havde sine begrænsninger; for hvad med de børn
der allerede var mødt ind hjemme hos dagplejer? De blev i nogle situationer overladt til sig
selv, alt imens dagplejer modtog et nyt barn.
Det ser vi som et dilemma, da det ankomne barn lige har haft en god modtagelse, for derefter
at blive ladt alene tilbage. Dog vil barnet i nogle tilfælde gå med ud, når det næste barn
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modtages. Dette rejser et nyt spørgsmål, for så forsvinder der fokus fra det barn som
modtages, men omvendt kan det være en stor glæde, at blive modtaget af hele børnegruppen.
I diskussionen om modtagelsen skulle foregå i garderoben eller på stuen, kan det nævnes, at
et stort flertal af de forældre der deltog i vores aktionsforskningsprojekt, syntes godt om at
blive modtaget i garderoben. Det vigtigste var dog ikke den fysiske placering, men dagplejers
væremåde.
Vi har efterfølgende talt med forældre, der opponerede mod at blive modtaget i garderoben,
de begrundende deres holdning således: De oplevede sig mindre velkomne og de ville godt
sikre sig, at deres barn kom godt i gang med at lege inden de kørte på job. Det kunne jo handle
om deres egen angst for at aflevere et barn, som var ked af det eller en tidligere episode af
negativ karakter.
De havde ikke medregnet at det skabte forstyrrelse for de børn som allerede var ankommet.
Men alle argumenter er jo relevante og skal tages med i det videre arbejde.
Vi mener også, at forældrenes holdning og mening om hvor afleveringen skulle finde sted, var
meget påvirket af hvor og hvordan de tidligere havde afleveret barnet. Inden vores
aktionsforskningsprojekt havde personalet i huset ubevidst fokus på, at forældrene skulle føle
tryghed i afleveringen. Efterfølgende, flyttede vi fokus på, at opmærksomheden i fremtiden
skulle være på barnet. Igennem hele forskningsprojektet, har evnen til empati været et
omdrejningspunkt og et emne til debat.
Vores aktionsforskning viste, at skulle dagplejer opnå en emotionel relatering med et barn,
krævede dette empati sammen med de i kapitlet andre nævnte egenskaber, så som at være til
stede i nuet.
Denne viden rejste naturligvis nye etiske dilemmaer til diskussion. For hvad nu hvis
videooptagelserne viste, at en kollega ikke evnede at opbygge en emotionel relatering. –
kunne dette så læres og turde vi handle på det vi så?
Det krævede stor tryghed i personalegruppen, at italesætte disse etiske spørgsmål, og ikke
mindst at turde lade sig filme og modtage feedback. Men netop analyserne af de optagede film
viste hvad der
gik godt, og hvor der var udviklings muligheder. Spørgsmålet var, om det ligefrem skulle være
et krav, at alle der arbejder med mennesker skulle besidder disse egenskaber?
6.2.4. Gode råd
Vi håber vores aktionsforskningsprojekter omkring den gode modtagelse har givet inspiration
og lyst til at starte et lignende forløb op på jeres arbejdsplads. Det er altid forskelligt, hvad vi
som mennesker synes er gode råd, men vi vil prøve at komme med vores bud.
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For at projektet rent praktisk kan lade sig gøre, er det en forudsætning at der bakkes op
omkring projektet fra ledelsen og kollegaer, idet der skal afsættes tid/frihed til de
medarbejdere, der er involveret i projektet. Ledelsen skal endvidere prioritere evt.
anskaffelse af det nødvendige udstyr som kamera og redigeringsprogram og kursus i brugen
af dette. Ligeledes er det vigtigt, at man på arbejdspladsen har en grundlæggende tillid og
tryghed til hinanden, således at nogen har mod/lyst på at blive filmet. I personalegruppen skal
der også tales åbent om de etiske udfordringer og dilemmaer der kan opstå, når man filmer
hinanden, børn og forældre. De personer, der analyserer optagelserne, skal gøre det med
respekt og altid med fokus på de positive fund, således at de kollegaer, der har sagt ja til at
blive filmet, får en god oplevelse.
Det skal også italesættes, at det er vigtigt at se kritisk på egen praksis og anskue uheldige
episoder, som en udviklingsmulighed for at ændre og forbedre praksis for vores børn og
forældre. Når dette er sagt, er det også vigtigt at man som person er robust nok til at blive vist
i plenum, modtage kritik og se denne som en mulighed for forandring til noget bedre. Ud over
det allerede nævnte, skal der bruges ressourcer på indsamling af diverse tilladelser,
udarbejdelse af spørge- og matrixskemaer, samt informations materiale til forældre med flere.
Dette var nogle gode råd, som vi håber, vil være brugbare, hvis I tænker på at undersøge egen
praksis for at videreudvikle jeres pædagogik.
6.2.5. Konklusion
Emotionel relatering og modtagelse er overordnet et udefinerbart begreb, idet der i
gæstehuse og institutioner eller dagplejehjem er forskellige omstændigheder og
forforståelser. Vi er blevet bekræftet i, at der ikke er en gylden sandhed, men mange nye veje
at gå for at opnå en ny forforståelse og en ny vej at forfølge. Forskningen har vist os, når vi
fordyber os og undersøger praksis, så opdager vi, at der rejser sig mange nye spørgsmål, som
vi kan udforske nærmere i fremtiden. Denne liste bliver pludselig uendelig. Mere viden åbner
for nye spørgsmål.
Det der kan virke rigtigt det ene sted, er måske forkert det andet sted og i en anden kontekst.
Men vi kan konkludere, at det der giver god mening i vores gæstehus er, at afleveringen
foregår i garderoben. Vi blev bevidste om, at vi primært har gjort vores erfaringer ud fra alle
vores video nul målinger, men det kunne have været spændende at spørge alle de involverede
forældrene om deres oplevelser med at aflevere deres barn i garderoben.
Med vores nye viden, kan vi konkludere, at det stiller store krav til den enkelte dagplejer. Hun
skal have empati, god udstråling, være bevidst om egen person og være til stede i nuet. Hun
skal turde tage ansvar for modtagelsen og sætte rammerne for barn og forældre. Hun skal
være åben for faglig og personlig udvikling. Hun skal turde, at der kigges kritisk på egen
praksis med udvikling for øje. Hun skal have tillid til sine kollegaer og de skal sparre med
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hinanden, så de sammen kan skabe udvikling i huset. Vi mener, at ansvaret for at gøre børn og
forældre trygge i afleveringssituationen, helt ligger hos den enkelte dagplejer og i husets
måde at formidle sig selv på. Når nye tiltag skal implementeres så er dialog med forældrene
en vigtig del. Samarbejdet mellem dagplejer og forældrene, vil have en afsmittende virkning
på barnets velbefindende. Til sidst kan vi konkludere at det vigtigste er, AT BARNET ER I
CENTRUM.
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Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse og
kvalitative interview blandt deltagerne i BiC
Alle deltagerne i BiC har efter afslutningen på projektet modtaget et spørgeskema. Spørgeskemaet er
en opfølgning på et spørgeskema, som blev sendt ud i foråret 2013 og indeholder mange af de samme
spørgsmål. Ønsket har bl.a. været at undersøge, hvorvidt tilfredsheden med at deltage i BiC er fastholdt
gennem forløbet. Der er desuden tilføjet spørgsmål om forankring af BiC fremover.
Spørgeskemaundersøgelserne er blevet gennemført med det formål at få et billede af deltagerne,
hvorfor de deltager i BiC og hvordan de har oplevet laboratoriedagene, herunder organiseringen af
dagene. Derudover er der spurgt til muligheden for at arbejde med BiC mellem laboratoriedagene og
erfaringerne/oplevelsen af kollegers og lederes opbakning til BiC (Se resultater og kommentarer fra
undersøgelsen i bilag 1). Spørgeskemaet indeholder både lukkede og åbne svarkategorier. I de åbne
svarkategorier har stort set alle respondenter skrevet et uddybende svar. Tallene i parentes angiver
tallet fra første spørgeskemaundersøgelse.

Beskrivelse af deltagerne
39% af deltagerne er mellem 40 og 50 år. 27% er mellem 30-40 år og 23% mellem 50-60 år. Ca. 2/3
har over 10 års erfaring med at arbejde med børn. 45% af deltagerne er pædagoger i daginstitution,
13% er dagplejere og 22% dagtilbudsledere. De øvrige er ansat i andre pædagogiske funktioner – se
bilag.
72% af deltagerne er blevet tilmeldt BiC på nærmeste leders initiativ, 26% på eget initiativ, 4% er
blevet pålagt at deltage.
Deltagerne er fordelt i laboratorierne på følgende måde: 42% i samspil og læring, 36% i emotionel
relatering og modtagelse og 22% i Dokumentation, Planlægning og Praksis.
Tilfredshed med laboratoriedagene – indhold og organisering
Tilfredsheden med laboratoriedagene er høj. 93% (94%) er enten meget tilfreds eller tilfreds.
Niveauet i de teoretiske oplæg vurderes som passende af 37% (45%), højt af 40% (38%)og meget højt
af 15%. Mængden af gruppearbejde og øvelser vurderer 81 % (74%) har en meget passende eller
passende mængde. Kommentarerne til mængden af gruppearbejde er overvejende positive. For en del
er gruppearbejdet en god variation og en vej til at få konkretiseret teorien. Et par stykker udtrykker
dog ønske om, at der havde været nogle klarere rammer for gruppearbejdet i form af spørgsmål fra
lab. lederen. Nogle foretrækker teoretiske oplæg og diskussion i plenum og ville derfor gerne have haft
lidt mindre gruppearbejde. Men samlet set har fordelingen ml. oplæg og gruppearbejde fungeret godt
for deltagerne.
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I laboratorierne er dagplejere, pædagoger og ledere sammen. Og det synes de fleste deltagere fungerer
godt. 92% (88%) synes, det fungerer godt eller meget godt. Kun 2% (3%) synes, det fungerer dårligt. I
kommentarerne fremgår det, at flere vurderer, at det er godt med forskellige perspektiver og at
debatterne vinkles på en ny måde.
Tilfredsheden med organisering og indhold af laboratoriedagene har været meget stabil gennem hele
forløbet. Fordelingen af svar på ovenstående spørgsmål har ændret sig meget lidt fra første
spørgeskemaundersøgelse.
BiCs effekt på deltagernes pædagogiske refleksion og daglige praksis
86% (64%) oplever, at de i deres hverdag ’I meget høj grad’ eller ’I høj grad’ har reflekteret over deres
pædagogiske praksis på grund af teoretiske begreber/viden fra laboratoriedagene. 11 % (32 %)
oplever det i nogen grad og 2% i mindre grad eller slet ikke. I kommentarerne fremgår det tydeligt,
hvor stor en indflydelse BiC har fået på deres daglige praksis. Og pga. det vedholdende fokus og
arbejdet mellem laboratoriegangene er nye tilgange i den daglige praksis blevet implementeret.
’Selvom det lyder voldsomt, så tænker jeg faktisk, at jeg har brugt ny teoretisk viden og begreber hver
dag. Jeg er blevet opmærksom på vinduet, hvornår jeg er nærværende’.
’Jeg har fået stort fokus på, hvordan jeg planlægger og dokumenterer mit pædagogiske arbejde’.

65% (29%) har i høj grad eller meget høj grad anvendt tillærte metoder, 30% (52%) har i nogen grad,
og 2% (15%) i mindre grad. Det er eksempler som nye morgenprocedurer, fokus på nærvær i
forskellige situationer, tidlig indkøring, log bog, overgangspædagogik, målrettet arbejde med
selvhjulpenhed, nye visitationsprocedurer mv. Og 56% oplever gode muligheder for at afprøve nye
metoder. Kun 5% oplever, at de har dårlige muligheder for at afprøve nye metoder i dagligdagen.
Som det fremgår af tallene, er andelen af deltagere, som reflekterer over deres pædagogiske praksis
pga. BiC og som har brugt de tillærte metoder vokset markant fra midtvejsevalueringen. Det tyder på,
at det lange forløb og det vedvarende arbejde har bundfældet sig og er blevet omsat til praksis. Og at
deltagerne har holdt gejsten og interessen for projektet.
83% af deltagerne oplever, at det er muligt at omsætte indholdet fra laboratoriegangene til praksis.

Ledere og medarbejderes opbakning til BiC samt formidling af projektet
54% (43%) oplever at deres nærmeste medarbejdere i meget høj grad eller i høj grad bakker op om
BiC og 32% (39%) oplever det i nogen grad. I kommentarerne beskriver flere meget åbenhed og
nysgerrighed samt vilje til at prøve noget nyt blandt deres kolleger. Det fremgår også, at metoder og
tilgange er blevet ændret for hele institutioner. Kun enkelte beskriver en modstand fra kollegers side i
forhold til at arbejde på en ny måde i den daglige praksis.
Oplevelsen af opbakning fra nærmeste leder tegner et lignende billede. 68% (55%) oplever i høj grad
eller meget høj grad opbakning. Og 20% (29%) i nogen grad. Opbakningen viser sig i interesse og

50

nysgerrighed samt initiativ til at deltagerne kan arbejde med deres projekt og formidle den viden og
de erfaringer, som de har gjort sig undervejs. Andre oplever ikke, at lederen i særlig stort omfang har
overskud til at vise interesse og har skulle kæmpe lidt for at få tid til at arbejde med opgaverne.
Samlet er oplevelsen af opbakning og interesse fra kolleger og leder steget fra midtvejsrapporten.
Hvilket tyder på, at tiden og den løbende inddragelse af kolleger, fx ved vidooptagelser mm., har haft
en positiv betydning for opbakningen. Det er i praksis gjort forståeligt, hvad BiC handler om.
Viden og erfaringer fra BiC bliver formidlet på personalemøder, fællesmøder mv. Nogle har også
formidlet erfaringer på større møder, som fx gå-hjem møder i kommunen.

Samlet udbytte af at deltage i BIC og betydning for faglig identitet
84% af deltagerne oplever deres samlede udbytte af at deltage i BiC som meget højt eller højt. 15%
som middel. Og deltagelsen har haft betydning for de flestes faglige identitet.
’ Det har givet mig rigtig meget både fagligt og personligt. Jeg er blevet rigtig god til at reflektere og jeg
er blevet mere nærværende for børnene’.
’ Min faglighed er helt klart blevet styrket. Jeg er blevet mere bevidst om den voksnes betydning for børns
tilknytning’.
’Det har været fantastisk at diskutere pædagogik og ens egen praksis over så lang en periode’.
’ Jeg er blevet mere bevidst om hvordan og hvorfor jeg udfører mit arbejde, som jeg gør’.
’ Jeg har fået styrket min rolle som professionel omsorgsgiver og holder mere fast på mine værdier’.
’ Jeg er blevet mere bevidst om min tilgang til børnene og hvilket ansvar jeg har for deres læring’.

Formidling af BiC
86% af deltagerne føler sig meget godt eller godt klædt på til at formidle om BiC. Det giver muligheder
for at BiCs tanker kan sprede sig som ringe i vandet i de deltagende kommuner. Tallet kan også være
et udtryk for, at der internt i projektet er arbejdet med formidling på laboratoriedagene og ved
midtvejs - og afslutningskonference. Og endvidere, at mange af de deltagende kommuner har skabt
rammer for formidling af den løbende læring.
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Kvalitative interview
For at kvalificere og uddybe spørgeskemaundersøgelsen er der gennemført ni kvalitative interview
med deltagere fra de ni laboratorier. Det følgende er et sammendrag af disse interview.

Oplevelse af at deltage i BiC
Alle synes, det har været en god oplevelse at deltage i BiC. Tiden til fordybelse og refleksion har haft
stor betydning for deltagernes faglige udvikling inden for de givne emner. Nogle skulle dog bruge lidt
tid på at vende sig til formen, hvor rammerne og målet virkede uklart for dem. Men de har fået samlet
det hele i løbet af perioden, så det giver mening for dem.
Det særlige ved BiC har været det tætte samspil mellem teori og praksis og muligheden for virkelig at
gå i detaljen. Blikket for hvor lidt, der kan gøre en stor forskel for børnene og voksen/barn relationens
betydning for barnets udvikling har været en øjenåbner. Længden på forløbet bliver ligeledes
fremhævet som noget særligt og vigtigt i forhold til at have tid til at bearbejde data og få indarbejdet
nye tilgange i den daglige praksis.
’ Det har været fantastisk at nørde i, hvad nærvær er og hvad der skal til. Man kunne sige alt – der var
ikke noget, der var rigtigt og forkert’.
’I starten tænkte jeg lige, hvad skal jeg bruge det her til. Og det har været lidt gennemgående. Men faktisk
gik det hele op i en højere enhed, da vi skulle skrive kapitlet til bogen’.
’Meget god og spændende proces, at være en del af. Vi har fået meget ud af at deltage som institution’.

Arbejdet i laboratorierne
Arbejdet i laboratorierne har for de fleste fungeret godt. Vekselvirkningen ml. oplæg og gruppearbejde
samt fremlæggelser har givet en god dynamik. Underviserne bliver rost for deres engagement og evne
til at holde deltagerne til ilden og udfordre dem både med teoretiske oplæg og det vedvarende
undersøgende blik på egen praksis. Mødet med pædagoger og dagplejere fra andre kommuner bliver
også fremhævet positivt.
’Ole har lavet nogle superfede oplæg. Og han bliver ved til vi forstår det. Jeg er blevet udfordret af
teksterne og også af hans oplæg. Men det har været godt’.
’ Dagene har været meget fine og intense. Jeg har altid fået noget med og har aldrig synes, jeg har spildt
min tid’.

BiCs indflydelse på praksis
Deltagerne beskriver alle en anden bevidsthed om egen praksis, som noget af det vigtigste ved at have
deltaget i BiC. De ved hvorfor de gør, som de gør. Og de har fået blik for flere facetter i deres
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pædagogiske praksis. De har fået øje på barnet og barnets oplevelse af sig selv og hvordan det lille
barn kommunikerer. Det betyder en anden sikkerhed, som bl.a. også har påvirket samarbejdet med
forældrene positivt.
Nogle beskriver også, hvordan de er blevet klar over, hvor vigtigt det er at turde se på egen praksis og
at de gennem projektet har fået mod til at gøre det – også i dagligdagen. Og så har alle fået nye rutiner i
deres arbejde om det så gælder i deres planlægning, modtagelse eller i det nære samspil.
Respondenterne synes, det har været positivt at arbejde med deres projekt i hverdagen. Og de fleste
oplever, at de er blevet bakket op både af deres leder og kolleger.

’ Det at turde åbne øjnene op for at ændre på egen praksis og se på den. Og hinanden.’
’ Jeg synes jeg er blevet mere professionel. Jeg overvejer og dokumenterer praksis. Ved hvorfor jeg gør
tingene.’
’Når jeg kigger på vores praksis før og efter projektet, så synes jeg, der er sket rigtig meget. Det at turde
kigge på det der gik godt og det der gik skidt. Vi er ellers meget anerkendende’.

Udfordringer
Respondenterne synes som sådan ikke, at der har været mange udfordringer. Manglende tid har været
den største udfordring for nogle af respondenterne: tid til at arbejde med projektet og nye metoder i
hverdagen, tid til at læse mv. Nogle har også oplevet det som et dilemma, når de skulle gå fra børnene.

BiC som efteruddannelse
Respondenterne mener, BiC har fået stor indflydelse på deres pædagogiske praksis sammenlignet med
andre kurser/efteruddannelse. Afsættet i deres egen hverdag og det løbende arbejde med eget projekt
har haft stor betydning for læringen og implementeringen af den viden og forståelse, som de har
opnået gennem projektet. Respondenterne er derfor meget positive over for aktionslæring/forskning
som metode. De ser det også som positivt, at de bidrager til forskningen og at projektet har haft en
ramme, men også har været åbent.
Gennem det løbende arbejde i dagligdagen er kolleger også blevet inddraget i processen. Det betyder,
at BiC har fået betydning for hele institutioners praksis. Ved ’almindelige kurser’ er det oplevelsen, at
de selv bliver tanket op og får ny inspiration. Men at det har en tendens til at forsvinde lidt i
dagligdagen og i oftest kun får betydning for deres egen praksis.
’ Det giver god mening og sammenhængskraft. Det at vi går tilbage og undersøger. Udfordring at se på
sig selv som forsker og at vi ikke skal have resultater. Men det er det der giver god mening i
efteruddannelse – at det relaterer til hverdagen.’
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BiC på sidelinien
BiC har haft et formuleret mål om at få forankret den viden og praksis om deltagerne i laboratorierne
har opnået gennem deres projektarbejde til kolleger. Derfor blev der lagt vægt på, at forvaltning og
daglige ledere skulle skabe rum og tid for deltagerne til at arbejde med deres projekter, men også at
involvere og dele viden med kolleger. I evalueringen er dette mål undersøgt dels fra deltagernes
perspektiv gennem spørgeskemaundersøgelsen og interview(oplevelse af tid, opbakning mm.) og dels
fra nærmeste kolleger og lederes perspektiv gennem ni kvalitative interview. Det følgende er et
sammendrag af disse interview.

Betydning af kollegas deltagelse i BiC
Overordnet er oplevelsen af at have haft en kollega med i BiC meget positiv. Deltagernes engagement
og energi har været smittende og inspirerende. Deltagernes synlige arbejde med et selvformuleret
projekt og herigennem involvering af kolleger har haft stor betydning for udbredelsen af BiC viden og
tilgang. Oplevelsen fra kollegers og lederes side er, at deltagerne har fået et andet blik på praksis og at
deres insisteren på at gå i dybden har endt med at give gode erfaringer og resultater. Brugen af video
har været meget givtigt i forhold til at få et fælles afsæt for at diskutere praksis mm. i hele
institutionen eller dagplejegruppen.
I nogle institutioner har de været to af sted, fx en pædagogisk leder og en pædagog. Det oplever de har
været godt for implementeringen af nye praksisser i institutionen. Og det har givet mere vægt bag
ideerne og tankerne.
Nogle institutionsledere har fået skabt en fælles ramme omkring deltagelsen i BiC, så det i lige så høj
grad blev et institutionsprojekt, som et individuelt videreuddannelsesforløb, fx ved at have det som
fast punkt på personalemøder, fælles læsning af artikler og diskussion af disse mm.
’Det har været rigtig givende at være en del af det på sidelinien – og så alligevel ikke på sidelinien. Vi har
fået et fagligt fællesskab pga. BiC’. (kollega)
’Det har været godt, at lederen har været med sammen med en pædagog – godt med begge perspektiver.
De har været gode til at formidle på personalemøder og har også givet os meget konkrete instrukser i,
hvad vi skulle gøre ved modtagelsen’. (Kollega)
’Det har været meget positivt og fagligt givtigt. De er virkelig gået til opgaven og det har givet et
fantastisk fagligt løft til vuggestuehverdagen’. (Leder)
’Jeg synes, det har været en oplevelse og inspirerende at se det engagement de dagplejere har lagt i det.
Og vi har haft gode sparringsmøder. Det har givet et bredere billede af den faglighed der er i dagplejen’.
(Dagpl. Leder)
’De har fået åbnet øjnene for, hvor meget læring der sker fra 0-2 år. De er også blevet bedre til at
italesætte deres faglighed. De reflekterer mere og er blevet bedre til at formidle til forældrene’. (Leder)
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BiCs indflydelse på den pædagogiske praksis i hverdagen
Kolleger og ledere oplever, at BiC har fået betydning for den daglige praksis på flere planer – både i
organisering af dagen og i tilgangen til børnene. Det kan fx være:








Nye rammer og tilgang til modtagelse
Bedre blik for det enkelte barn
Mere daglig refleksion over praksis
Brug af nærværsskemaer
Arbejde med børn i mindre grupper
Fokus fra hvad der er godt for kollegerne til, hvad der er godt for børnene i organiseringen af
arbejdet
Bedre til at flytte perspektiv fra sig selv til barnet

Den ændrede praksis har fået stor betydning for institutionernes og dagplejehusenes hverdag.
Kolleger og ledere oplever, at de har fået et nyt fagligt fællesskab og at fx relationsarbejdet er
blomstret op. BiC arbejdet har givet en meget konkret oplevelse af, at man faktisk kan ændre på
mindre ting inden for de givne rammer og dermed skabe en bedre hverdag for børnene. Det giver et
andet fagligt ståsted og en anden sikkerhed. Det har for nogen også gjort forældresamarbejdet bedre.
Det tydelige faglige afsæt har givet en anden dialog med forældrene, som igen har fået en positiv
betydning for børnene.
’Der er kommet mere refleksion. De har arbejdet med nærvær og nærværsskemaer. Og der er kommet en
større bevidsthed om at arbejde i mindre grupper, så der bliver færre forstyrrelser.’ (Leder)
’Der nogen rutiner i stuernes måde at organisere sig på som er blevet ændret. Vi har fået flyttet fokus fra,
hvad der var godt for kollegerne til, hvad der er godt for børnene. Og vi har fået større fokus på
samspillet.’ (Leder)
’ Der er kommet mere fokus på hendes planlægning og fokus er rettet anderledes. For børnene tror jeg,
det giver støtte til dets nærmeste udviklingszone. Og det har givet hende øget bevidsthed om egen
praksis’. (Leder, dagpl.)

Udfordringer ved at have en medarbejder med i BiC
BiC har fyldt meget i institutionernes hverdag og det har også givet nogle udfordringer, uden at det
dog er noget der fylder meget i den samlede oplevelse af projektet. Det har først og fremmest kunnet
mærkes ved, at deltageren skulle af sted på laboratoriedage og også har haft dage fri til forberedelse.
Derudover har det fyldt meget fx på personalemøder, så det har fjernet fokus fra andre ting. Sidst men
ikke mindst har det krævet energi og vilje fra hele institutionen, når nye metoder skulle
implementeres.
’Det har fyldt meget på vores personalemøder. Og har måske taget fokus fra noget andet. Men det har
været nødvendigt og jeg har jo oplevelsen af at det nyttede’. (Kollega)
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’Det har været en udfordring, at vi skulle strukturere os anderledes og hvordan gjorde vi om morgenen.
Og det er vigtigt at holde fast i kommunikationen. Der er flere ting, vi skal afstemme med hinanden’.
(Kollega)
’Ressourcer er en udfordring. De har også fået en dag til forberedelse til hver laboratoriegang’. (Leder)
’I perioder har det været svært at skabe tid nok til at de kunne formidle BiC. Og kollegerne har nogle
gange været lidt frustrerede over at de ikke helt forstod hvad det handlede om – det der meget
detaljerede. Men i løbet af processen er det blevet godt’. (Leder)
Lederne har bakket deltagerne op ved at gøre det meget klart for hele institutionen, hvilken prioritet
projektet havde, hvad man ville med det etc. Desuden har de tilstræbt at vise interesse for processen
og projektet. I interviewene fremgår det, at der er forskel på hvor meget projektet er blevet gjort til et
fælles projekt. Jo større ønsket har været om at bruge det som afsæt for nye praksisser, jo mere har
lederen involveret sig.

BiC (aktionsforskning/læring) som kompetenceudviklingsforløb?
Respondenterne oplever, at effekten af, at en kollega deltager i et aktionsforsknings/læringsprojekt
har større betydning for institutionen end anden efteruddannelsesaktivitet. Den nye viden bliver
meget synlig i institutionen gennem deltagerens projekt, som også involverer kolleger og ledere.
Projektets fokus (fx modtagelse) giver nye fælles diskussioner og rutiner. Det betyder, at det går fra
det individuelle til det fælles.
’Det her får en større fælles betydning for det faglige fællesskab i huset end anden efteruddannelse. Det
har skabt et andet fællesskab end når vi er ude på forskellige faguddannelser’. (Kollega)
’Den traditionelle kursusvirksomhed giver ofte kun noget til den personlige udvikling. Her bliver det mere
en del af fælles praksis’. (Leder)
’Jeg tror det er den rigtige måde at gøre det på. At det er så tæt koblet til praksis. At de afprøver undervejs
– det er en god model’. (Leder)
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Regionale ledernetværk – Barnet i Centrum
Barnet i Centrum etablerede tre regionale ledernetværk. Målgruppen var ledere på forvaltningsniveau.
Lederne har haft en central opgave i forhold til at skabe rammer for forankring af de nye pædagogiske
praksisformer, som deltagerne i laboratorierne har udviklet i løbet af projektperioden.
Netværkenes primære formål har derfor været at understøtte erfaringsudveksling mellem ledere og
dermed give dem inspiration til, hvordan BiC bedst spredes til pædagoger, dagplejere m.fl., der ikke
deltager i laboratorierne. Spørgsmål har fx været:
Hvordan understøtter den enkelte kommune deltagerne i at implementere nye praksisformer? (Hvad
gør de for henholdsvis dagplejerne og pædagogerne)
Hvilke udfordringer har den enkelte kommune i forhold til at implementere viden og praksis fra BiC?
Hvordan kan erfaringerne fra BiC implementeres i kommunens politikker og strategier?

Organisering
Netværkene har holdt møde en gang hvert halve år – dvs. fire gange i alt i projektperioden. BiCs
forskere har deltaget på skift i netværksmøderne, hvor de har videreformidlet erfaringer fra
laboratorierne og givet inspiration til forankring. Tine Mark Jensen har deltaget i møderne og
faciliteret dem.
Møderne har haft en varighed på to-tre timer. De er blevet indledt med et oplæg fra en af forskerne –
første møde Stig Broström, andet møde Ole Henrik Hansen, tredje møde Lone Svinth og fjerde møde
Anders Skriver Jensen. Derefter holdt en repræsentant fra hver kommune et kort oplæg, bl.a. om
hvordan de understøtter deltagerne i deres læringsproces (rammer, tid, ledersupervision,
videndeling) og på de sidste to møder var der særligt fokus på forankring af BiC erfaringer/viden, når
projektet sluttede. De afsluttede med at fortælle om en udfordring, som de gerne ville diskutere med
de øvrige deltagere. Derefter diskussion i grupper og/eller plenum.

Netværkenes betydning – effekt
Ledernetværkene er evalueret ved et lille spørgeskema med fem åbne spørgsmål. Tilbagemeldingerne
er meget positive. Deltagerne synes, at netværket har været et godt forum for erfaringsudveksling og
opdatering på, hvad der foregik i laboratorierne. De oplever, at det har givet inspiration til deres
arbejde i kommunen med at understøtte og forankre BiC. Der er tilfredshed med mødernes
organisering og indhold og bortset fra en, ønsker alle at fortsætte i et ledernetværk, som tager afsæt i
BiC.
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Nogle af ledernetværkenes deltagere var selv deltagere i et laboratorium, og de havde selvsagt en
fordel i forhold til at forstå de processer, som deltagerne gennemgår. Ligeledes har det givet
umiddelbar motivation til at sprede erfaringerne til andre pædagoger/dagplejere. Alligevel har de
oplevet det udbytterigt at deltage i ledernetværkene. For de ledere, som ikke har deltaget i et
laboratorium har ledernetværkene været en vigtig inspirations- og forankringskilde til deres arbejde
med at understøtte deltagerne. Og få input til, hvordan det er muligt at videreformidle erfaringer.
Ledernetværkene har med andre ord været et relevant forum, som har været med til at sikre, at BiC
når længere ud end til de enkelte deltagere og at BiC dermed kan være med til at skabe mere varige
forandringer i den pædagogiske praksis i de enkelte kommuner.

Som projektleder og dermed ikke direkte involveret i laboratorierne er disse netværk ganske
uundværlige. Det har været en gave at få indblik i laboratoriernes arbejde og ikke mindst den sparring
om udviklingen i processerne og forankringen af BIC der har været kommunerne imellem og mellem jer
og kommunerne. Stor ros for det!
Vi synes, det har været et godt forum til at drøfte nogle mere generelle problemstillinger vedrørende
deltagelsen i Bic. Vi kan ikke lige forestille os at skulle have undværet det.
Det har været et fint forum for erfaringsudveksling. Vi er blevet inspireret af, hvordan man har grebet det
forskelligt an, i de enkelte kommuner. Det har også været et godt forum at afstemme, hvor langt er vi hver
især. Det har bl.a. været med til at give ro på i forhold til ikke at presse processer hurtigere igennem i
egen kommune end godt måske egentlig er.
Der var godt at samles med lederne fra de øvrige kommuner i regionen, så vi kunne inspirere hinanden og
samstemme muligheder for personalets deltagelse, så godt som muligt, så det ikke tog for megen
opmærksomhed, at der var meget forskellige vilkår.
Det var også fint, at de forskellige laboratorieholdere, på skift holdt oplæg, så vi også derigennem blev
opdateret på, hvad der foregik i alle tre laboratorier.
Det har været interessant at høre, hvordan de andre kommuner har grebet projektet an. Det har givet
god inspiration og vil være svært at undvære, da et helikopterperspektiv fra kommunernes side er vigtigt
for at projektet får den rette opmærksomhed og arbejdsro.
Jeg er hver gang vendt hjem med ny inspiration, som f.eks. har justeret måden vi har valgt at videndele
på.
Møderne var velorganiserede – og det gav god mening, at vi fik tid til at drøfte muligheder og
udfordringer kommunerne imellem.
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Konklusion
Evalueringen viser, at deltagerne oplever, at de er blevet mere kompetente og fagligt funderede
pædagoger og dagplejere. De har fået et bedre afsæt for og bevidsthed om deres pædagogiske praksis
og mener, at de på en anden måde formår at sætte ’Barnet i Centrum’. De er blevet bevidste om, at der
nogen gange ikke skal så store ændringer til før fx relationen til barnet bliver anderledes og at barnet
vokser og udvikler sig positivt. Praksis har ændret sig for mange deltagere på udvalgte områder – og
denne praksisændring er flere steder blevet en del af institutionens pædagogiske praksis – fx hvordan
man modtager børn, hvordan man planlægger, hvordan man skaber rammer for mere nærvær med
børnene mv.
Den større faglige bevidsthed oplever flere også giveret bedre udgangspunkt for forældresamarbejdet.
Der er gennemgående stor tilfredshed med hele BiC forløbets indhold og organisering. Og deltagerne
mener, at netop aktionsforskningstilgangen med en vekselvirkning mellem teori og feltstudier samt
det toårige forløb har gjort det muligt at få forankret læringen i hverdagen.
Interview med kolleger og ledere til deltagerne viser, at de også er blevet inspireret af forløbet og
kollegaens ’projektopgave i forbindelse med BiC. BiC har altså spredt sig som ringe i vandet.
Evalueringsmaterialet rummer også kommentarer og refleksioner, som kan være meget givende i
forbindelse med planlægning af et formentlig BiC2 forløb. Således har de deltagende pædagoger og
dagplejere fungeret som pionerer. Vi vil bestræbe os på, at de indsamlede erfaringer kan danne
grobund for fremtidige aktionsforsknings- og læringsprojekter.
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Bilag 1: Resultater og kommentarer fra
spørgeskemaundersøgelsen

Aldersfordeling

Stilling
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Hvilket laboratorium har du deltaget i?

Hvor tilfreds har du været du med laboratoriedagene?

Hvad synes du om det faglige niveau i de teoretiske oplæg?

Hvad synes du om mængden af øvelser/gruppearbejder?

Eksempler på kommentarer vedrørende mængden af øvelser/gruppearbejde:
 Det har vekslet mellem snak på holdet og arbejde og små grupper - det har været rigtig fint.
Det har været rigtig godt med diskussioner på holdet.
 Fint med diskussioner i grupperne.
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 Kunne brugt mere tid på øvelser og gruppearbejde på laboratoriums dagene, hvis jeg havde
vist at vi skulle skrive et indlæg i en bog.
 Der måtte gerne være mere oplæg og mindre gruppe arbejde
 Jeg synes der har været en fin balance og vekselvirkning mellem drøftelse i grupper og i
plenum.
 Tænker at gr. arbejde har været meget passende mængde. Kunne godt have ønsket at vi
havde haft lidt flere videooptagelser fra praksis, som vi kunne have været kritiske på, da jeg
tænker det gav mig meget læring.
 jeg er ikke så meget for gruppearbejde, så jeg syntes at det var passende og i små grupper.
men når man er spredt geografisk i kommunen, som vi dagplejer er, så mener jeg, at man
bedst arbejder individuelt når man fordyber sig i noget der omhandler ens egen børnegruppe
 fint med arbejdsro til fordybelse og refleksion som del af lab. dage - men det er de faglige
oplæg og drøftelser, der virkelig har rykket
 jeg tænker ikke at der skal være mere gruppearbejde. Det har været dejligt og givende med
de teoretiske oplæg, som vi kunne samtale om, samtidig med at vi kunne være nysgerrige på
hinandens projekter.
 jeg har personligt fået mest ud af de teoretiske oplæg og efterfølgende diskussion i plenum.
 Synes det sidste halve år var lidt kødløst. Men gode diskussioner, med meget interessante
temaer
 Det har været ok. Især har det været spændende at være i gruppe med andre faggrupper og
fra andre kommuner. Det giver altid noget godt, at høre om andres hverdag og udfordringer.
 Jeg savnede flere teoretiske oplæg, vi fik ikke alle dem der var annonceret på BICs
hjemmeside. Vægtningen mellem gruppearbejde og teori havde alt for stor fokus på
gruppearbejde. Gruppearbejdet havde vi selv mulighed for at løse i egen institution-område.
Derfor fokus på teori.
 Der måtte gerne have været endnu mere gruppearbejde på tværs af kommunerne. En god ide
med gruppearbejde/snak efter de teoretiske oplæg.
 Mængden var passende - rammen var oftest for utydelig og uskarp.


Hvordan har det fungeret det for dig, at I i et laboratorium har været pædagoger,
dagplejere og ledere sammen?

Kommentarer vedrørende, hvordan det fungerer, at deltagerne i et
laboratorium er pædagoger, dagplejere og ledere sammen:
 Meget spændende med flere faggrupper da det giver et mere nuanceret syn på tingende
 det har ikke haft den store betydning i forhild til det faglige.
Nogle rigtige dygtige dagplejer som har bidraget til diskusioner i grupperne.
 Det giver en bred forståelsesramme - gode refleksioner og samtaler mellem de forskellige
faggrupper.
 Det var rigtigt fint, at der var forskellige baggrunde, så man kunne få indblik i forskellige
vinkler at forske på.
Inspirerende at arbejde sammen med forskellige personligheder, og værdier.
 Men det ville måske have været godt hvis man blev sat mere sammen i hold indimellem, hvor
f.eks. Dagplejerne kunne hente ide'er fra hinanden
 Det har været rigtig godt at få alle led med. Det har givet nogle dybere samtaler og en større
vinkel på debatterne.
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 Det har givet et kendskab til de forskellige kulturer og kendskab til hinandens pædagogiske
praksis.
 Det har givet en større indsigt i, hvilke kvaliteter/udfordringer institutioner contra dagplejen
står i, men også hvordan vi udvikler os i.f.t. Tidligere visitering og tidligere tilknytning, og også
hvordan vi kan udvikle på nærværet med børnene.
 Jeg tænker ved netop, at have tværfaglighed i laboratorium har givet givtig læring, forståelse
og nye perspektiver på praksis således barnet kommer i centrum.
 det er rigtig godt at få en diskution på tværs af fagområder, det er jo ikke altid ledelsen har
helt styr på hvordan tingene fungere i virkeligheden, så er det godt at få sat ord/video på, man
kan ligeledes bedre argumentere for sin sag.
og jeg følte en stor ligeværdighed personerne imellem, uanset om man var leder eller ej. så
rigitg godt - bliv ved med det
 Særdeles givtig at være sammen med andre faggrupper. Tror bl.a. det har bragt nogle
diskussioner op på et højere fagligt niveau. Det har bidraget til indsigt i hinandens fagområder.
 skønt med mangfoldighed i tilgang og fagligt niveau. fedt at praksisfeltet 0-3 år kan udvikle
sammen, trods faglig baggrund og afsæt
 Det har været godt og få en indblik i dagplejerens verden. Føler at både dagplejer og
pædagoger har fået en større forståelse for hinanden.
 Jeg er pædagogisk leder.
Jeg har tidligere arbejdet i dagplejen og oplever, at det er rigtigt dejligt, at dagplejen også får
sådanne tilbud.
Helt præcist hvor meget det har givet af positive forstyrelser har jeg svært ved at svare på;
men jeg har nydt de dejlige udviklingstiltag jeg har set.
 har fået et helt nyt syn på dagplejere og deres faglige niveau. Har en oplevelse af at de
dagplejere der deltog i BIC er meget dygtige til deres fag.
 Spændende med flere forskellige aspekter af virkeligheden
 det har været rigtig fint, vi har kunne bruge vores forskellige erfaringer, vilkår og
arbejdsmetoder til at inspirerede og klogerer på hele området.
 Det har været berigende at alle blev hørt vi har alle en viden og erfaring som det er værd at
høre
 Det giver altid en god dynamik og gode snakke, når flere faggrupper er sammen.
Jeg har savnet, at vi fra Hillerød ikke havde dagplejepædagog/konsulent med samt nogle
ledere fra starten af projektet.
 Det har gjordt at undervisningen og gruppe arbejdet har været dynamisk. det har været muligt
at sparre og få indput fra flere forskellige hvilket har været givende særligt i forhold til at
forholde sig til egen praksis.
 Har nogle gange synes det var ærgeligt der var SÅ mange leder/konsulenter iforhold til
pædagoger "på gulvet".
 Det har været spændende at de forskellige perspektiver bringes sammen, så vi bedre kan tage
højde for de mulighederne og forskellene, der er i praksis, da det jo er den, vi gerne vil
udvikle.
 Der var en stor ligeværdighed. Godt at se de forskellige øvelser fra forskellige perspektiver
afhængigt af hvad folk lavede.
 Jeg var overrasket over, at laboratoriet havde deltagelse af så mange ledere.....jeg havde
forventet at skulle samarbejde med flere pædagoger
 Det er så vigtigt at det er pædagogerne, der er i overvægt. Vi kommer helt ned i hvad der er
realistisk, uden at trække niveauet ned. Jeg oplevede hvor mange faglig dygtige pædagoger
som har en hård hverdag med at trække kolleger op, det er brugbart at vedr som leder.
 Det var lidt trist at dagplejerne følte sig underlegne - teori var for svær i begyndelsen. de
skiftede lab.Måske bedst at hver faggruppe var for sig
 har givet muig et godt indblik, således at vi har kunnet følge op med lokale tiltag, opsamling,
implementering mv.
 Det giver en bred indsigt i hvilke viklar der arbejdes under i de forskellige kommuner og
erfaringsudvekslingen har været meget givende.
 Som udgangspunkt godt. Der har været fint at man har fået flere vinkler på fået mere
forståelse for dagplejers og leders arbejde. Men vi har ikke samme ståsted teoretisk
 godt med de forskellige vinkler
 Det at repræsentere forskellige aspekter fra praksis giver flere perspektiver på
problemstillinger, hvilket jeg tænker er godt og sundt.
 Efter et års forløb blev jeg taget ud af laboratoriet fra min arbejdsgivers side. Så jeg har ikke
været hele vejen med i labbet.
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 Det er en god mulighed for at sparre med hinanden og få indblik i forskellige kommuners
praksis og arbejdsmetoder.
 Der var en stor respekt for alle uanset faglighed og uddannelse
 Rart med forskellige vinkler, men der var for mange ledere i vores lab. Deltagelse af flere
pædagoger/ dagplejere ville kunnet have været med til at sambe mere dynamik i
diskusionerne.Det er også meget vigtigt, at være opmærksom på, at til trods for at "man"
kommer sent ind i forløbet, så skal man deltage på lige fod som de etableret grupper og gøres
opmærksom på at det forventes, at de selv forsøger at få et projekt på benene. Meget gerne
med hjælp og støtte fra nogle af de andre deltagere på holdet, men ikke sådan at det blot er
én der skal "se" på, hvad et anden gruppe laver. Det følte vi at vi oplevede i vores gruppe, og
da det var en leder fra dagtilbud fra vores kommune, fik vi nemt en følelse af, at det mere var
en måde, at se hvad vi brugte vores tilstedevæelse i projektet til,oendog det bidrog på ingen
måde til noget vi kunne drage nytte af.
 Jeg har oplevet det som en styrke, at vi har været en sammenbragt flok. Vi er jo afhængige af
hinanden i vores praksis og i vores tilgang til kerneopgaven set i et meta perspektiv. Det har
endvidere også været givende for mig at have en af mine egne medarbejdere med i samme
laboratorium.
 Det er vigtigt at lederne, konsulenter har været med så de kan få indsigt i hvad vi arbejder
med. Dog har det for mit vedkommende været meget lidt min leder har haft tid til at deltage i
mit projekt så der har manglet lidt retningslinjer samt forventninger. Det er ok at have
dagplejere med, vi kan lære af hinanden, men synes det er vigtigt at danne grupper efter om
man er i institution eller dagpleje da vores forudsætninger samt rammer er forskellige.
 Rigtig godt det har været blandet, har givet et godt indblik i hinandens arbejde og dyb respekt
for hinanden.
 Føler at sammensætningen af flere faggrupper kun har bidraget positivt
 Vi har alle kunne lære noget af hinanden - og ingen holdning eller spørgsmål har været
forkerte eller "dumme"

Har du i din hverdag reflekteret over din pædagogiske praksis med den tillærte
teoretiske viden og/eller begreber?

Eksempler på et selvoplevet eksempel på refleksion over pædagogisk praksis
med den tillærte teoretiske viden og/eller begreber:
 Jeg holder samtaler nu med en anden teoretisk viden - og har fået en større sikkerhed i mit
arbejde
 Jeg er blevet optaget af hvor stor betydning det har at man er nærværende i modtagelsen. Og
hvor mange ting der er i spil i en gældende modtagelse.
 At være autentisk, at gribe nuet, selvom man havde bestemt noget andet.
 Svært lige at komme på eksempel. Men jeg har bare forandret mig stille og roligt. Reflekterer
hele tiden, observerer med andre øjne, jeg har bare rykket mig personligt.
 Rigtig meget i modtagelsen. Er meget mere obs. på hvornår barnet er helt klar.
 Betydningen af en tidlig tilknytning for barn og forældre til dagtilbuddet. Skaber tryghed og
tillid. Fokus rettes på, hvordan barnet bliver modtaget, er barnet og mor/far klar til
afleveringen-modtagelsen. Er barnet i centrum eller er det voksensnak
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 Regide regler er medvirkende til regide handlinger. At det har været nemt at motivere til
tidligere tilknytning, når det giver mening for den enkelte, og hvor virkningen kan ses, føles,
høres.
 Opstartsmøderne i dagplejen, måden de er blevet afholdt på, har i nogle tilfælde været
automatisere. Hvor jeg med den viden og teori er blevet opmærksom på hvor stor betydning
de emotionelle relationer har i forhold til modtagelse og hvor mange elementer som er på spil
 Selv om det lyder voldsomt, så tænker jeg faktisk at jeg har brugt ny teoretisk viden og
begreber hver dag lige siden jeg startede i BIC.
Jeg har hver dag set vinduer og blevet super opmærksom på hvornår de var til stede. Mærket
nærvær og fundet ud af hvad det var der skulle til for at det var muligt. Jeg har lavet om på
vores måde at ansætte pædagoger på grundet ny viden og meget, meget mere......
 Vinduet, som vi har arbejdet rigtigt meget med, har givet mig mange muligheder for at
reflektere over egen praksis. Både i hverdagens modtagelser men især i forbindelse med
modtagelse af gæstebørn.
Snakken med forældrene om betydningen af at fange øjeblikket - vinduet - har betydet utroligt
meget for aflevering/afhentning af børnene.
 Men jeg har gjort mig tanker om hvilke elementer af den teoretiske viden vi vil bruge i
implementeringsarbejdet.
 i forhold til det at modtage børnene, hvor der var fuld fokus på alt det vi havde talt om på
skolen
 Mit eget lederskab og mine kollegaers lederskab i den daglige modtagelse. meget stor
reflektion i min skriveproces (afsnit)
 Jeg er blevet mere bevist omkring min egen forforståelse, og forskellen på de to begreber:
Hermeneutik og Fænomenologisk.
 Det ligger i min formidling til dagplejere.
 Refleksion over den daglige modtagelse af børn og forældre, og når børnene begynder i
instituionen.
 Betydningen af ens egen faglige og personlig refleksion..
Betydningen af ex. berøring + tilknytning + delt og fælles intentionalitet er noget af det jeg er
meget optaget af og formidler til mine kollegaer.... og meget mere...
 I nogle situationer tilstræbe at være lidt længere i iagttagelsen (fænomenologien) og opleve
hvordan andre tolker på det de ser og oplever (hermeneutik)
 Jeg fik et stort fokus på hvordan jeg planlægger og særligt dokumentere mit pædagogiske
arbejde. Mine formidlings metoder og hvilken effekt det har for personale gruppen, forældrene
og børnene.
 didaktiske modeller
 Særlig vores teori om dannelse har ført til mange refleksioner i praksis, bl.a når vi har holdt
samlinger.
 I forhold til begrebet "situationsdidaktik" har jeg sammen med nogle vejledningspædagoger
reflekteret over, hvordan vi kan bringe det mere i spil i den pædagogiske hverdag, hvor
personalet er pressede af normeringer m.v..
 Jeg har ofte reflekteret over ordet Edducare og det mange betydninger og sat dem i perspektiv
i mit
 Hvad er det vi planlægger efter?
Pædagogens humør den pågældende dag eller mere langsigtede planlægning med barnet og
dets udvikling i fokus.
Den didaktiske tilgang - vores refleksioner og efterfølgende planlægning
Spørgsmålet
hvorfor er dette målet?
Hvorfor denne aktivitet?
 Vi har lavet nyt projektbeskrivelses/ evaluerings skema, dermed bliver det brugt hver gang et
projekt starter.
 Fået meget mere fokus på dannelses ideal meget inspireret af oplægget af klafki teori . Har
taget det til os og arbejder målrettet med især nøgleproblematikker
 Vi har brugt diskussionen om begrebet situationsbevidsthed som en mulig didaktisk kategori
og diskuteret den i forhold til udfordringen omkring hvordan dannelse kan tænkes ind hos
arbejdet med de mindste børn i arbejdet med mål, rammer og fastlagt indhold. Dette har vi
forsøgt at udfordre medarbejderne under ledelsessparring til teammøder.
 Netværk og dialog med andre fagpersoner over en fælles praksis oplevelse eller beskrivelse er
særdeles givende ex. betydningen af nærværd børn/børn, barn/børn og voksne. Modtagelse af
forældre, dialog, kommunikation og information til/for og sammen med forældre.
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At den didaktik ramme man sætter ned over det pædagogiske arbejde har stor betydning for
det sprog og den tilgang man har til det levede liv i institutionerne, om det bliver en
instrument tilgang eller ej
Vi tænker det konstant ind i vores arbejde med børnene nu. Det giver en meget større
tilfredshed og dynamik i dagligdagen.
Jeg har oplevet hvor meget det betyder for det enkelte barn, at jeg ser det og har nærvær.
Jeg har optaget video, hvor jeg først reflekterede og analyserede hvad jeg " mente" der var
sket og at jeg helt sikkert havde været nærværende. Da jeg så videoen og reflekterede endnu
en gang, blev jeg meget overrasket over, hvor lidt nærvær jeg egentlig havde i forhold til,
hvad jeg troede. Det har gjort, at jeg er meget mere opmærksom og nærværende end da jeg
startede i Barnet i Centrum.
jeg er blevet opmærksom på, at læring ikke kun er ny viden og nye kompetancer, men også
har et socialt aspekt.
Jeg er blevet meget mere bevidst om at tænke barnet i centrum ind i alt hvad jeg gør i
hverdagen. Og lige så stille får jeg resten af den personale gruppe med som jeg samarbejder
med.
Jeg er mere bevidst om små grupper samt at sidde på gulvet og nærvær.
Brugte og bruger det i min dagligdag med børnene - både når vi snakker vores pædagogiske
praksis med kollegaer og selv tænker over vores pædagogiske praksis.
F.eks. Et barn i indkøring der var meget ked at det, her sadlede jeg om og med kollegaers
hjælp, gik for mig selv med barnet for at opbygge en god relation, dette barn kunne ikke
rumme så mange voksne og børn på en gang, og havde brug for en sikker tilknytning til en
voksen til at starte på, og derefter stille udvide til andre voksne.
Jeg har efter at have analyseret videoklip fået øje på at der til tider er andet på færde for
barnet end det jeg oplevede i situationen.At få eget videomateriale analyseret på klassen har
været Barnet i centrum har ført til mange nye faglige diskussioner i personale gruppen og har i
institutionen givet et andet syn på en del ting.
Vi er blevet mere fagligt orienteret i vores arbejde og er mere opmærksomme på hvornår vi
laver praktisk arbejde og hvornår vi er sammen med børnene. Det har skabt mere nærvær i
samværet.
t...

Har du anvendt nogle af de tillærte metoder/tilgange i dit daglige arbejde?

14.1. Beskriv gerne et selvoplevet eksempel på brug af en tillært metode/tilgang
i dit daglige arbejde:
 Vi holder ugentligt "legestue", holder møder på en ny måde med nye forældre, har fået
tidligere visitering i kommunen.
 Jeg har brugt Vinduet meget i forhold til aflevering/modtagelse af børnene
 På tilsyn taler jeg med dagplejerene om barnets emotionelle udvikling og hvor vigtigt der er at
man er opmærksom på hvad barnet intentioner er. Hvad er det barnet prøver på at fortælle?
 Den måde jeg hele tiden henvender mig til børnene, Selv mine kollegaers børn. Gør at jeg får
god kontakt med dem
 Givet vejledning og sparring til dagplejer m.h.t opstart af nye børn. Givet feedback og haft
dialog om videooptagelser fra modtagelsen af nye børn. Inddragelse af forældrene både ved
opstat og efterfølgende tilbagemelding på, hvordan forløbet har været.
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 Afholdt opstartsmøde på forskelige måder, hele tiden med refleksion således barnet kommer i
centrum. Eks. nogle gange afholdt opstartsmøde hos dagplejer, andre gane i forældrenes eget
hjem og andre gange begge dele.
 ja - alt i en reflekteret form i forhold til vores opgaver og tænkning. Vi arbejder målrettet med
fagprof. kærlighed
 Arbejdet med barnets vindue
 Det er små kulturændringer der har haft en stor positiv virkning.
Vi har ændret på vores struktur om morgenen, så der er mere ro til modtagelse
Vi har sprog for modtagelsen, der gør det lettere at ændre på måden vi modtager det enkelte
barn.
Vi er hurtigere til at træde til, selv om det er et barn fra en anden stue der skal modtages.
Forældre for en teorien om "vinduet" Vi er hurtigere til at hjælpe forældre, når de har svært
ved afleveringen og har endda vist på vidio hvad der ske :-) i afleveringen.
OSV.
 vi tilbyder familien og det nye barn "fri adgang" til vores vuggestue i månederne op til barnet
reelt skal starte i vuggestue. det er til stor glæde, for både børn, forældre og personale.
 Tidlig opstart - generelt mere fokus på overgange. Vi har iværksat flere aktiviteter på tværs,
stadig i små nærværsgrupper, tidligere end vi gjorde før.
 Jeg er meget mere bevidst om at modtage børnene i børnehøjde og ikke i voksen højde. Det
giver meget bedre afleveringer og glade børn
 Vi reflekterer væsentligt mere end tidligere
 Fået bevidstheden mere ind i arbejdet
 Har afholdt et aktionslæringsforløb i personalegruppen. Lavet film om den daglige og tidlige
modtagelse. Det har medført flere ting bl.a en ny kultur - ny struktur modtager gruppe
 Vi har nu en helt ny kultur i huset hvor vi ønsker at bryde op med "vi gør som vi plejer", ny er
der nytænkning og udvikling på dagsorden
 som før beskrevet vil jeg helt sikker bruge projektværktøjsmetoden fremover
 Vi har udviklet vores eget skema til planlægning og evaluering af pædagogiske aktiviteter . Vi
har arbejdet med dannelses ideal fra fra top til praksis eks krig og fred , hvor vi med
børnegruppen har haft fokus på at vente på tur, lytte m.m Jeg har været heldig også at have
deltaget i Oles lab. Hvor mit fokus har været på vinduer , tidlig tilknytning og undersøgelser
om vi fanger barnets emotionelle hensigter i en given situation
 At jeg ofte taler med dagplejer om, hvad er barnets perspektiv, hvad er barnets hensigter. Og
hvordan oplever barnet at blive set, hørt og forstået. Vi arbejder i vores kommune med ICDP.
Alle dagplejere har været på kurser i dette emne. Og at arbejde i lab. Samspil og læring
haremet fin sammenhæng med ICDP.at en dagplejer der havde et barn der var meget aktiv,
havde svært ved at blive i en aktivitet. Havde svært ved at acceptere at de andre børn tog
initiativer. Denne dagplejer mente ikke at det var muligt at anvende ICDP overfor ham, eller få
få et positivt samspil med barnet. Men efter nogle snakke, opefter at der blev skabt mulighed
for at dagplejer fik mere tid med barnet, blev der et bedre nærvær med barnet.
 Jeg har udviklet et reflektionsskema, som jeg bruger i min hverdag, ikke hver dag, men med
jævne mellemrum, for at holde mig selv i ørene, og jo flere gange det bliver brugt, jo bedre
bliver jeg til selv at fange de " svage" øjeblikke.
 Vi har anvendt noget af den tillærte viden, - både fra egen og andres laboratorier, - bl.a. til
læreplansarbejdet - og forståelsen/beskrivelsen af "barnets perspektiv".
I øvrigt er det også et tema (barnets perspektiv - barnets menneskeliggørelse) der anvendes
blandt os nu.
 At vente på børnenes initiativer, sætte tempoet ned.
at sætte ord på mine handlinger, langsomt.
at dele børnene i mindre grupper når det er muligt.
At starte dagen med at dele knus ud til de børn der er mødt ind, i stedet for kun godmorgen.
At sætte tid af til 1 til 1 kontakt.
der er sikkert flere..
 Jeg arbejder meget med at se barnets perspektiv, er afventende på at se hvad barnet gerne vil
og vægter selvhjulpenhed højt.
 Jeg reflektere mere over hvad der er på spil for børnene. og har brugt at filme et barn med
problemer for ,at se nærmere på barnets adfærd og gennemgå det med pædagog. For at se
om vil kan gøre noget for at hjælpe barnet.
 I legestuen har vi som gruppe lagt mere fokus på kropslige og sanselige aktiviteter, og
tilrettelagt aktiviteterne med et bedre samspil med børnene for øje. Jeg/vi har især øvet mig i
de 4 første samspilstemaer i ICDP.
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 Vi er begyndt at bruge overbliks voksne og fordybelse voksne, for at gør hverdagen nemmer
for alle.
 Vi har vores børn gruppeopdelt og bevidste om at være nærværende med den aktivitet vi har i
gang.
 Vi havde en opgave hvor vi skulle have fokus på et barn i tre dage og opdage tre nye ting
barnet kunne som vi ikke vidste. Den metode har jeg brugt igen, her har jeg hurtigt fået et
indblik i barnet og hvad der evt. har været på spil.
 Buners teori
At have fokus på et barn. Skriv noget ned om barnet. At få dagplejeren opmærksom på sit
eget nærvær, i relationen med barnet.
 En mere afslappet og positiv tilgang - være tilstede og give mig tid til børnene, uden af have
dårlig samvittighed over det vi ikke kunne nå.....
 Bruger meget sætningen "barnet i centrum" og tænker meget om vi har barnet i centrum eller
for hvis skyld vi gør det - vores eller barnets.
Kigger meget på barnets perspektiv - hvilken hensigt har de? Hvor vil de hen? følger barnets
spor
 Jeg har brugt nærværskemaerne, og vidensdelt det til kollegaer, der også har brugt
nærværsskemaerne
 Jeg har lavet smttemodel hvor jeg har skrevet de ønskede mål i nutid. Jeg anvender den som
værktøj istedet for dukumentation for mit arbejde. Desuden er jeg begyndt at skrive logbog i
det omfang tiden tillader det.
 Jeg har arbejdet med Bruners 3 niveauer i forhold til et bestemt barn,som oplevede meget
negativ kontakt fra børn og voksne. Resultatet blev at vi fik en helt anden tilgang til dette barn
og barnet oplevede positiv respons fra os. Hun blev mere rolig og det var tydeligt at mærke på
hende, at hun følte sig set, hørt og anerkendt af os og de andre børn.

Hvordan lykkes det at omsætte det til praksis?
 Det vi har lært, og de nye tiltag vi tog i forbindelsen med BIC - er stadig en del af dagligdage i
vuggestuen. Og det vil det blive ved med at være
 Det har krævet øvelse og tid at ændre tilgangen til mit arbejde. Ved at være opmærksom på
det hver dag over tid er det lykkedes mig ret godt at få det implementeret og nu kræver det
ikke så meget energi løbende at reflektere og hele tiden justere på min måde at være på i
samspil med børnene.
 Gennem filmining af modtagelser kunne jeg få bedre fokus på at se om vinduet var åbent hos
de forskellige børn
 Det har i nogle tilfælde været nemt i forhold til arbejdet med dagplejerne og børnene. Der kan
være udfordringer organisatorisk.
 Det lykkes uden de store problemer, at få indført tidligt visitering/tidlig tilknytning.
 Det sidder på rygraden efter 2 års evaluering og læring.jeg er ikke fejlfri, men helt automatisk
kører læring i hovedet og prikker mig på skulderen! Så jeg lærer også når jeg fejler, pga.
Evalueringen.
 Rigtig godt. i kraft af jeg har haft opbakning fra leder af. har det været muligt at sætte tingene
i gang i egen praksis. (Tidlig besøg, flere besøg før opstart.)
 Ekselpelvis at dagplejeren har mange , korte besøg af barnet og forældre inden start i
dagplejen. Det har lykkes med de 4 børn, som vi nåede i løbet af vores deltagelse i BiC. Dette
vil fortsætte hos den pågældende dagplejer og vi vil løbende ´Viborg Kommune arbejde med
implementeringen af de tiltag fra projektet.
 Når regide regler omsættes til egen ansvarlighed og gør arbejdet meningsfyldt, er autenciteten
i motivationen af andre større. Argumentation bedre, hvad er det der reelt sker ved den gode
tilknytning. Beskrivelse af hvor er de gode nærværssituationer er, og hvor sker der læring.
 Vi har fået god opbakning fra ledelsen og det betyder vi har fået flere tiltag afprøvet i praksis i
forhold. Dagplejen er en stor organisation med mange medarbejder ca. 180) og ca. 746 børn.
Samtidig har vi videregivet vores viden på et stormøde til de andre dagplejere og løbende
fortalt på p- møde til pædagogerne
 Bla. Via dialog med kollegaer og forældre om de nye tiltag så som videooptagelse af min eller
kollegaers ageren i modtagesituationer, og efterfølgende ændring af praksis.
Tiltag som forbesøg og tidlig tilknytningsproces samt samtaleskema mm.
 helt fint - ingen problemer
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 Som dagplejer står vi meget alene med ansvaret for at omsætte den nye viden til praksis. Jeg
synes det kræver eget mod, vedholdenhed, opbakning (fra leder og kollega i projektet), eget
engagement samt det faglige indspark når vi har været samlet. Jeg føler, det er lykkedes for
mig.
 i høj grad - hele institutionen har taget afsætte til sig, og oplever arbejdsglæde og god effekt
til gavn for børnene
 På personalemøderne har der været et fast punkt " Barnet i centrum.
Perosnalet er efter hvert laboratorium blevet informeret om den nye viden og vi har forholdt os
til den.
Forældrene er inddraget via et spørgeskeme. Svarene fra spørgeskemaet danne baggrund for
det vi arbejder med i vores projekt.
Vi har alle i vuggestuen arbejdet på vores projekt og har har fremmedblik. vores projekt.
 det er lykkedes i høj grad og er nu fast implementeret i vores daginstitution, hvor tankerne
bag den tidlige opstart også er overført til opstarten af børnehavebørn. desuden er det et
bevillingsmål i Silkeborg kommune i 2015, så inden udgangen af året er alle daginstitutioner
og dagplejere introduceret til metoden.
 Lige nu er vi startet en kursusrække som løber i hele år 2015. Her skal jeg formidle vores fund
fra barnet i centrum
 Det er lykkedes.
 Ved gentagne gange at tage praksis op til revision
 Arbejder med det hver dag... det giver mening...
Videre formidle viden, være rolle model...
 Vores projekt fra barnet i centrum er flyttet ind i vores vuggestue og er omdrejningspunktet
for vores tænkning og vores daglige arbejde
 Arbejde med et tema i længere tid, fremfor at lave korte projekter.
 der er plads til forbedringer, vi er et stort hus med 55 ansatte, så der hvor det er sat igang har
det stadigvæk brug for en særlig opmærksomhed. og at jeg er tovholder
 Ved heletiden i de daglige aktiviteter at have de nye tiltag i baghovedet, når jeg er i spil med
børnene. Jeg er meget opmærksom på at følge børnenes spor og være obs på de signaler de
giver.
 Tålmodighed er nødvendig, men på de to år der er gået, er mit projekt synligt i dagligdagen på
nogle teams, mens andre
Stadig skal næres og støttes, dette tydeligt pga. Udskift i personalet i disse teams.
 Det lykkes fint - det er blevet en skal opgave at anvende planlægningstiden til udfyldelse og
 Det lykkes generelt rigtig godt. Jeg vil fra min optik betegne projektet som en succes for min
institution. Vores væsentligste "fjende" er tid - tiden til at kunne skrive, dokumentere,
diskutere og iværksætte. Der skal ikke meget til at vælte en planlægning (sygdom, møder, nye
små børn der skal starte...)
 Vi har ugeplaner hvor hver ved hvad de skal, og også børnene.
 Det lykkedes godt hos de dagplejere som selv har deltaget i projektet.
Hos dem som ikke har været med, forsøger jeg at anvende nogle af mine nye metoder.
F.eks anvende video mere end tidligere, samt at skrive positive oplevelser ned, og analysere
udd fra det.
 Med hjælp fra videoklip og samtaler i laboratoriet og med min dagplejepædagog
 Hele vores hus har været optaget af vores projekt, så det har ved fælles hjælp været muligt at
gå all in
 Vi er begyndt at se på barnets perspektiv - ville han slå den anden eller ville han noget helt
andet?
 Vi er blevet bedre til at dele børnene op i mindre nærværsgrupper.
 Jeg er faglig leder men jeg har sparret med mine vuggestuepædagoger som har deltaget i
projektet ift deres praksis.
 At arbejde med mennesker/ små børn er et livslangt projekt at dygtiggøre sig indenfor. Bliver
aldrig udlært!!!! At være nærværende hele dagen er ikke muligt for mig. Men jeg er meget
opmærksom på at justere mig i forhold til det enkelte barn og at give det autentisk nærvær
flere gange i løbet af dagen. Så det er meget op til mig selv om det lykkes? Jeg håber det
lykkes , men er også ydmyg da jeg også ved at jeg ikke altid lykkes selv om det var
intentionen!!!
 Fint
 Ganske godt. Vi har ændret en del i praksis på baggrund af BIC
 Jeg har prioriteret at bruge aktionslæring som meotde til implementering af BIC. Dette har
været en brugbar metode, da mine medarbejdere har skulle reflektere over egen praksis i

69








gennem hele forløbet. Dette har medført et andet fokus i vuggestuens daglige pædagogiske
arbejde. Det pædagogiske personale er i højere grad blevet opmærksom på, hvordan de er
nærværende pædagogiske medarbejdere i dagligdagen. Selv om prjektet er slut arbejder vi
selv videre.
Det er altid en udfordring at finde tid og rum til arbejdet men det lykkes heldigvis ofte ved
hjælp af søde kolleger.
Jeg er blevet meget mere bevidst på min faglighed i praksis med børnene.
Ved at inddrage hele institutionen i projektet, og ikke kun fx vuggestuen.
Ved at give tid, og lade projektet arbejde.
Ved små skridt
Det er en rigtig god metode som jeg bruger en del i hverdagen.
Det kan ofte være svært, grundet tidsmangel. Men meget af det vi har arbejdet, har jeg brugt
tilstrækkelig mange gange, så min oplevelse er at det i visse sammenhænge er en hjælp og i
høj grad en "øjenåbner"
Fint

Hvordan oplever du muligheden for at afprøve nye metoder/tilgange fra
laboratoriet i din hverdag?

Har du oplevet dine nærmeste medarbejderes opbakning til at afprøve nye
metoder/tilgange?

Beskriv gerne et selvoplevet eksempel på dine nærmeste medarbejderes
opbakning til at afprøve nye metoder/tilgange:
 De har aldrig sagt nej til de tiltag vi er kommer med. Det har haft stor betydning min leder har
deltaget sammen ned mig. Så ud over mine kollegaers opbakning - har det også været
ledelses beslutninger. Og opbakning for hele huset ikke kun vuggestuen.
 Jeg oplever især interesse for at være mere åben i måden at modtage barnet om morgenen.
 At jeg er blevet bedt om at filme andre kolleger når de modtager børn for at se om de kunne
åbne vinduet
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 Min ledere har været meget opmærksom på at vi har været afsted og har bed min kollega og
jeg om at give oplæg på et ledere møde - omkring den læring vi har fået gennem BIC
 Afprøvet at holde opstartsmøder på forskelige måder med fokus på at barnet er i centrum.
tidlig visitering 3 mdr. før barnet starter i dagplejen. lavet stjerner til dagplejerne i forhold til
god modtagelse
 Vi har i min institution indført tilbud om flere besøg før start og samtaleskema til brug ved
start, for at påbegynde det gode samarbejde med forældre med barnet som
omdrejningspunkt.
 de har altid gerne ville høre på hvad jeg havde at fortælle, når vi havde været afsted. de viser
interesse og spørger ind til nogle ting. de reflektere over hvordan de selv er i forbindelse med
modtagelsen og hvordan de kommunikere med forældrene. ligeledes vil vi i legestuen prøve at
observere et barn og se om vi kommer til samme resultat og hvis ikke, hvorfor så det? her kan
vi helt sikkert lære af hinanden, da man godt kan gå med skyklapper på i forhold til et barn,
altså have låst sig fast i en fortolkning af barnet pga. forforståelse
 •Vinduet er et konkret redskab, en erkendelse af at begreber som kontakt, relation, synlighed,
nærvær, tillid og smil er vigtige redskaber i mit daglige arbejde.
•At samspillet / relationen med børnene i hverdagen har betydning for, hvordan barnet oplever
/ agerer på den daglige modtagelse.
 Forældrebrev, tidlig opstart, små grupper hverdag. Meget mindre forstyrrelser i hverdagen,
større respekt for ikke at afbryde en god relation både ml barn barn og barn voksen
 Vi har lavet om på vuggestuens struktur ifht børneopdeling og nærvær er i den grad sat på
dagsordenen. Vi har haft stor fokus på modtagelsen og har som et pilotprojekt haft afprøvet
hjemmebesøg ved opstart. Dette med så stor succes at det nu er blevet en naturlig del når vi
modtager nye familier.
 I dagplejen har man mildest talt været forskrækket over at være undersøgende på egen
praksis.
 Vi har talt om at det er noget vi skal arbejde videre med. Men i øjeblikket bliver der trukket
rigtig mange skal opgaver ned over hovedet på os.
 Den reflekterende samtale viste stor lyst og interesse i at flytte sin praksis til noget bedre
 Mine kollegaer går på hjemmebesøg ;0) før start i vuggestuen
 Er du nu væk igen.... Er kommentar jeg ofte har hørt :(
 Nogle af mine kolleger har afprøvet mine metoder vedr
modtagelse...nærvær...berøring....fælles focus.....forældre kommunikation.
 jeg har instrueret en kollega i brugen af slyngen, hvor efter hun har haft god brug af den til et
utrykt barn
 Kollegaerne i Blomsterhuset og gruppen bakkede alle op.
Dagplejerne er meget nysgerrige på det arbejde som ligger i barnet i centrum. dem som gerne
vil udvikling tør også at kigge kritisk på ege praksis.
 Begreberne situationsanalyse og formål er blevet en integreret del af vores
detailplansskemaer. I praksis har det betydet at der er kommet yderligere refleksion ift. hvad
der er på spil i børnegruppen/stuens/nærmiljøet eller samfundet og hvilke behov det kan
aflede, før der der er blevet planlagt. desuden har det skærpet fokus op "hvorfor"- hvad er det
egentlig vi vil have ud af det, hvorfor er det vigtigt?
 Vi har i fællesskab brugt projektet til at udvikle på vores praksis....set det som en hjælp til at
nærme os ' bedste praksis'
 Kollegaer var meget interesseret i vores arbejde med et tema over længere tid. Vi fik hele inst.
til at arbejde med et eventyr tema over 6 uger hvor de planlagde didaktisk og dokumenterede
.
 Alle har været en aktiv del af projektet. Der har været opbakning fra starten og de har været
villige til at udvikle, afprøve, diskutere, lave om, lade sig forstyrre, komme med ideer. Jeg
modtager stadig gode SMITTE modeller til vores dokumentations materiale og vi har valgt at
fortsætte arbejdsmetoden. Så man kan godt sige at BIC er kommet for at blive.
 mine kollegaer var en stor del af mit projekt. De var gode til at støtte op om det og kom gerne
med input og ideer. Vi så på det som et fælles projekt med mig som tovholder.
 De er lyttende, interesserede.
 Jeg har en kollega, der rigtig gerne vil være en del af den gode udvikling i dagplejen. Hun og
jeg er blevet gode til at prikke til hinanden, og give hinanden ros, hvor der skal roses, men
også til at stille spørgsmål ved det vi foretager os og om nærværet nu også er/var der , så
hele tiden gøre hinanden opmærksom på, hvor vigtigt det er.
 Vi har flyttet rundt på møblementet for at give øget ro og nærvær. vi laver små grupper i
vores planlægning. vores medhjælper har også ansvar for en gruppe børn. de udfylder diverse
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skemaer og er altid villige til debat.
Der er dog personale der ikke er så forandrings villige og der skal jeg bruge lidt længere tid på
at forklare årsagen.
ofte er det forandringer på egen stue og der er vi et godt team der kan give og tage.
Vi har talt meget om at vi voksne ikke skal tale sammen dels under spisning og små snakke i
gruppe tiden, jeg syns de bakker mig op her og er opmærksomme på hvilken stor forskel det
gør i samspillet med børnene.
Vi fik stillet en opgave af Lone Svinth at skulle beskrive en god samspilssituation enten fra os
selv eller kollegaer. Jeg observerede mine kollegaer i legestuen og valgte at skrive et eksempel
med min kollega Jette. Alle var interesserede i processen og var 100% sig selv under
observationstiden. Mine kolleger har reflekteret og tænkt højt over de tilgange jeg er kommet
"tilbage med" fra laboratoriedagene.
mine teamkolleger er interesserede i at høre om projektet. vi har alle sammen været på
kursus i ICDP, og jeg tænker, det falder fint i tråd med vores arbejde i laboratoriet
Da jeg valgte at have særligt fokus på et barn fortalte jeg det til resten af personale gruppen.
Og alle fik øje på det barn på en ny måde, og derved fik jeg rykket det barn meget hurtigt.
Vi har på alle stuer indført temaer ud fra børnenes intentioner og hvad der rør sig, og vi er
bevidste om små grupper samt at der ikke skal snakkes over hovedet på børnene.
Med det samme jeg kom med mine mål for barnet i centrum, hvor jeg havde skrevet at det var
hele vuggestuen som skulle være med, sagde de ja uden at blinke :-)
Jeg sparer oftere end før, med min kollega, som også deltog i barnet i centrum.
Vi har fået samme forståelsesramme.
I legestuen - hvor jeg forsøger at bringe den positive guidning i spil, i stedet for NEJ og
begrænsninger.
De har været med til at blive filmet og analyseret på kryds og tværs. Det har været så godt
oplever det forskelligt - min nærmeste kollega har det svært ved forandringer - det skal gøres
over tid, så har oplevet at de i perioder har været svært at afprøve nye ting - jeg kunne godt
gøre det, men der blev ikke fuldt op på det fra den anden. Så i perioder har det taget tid....
Ind i mellem er jeg stødt på at kollegaerne ikke syntes der var tid til det skrifttlige arbejde.
Mine kollegaer i legestuen har været helt med på tidlig tilknytning, har haft en del forbesøg og
enkelte hjemmebesøg. Dette er konkret og har været nemt at tage til sig.... De udtrykker stor
tilfredshed med denne metode :-)
Alle medarbejdere har været med til møder i huset om det der er foregået på barnet i
centrum. Og dermed har de også selv været en del af afprøvningen af nye metoder/tilgange.
De har været med når det handlede om synlige ændringer i hverdagen. Nærvær i mindre
børnegrupper. Her kunne de se ændringer med det samme og det gode samspil som de fik
med børnene ud af det.
Vi har i løbet af forløbet været meget opmærksom på vores nærvær med børnene. For at
tydeliggøre nærværet i vores samspil med børnene valgte jeg løbende at videofilme vores
samspil. Disse klip reflekterede vi over på vores stuemøder ved kun at fokusere på det gode
nærvær vi så. I starten var det grænseoverskridende for mine kollegaer at blive videofilmet.
Da vi kun fokuserede på det gode nærvær, når vi så klippene fik de hurtigt en anden tilgang til
det at blive filmet.
lydhører, men har hænderne fulde af pressede opgaver
Hver gang vi har udviklet et nyt skema, f. eks et nærværsskema, har de taget imod det på alle
stuer og afprøvet det.
Det virker af sig selv på de stuer hvor der har været en pædagog i BIC, men børnehaven er
ikke uvillige.
Jeg har samarbejdet med to pædagoger der i den grad har medvirket til at få ændret praksis.
Jeg oplever at mine kollegaer er nysgerrige og gerne vil være med til at afprøve metodererne.
Alle stuer også de to børnehave grupper har fået pensler til penselmassage og de bliver brugt
af stort set alle og det udvikler til at vi det næste år vil få mere fokus på mindfulness.
Vi har blandt andet arbejdet med massage. Det er alle stuer i vuggestuen som deltager.
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Har du mulighed for at videreformidle viden/begreber fra laboratoriet til dine
kolleger?

Beskriv gerne et selvoplevet eksempel på videreformidling af viden/begreber
fra laboratoriet til dine kolleger:
 Det har vi / jeg gjort til stuemøde og personale møder.
Desuden har vi videregivet vores erfaringer og viden på møder efter hver lab. Dag - og til
stormøder for kommunens ansatte
 vi ser filmklip på p-mødet og gennemgår vinduet
 Ja jeg har holdt flere foredrag i min egen kommune og andre kommuner.
 Det har vi gjort undervejs i vores deltagelse i projektet i form af fyraftensmøder,
personalemøder, dialog med politikere og bestyrelse
 På teammøde, har der været tid til formidling af tidlig tilknytnings betydning. Det er blevet et
bevillingsmål i kommunen, at der skal arbejdes med tidligere tilknytning. Ikke alle kolleger har
i en omstruktureringsperiode været lige begejstret eller implementerings parate. Nogle vil
have yderligere dokumentations og konkrete eksempel på, hvad er det der konkret sker i
barnets hjerne ved tidligere tilknytning. (Neuroforskning) for langt de fleste giver det ellers
god mening, men det kræver jo lidt ændrede arb. Gange
 Ja Trille og jeg er løbende på p møder og holdt oplæg for alle børnehaveleder og 0-6 års inst.
leder
 Både på fyraftens- og institutionsledermøder og ved fremlæggelse for Børne- og Ungeudvalget
i Kommunen.
 Jeg har haft tid på vores aftenmøder til dels at fortælle op barnet i centrum og til at formidle
min læring videre.
Derudover har jeg holdt oplæg på frivillige aftenmøder for det pædagogiske personale i
kommunen.
Deltaget med oplæg ved et dialogmøde med forældrebestyrelser og politiker fra børne og unge
udvalget i kommunen.
Skal holde et lille oplæg på dagplejens landskonference.
 Vi arbejder med tegn på mål, udvikling og lærling
 vi har systematisk videndelt på tværs af laboratorier på Erfadage, hvor alle deltagere i BIC +
ledelsese fra Center for Dagtilbud og dagplejen har deltaget.
jeg har desuden oplevet videndeling på personalemøde i en daginstution, hvor artikler der har
været anvendt i lab og begreber f.eks. dannelse og formål er blevet formidlet og dræftet.
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Har du oplevet din nærmeste leders opbakning til at udbrede viden/begreber og
metoder/tilgange fra Barnet i Centrum?

Beskriv gerne et selvoplevet eksempel på din nærmeste leders opbakning til at
udbrede viden/begreber og metoder/tilgange fra Barnet i Centrum:
 Vi har været fælles om alle beslutninger - da hun har deltaget sammen med mig
 I starten havde vi vores faglige leder med i vores projekt. Hun var en god støtte til at fastholde
os i projektet. Hun vagte at stoppe p.g.a hun gik på pension. Det sidste år har været
anderledes da vores nuværende leder ikke har været med i projektet. Det er meget vigtig at
leder og medarbejder er tilknyttet det samme laboratorium.
 At hun ønsker at jeg filmer og gennemgår filmklippene på p-møderne
 At holde foredrag om tidlig visitering/tilknytning og hvordan man kunne løse det på forskellige
måder.
 Vi har haft aftener hvor vi praktikere, har fortalt om vores projekter til interesserede
 Vores pædagogiske konsulent arbejder på fortsat implementering af projektet.
 Hun har været medvirkende til at få skabt forståelse hos Børn og familiechefen og i
pladsanvisningen, så det er blevet et bevillingsmål.
 Hun har givet os opmærksomhed på vores ny viden. andre eks. se tidligere svar
 vi skulle ganske kort holde et oplæg til personalemøde
 Vi havde det som tema på en pædagogiske dag.
 til p møder har hun vist hun brænder for at få det ud til alle i dagplejen
 Jeg føler bestemt der er en forventning om at den nye viden skal udbredes til resten af
kommunen, både internt i dagplejen men også på resten af det pædagogiske område.
 Der blev filmet.
 Jeg blev opfordret til at fortælle om BIC til et grupperepmøde.
Ved dog at vidensdeling er højt prioriteret i år. Alle dagplejere i Næstved skal deltage på et
kursus hvor bl.a. resultaterne fra BIC vil blive formidlet.
 Vi afholder 17 kurser i dette år, hvor vi formidler vores oplevelser med barnet i centrum
 Ved at financiere en konference med oplæg fra BIC.
 Hun har været villig til at omstrukturere
 Min leder bakker op omkring BIC og den viden jeg tager med hjem, og hjælper med at
implementere det i hverdagen.
 Hele inst. arbejdede med det samme tema i 6 uger , vi startede det op på et p møde, hvor vi
alle planlagde temaet på vores stuer, der var resourcer til indkøb og ekstra vikar.
 vi sætter det på dagsorden til alle fællesmøder, hun deltager i fyraftens møder, og har deltaget
i den afsluttende konference.
 Der gives plads til til at formidle i dagligdagen, på forskellige møder
 Områdeledermøde har fulgt BIC meget tæt og interesseret.
 se nr.spørgsmål nr. 18
 Vi haft en didaktisk rum hvor vi har sparet med hinanden . Været lydhør for mine fokus
områder
 jeg har fået grønt lys - og økonomi - til at arrangere f.eks. fyraftensmøder m.m.
 Hun vil gerne, men har haft mange andre ting at forholde sig til.
 Min leder hjalp med at finde nyt fokus da virvar kørt lidt fast, vi tog fat på at implementerer
tidlig forbesøg i vuggestuen.

74

 At være dagplejer er et alenejob. Min leder har været interesseret men syntes det var svært at
følge med i teorierne i mit lab. Tidlig tilknytning greb hun fordi det er så håndgribeligt og fik
det implementeret i gruppen ret snart i forløbet. Men jeg kunne godt have brugt at have en
leder med til lab. dagene, som kendte mig og som kunne være til støtte i det daglige.
Manglede sparring..
 Min leder har brugt sit barnet i centrum projekt på at holde møder/debatter for alle
medarbejder.
 Jeg fik tid på p møde til at fortælle
 I situationer hvor det blev konkret.
 Jeg har på min leders opfordring fortalt om Barnet I Centrum på forældremøder og
forældrekontaktudvalgsmøder.
 ved samtale
 En kollega og jeg selv er blevet inviteret til at fortælle om BIC til vores Forældrekontaktudvalg
og Områdeforældrebestyrelse.
 Han har vist stor interesse i mine projekter og spurgt meget ind til mine tanker omkring det at
være med i projektet.
 Været med til at tilrettelægge et kursusforløb for 180 dagplejer. Her deltager vi og holder
oplæg om BIC, så det bliver en del af hverdagspraksissen i dagplejen.
 Leder har indkøbt ipad, vi har været på kursus i brugen og hun har generelt støttet og givet
opbakning til de tiltag jeg er kommet med. Indstillingen har været at BIC har været en skalting, at få implementeret.
 Hun har selv deltaget, så det har været meget nemt, og helt naturligt.
 Min leder vil gerne bakke op, men der er mange andre opgaver vi også skal varetage og så er
der en udfordring som skal løses mht. hvordan vi får alle med, som vi sammen skal se på her i
februar.
 Det har været meget nemt, da hun selv har deltaget i BIC og som jeg, været begejstret. Så
jeg har ex ikke haft problemer med at få tid til,forberedelse m.m.
 Fravær

Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af at deltage i BiC?

Beskriv med egne ord, hvilken betydning det har haft for dig at deltage i BiC:
 Som skrevet: en større faglig sikkerhed, med til at udvikle nyt teori ny viden har været meget
spændene og berigende.
Det har været en gave at deltage - både fagpersoner i vuggestuen, forældre og børn har fået
en bedre vuggestue og modtagelse efter vi har deltaget
 Det har været rigtig berigende at have haft muligheden for at drøfte forskellige
situationer/problemstillinger på tværs af faggrupper og at få indsigt i forskellige praksis.
 Har fået meget ny viden. mødt deltager fra andre kommuner. Gode diskusioner
 At jeg har udviklet min faglighed, og fået mere faglig stolthed
 Det har givet mig meget både fagligt og personligt. Jeg er blevet rigtig god til at reflektere og
jeg er blevet meget opmærksom på - Hvem er vi her for, nemlig børnene. Hvordan kan vi med
vores egen rolle, skabe positive relationer. Jeg er blevet optaget at hvor vigtigt det er at vi har
fokus på barnets følelsesmæssige tilstand og udvikling - i en hverdag hvor læring fylder
meget.
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 Jeg har fået større viden, og en bekræftelse på hvor meget det betyder, at være
nærværende,empatisk,autentisk, tydelig, osv.
 Jeg har rykket mig utroligt meget. Det har været meget grænseoverskridende at skulle stille
sig op.i dag er jeg ikke bleg for at åbne op i min praksis
 Det er svært lige at sætte ord på. Jeg mærker og ser bare en ændring i min måde at opservere
forskellige situationer.
 Jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvor stor en betydning og indflydelse vi, sammen med
forældrene, har på de 0-3 åriges opvækst. Vigitgheden af, at have ansat personaler, som har
gejsten og engagement indenfor faget.
 I en omstrukturerings/ nedskæringsperiode har det været en udviklende og berigende
periode, og på trods af førnævnte usikre og utallige nye arbejdsgange, det der har givet
mening i en svær tid. At opleve så lille et strukturelt problem kan give så megen glæde for
barn/forældre/dp/pædagog. Det har også enorm betydning for, tidligt fødte, børn med
specielle behov, børn fra fremmede kultur hele inklusions udfordringerne.
 Det har givet mig meget personlig. Jeg ser modtagelse alle steder. Og er enorm bevidst om
den emotionelle betydning. vigtighed af, at de indre dvs. mine emotionelle tilstande skal være i
flow. jeg er reflekterende og er mere påagtet i stemningerne, sprogtonen professionel
kærlighed m.m. jeg tænker øv bare jeg ikke kommer til at kede mig, når BIC nu er forbi. Det
at gå i dybden med emotionel relatering og modtagelsen har været fantastisk.
 Min faglighed er helt klart blevet styrket. Blevet meget mere bevidst over den voksnes
betydning for tilknytning mm
 jeg er rigtig stolt over at have været med. jeg er så glad for at der bliver sat fokus på børnene
og hvordan de fungere i deres hverdag, hvor de nu end passes. jeg er stolt af at kunne
fortælle andre om projektet, så de kan se vi virkelig gerne vil gøre en forskel og at vi kun vil
deres børn det bedste.
 Jeg er på mange områder gået fra kun at følge intuition, følelser og fornemmelser til mere
bevidst at vide hvorfor og hvordan. Jeg er blevet meget optaget af hvordan relationer opstår.
Jeg har fået viden og fokus på nærvær, samspil og didaktik - jeg er i den grad blevet næret
rent fagligt. Jeg er blevet personligt udfordret med mangeartede opgaver (videooptagelser,
redigering, refleksion, initiativer, workshop, oplæg, skriverier) og det har været skønt!
 i høj grad en anerkendelse af min tilgang og udvikling af mit faglige vidensfelt. Fagligt har det
været livsgivende i forhold til at bevare gejst og udvikle til gavn for mig selv mine
medarbejdere, børn og forældre!! TAK
 Vi har en høj faglig standard i vuggestuen.
Deltagelse i BIC har bidraget positivt til vores faglige standard.
 jeg har opnået en stor faglig stolthed. Er blevet langt mere sikker på egne færdigheder.Jeg er
blevet udfordret på mine evner til videreformidling i større forsamlinger og har holdt oplæg for
både lokalpolitikere, forældre, pædagoger og dagplejere. Synes jeg er vildt sej :)
 Større fokus på vuggestue pædagogik, både i dagligdagen. Men også politisk. Det har
betydning hvordan vi strukturerer vores dag, og det er der kommet meget mere fokus på.
 Det har betydet at jeg som pædagog og leder er blevet forstyrret i min tilgang til det lille
vuggestuebarn. Jeg er blevet opmærksom på de små vigtige ting i hverdagen og de justeringer
der kan gøre en stor forskel. Jeg har fået ny spændende teori, der på en eller anden måde har
ændret mit verdens billede og samfundets opbygning(Tak Ole....tror jeg nok;))
for de vuggestuebørn som jeg har ansvaret for i min vuggestue har det også haft stor
betydning.Jeg ved at de, med det nye fokus på nærvær og modtagelse, har fået en bedre dag
med læring og nærvær i deres vuggestue.
 Jeg har fået ny viden, og glæder mig dagligt over at kunne bruge den.
 Jeg har kunne komme med input fra den virkelige verden og holde den op imod teorier og
metoder. Det har været utroligt spændende og givet mig et personligt skub
 Jeg føler mig beriget.
 Fagligt - ingen.
Men det har altid betydning at deltage sammen med andre medarbejdere fra kommunen,
diskutere og arbejde sammen om noget.
 BiC har lært mig hvor vanskeligt det kan være at implementere ny viden i praksis. Jeg var stolt
over at være en del af et projekt, der skulle sætte 0-3 års pædagogikken på dagsordenen og
blev gang på gang sat tilbage i processen pga. strukturelle udfordringer i praksis. Omvendt er
gnisten ikke slukket, den kommer forhåbentlig bare til at brænde fremadrettet og processen er
for os slet ikke slut endnu. Vi er ved at iværksætte et udviklingsforløb for vores tre 0-3 års
institutioner i området, hvor viden fra BiC kommer til at indgå. Det er planen at dette også skal
involvere Dagplejen. Så BiC har uden tvivl sat gang i en positiv proces, der også har
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kommunal bevågenhed. Dette kan have afgørende betydning for det fortsatte arbejde i og med
at fokus fra forvaltningen forhåbentlig gør, at vi kan få lov til at arbejde videre og ikke hurtigt
skal igang med en ny udviklingsproces, der ligger væk fra BiC. Hvis vi skal kunne fastholde de
positive resultater fra BiC, har vi brug for arbejdsro, så både ny viden, nye erkendelser og
metoder kan blive ordentlig implementeret. Det skal ikke forstås som, at vi nu skal til at være
stationære i vores tilgang og arbejde, vi er fortsat i proces og fokus på videreudvikling skal
fastholdes. Vi skal fortsætte med at være videbegærlige og nysgerrige på vores egen praksis.
Det at der bliver sat fokus og arbejdet intens med noget, er alfa omega til at få flyttet
kultur/praksis
Som jeg skrev i et af de tidligere svare, deltog jeg ikke i hele projektet, derfor blev mit udbytte
knap så optimalt.
Hele den teoretiske del med teori har været uvurderlig. Fordi den giver selvindsigt i egen
påvirkning af omgivelserne. Og med en så fundamental indsigt kan man simpelthen ikke undgå
at udvikle sine måder at agere på. Og reflektere på.
Synes at det har været på en godt højt fagligt plan. Vi har bare ikke i kommunen været så god
til at få det struktureret. Jeg er glad for at havde været med, og rent personligt har det været
interessant. er sikker på at hvis man var med en anden gang ville jeg gribe det anderledes an.
Det har ændret hele vores kultur hvordan det lille vuggestue skal starte og modtages hver
morgen. Jeg har fået en bedre platform både menneskelig og faglig.
Jeg er blevet meget mere bevidst om vigtigheden af modtagelse af det lille barn. Vi er en
aldersintegreret institution med aldersintegration på stuerne. Dette har jeg altid været meget
begejstret for, men efter at have været med i BIC har vi indset nødvendigheden af at få de
allermindste samlet på en stue, som vi kalder opstartsstuen. Her er det mig og min kollega (
som også var med i BIC ) der er pædagoger. Her kan vi omsætte al den viden vi har fået til
praksis. Vi er også ved at få lavet en folder som velkomsthilsen til nye forældre, hvor begrebet
barnets vindue er beskrevet. hvor længe barnet går på stuen er op til os at vurdere....hvornår
det er blevet trygt ved institutionslivet.
Det har betydet meget, har fået rigtig meget med mig og lysten til at udvikle ny praksis
Jeg brænder for de 0-3 årige :)
Gjorde jeg også før men i særdelshed nu...
Det har været med til at cementere mine pædagogiske værdier og give mig troen på at det jeg
gøre i hverdagen er godt.
meget betydning at få ny teoretisk viden i forbindelse med faglighed
Det har givet mig mere faglighed og også rykket nogle personlige grænser ved det at jeg skal
formidle til kollegaerne.
God bagage til rygsækken.
Mener selv jeg har fået et fagligt løft, samtidig med at jeg i samarbejde med mine kollegaer
har frembragt ny viden.
Begge dele forhåbentligt til gavn for både børn og voksne.
vi har haft mange gode diskussioner og Ole er kommet med mange gode oplæg. jeg manglede
dog sammenhæng i mellem laboratorie dagene
At have tid til fordybelse. At være nysgerrig på praksis.
det har givet et fagligt boost og en stolthed for faget
Spændende sammen med 2 medarbejder at få mulighed for at forske i et længere forløb.
Det har fået mig til, at indse hvor lidt der skal til for, at optimere den pædagogiske praksis til
gavne for børnene.
Super med ny viden. Været meget glad for Ole Henrik Hansens undervisningsform. Han er god
til at formidle, så jeg forstår det:)
Virker godt vi også høre de to andre forskere Lone og Anders - det giver en helhed.
Faglig og personlig udvikling - det har været fantastisk.
Ændret børnesyn, fokus på barnets prioriteter, kritisk syn på egen praksis, mod på at prøve
nye ting og kunne evaluere bedre på dem
ny viden og reflektion
Det har været en øjenåbner på mange områder, men også et rygklap til nogen af de ting vi i
forvejen gør i vores institution.
Jeg er stolt over at kunne fortælle til andre at jeg har deltaget i BIC
Det har været fantastisk at kunne diskutere pædagogik, samt ens egen praksis, over så lang
en periode. Det har været svært at holde gejsten oppe i to år. Når man har været til en
laboratorie dag, bliver man fyldt op med energi. Den energi kan være svær at blive ved med at
have, når man også skal have en hverdag kørende, med det der følger med af møder,
forældresamtaler, aktiviteter, sygdom osv.
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 Det har virkelig givet et indspark i ens hverdag. Det har været interesant og energigivende.
 det har sat mange refleksioner igang , men det er stadig udfordring at få det i praksis
 Personlig udfordring, særligt at deltage i vores egen gruppe i kommunen. Det at skulle stille
sig op og formidle sin faglighed flere gange overfor forældre/pædagoger i hele
kommunen/ledelsen har været grænseoverskridende og meget lærerigt.
 Det teoretiske indput er gild værd.
 Min opmærksomhed på:
Planlægning, refleksion og evaluering
Ledelse
Tidlig tilknytning og emotionel relatering og
Samspil og nærvær
er alle blevet uddybet og jeg oplever, at det, for det enkelte barn og familie betyder en stor
forskel, hvor barnets behov bliver sat i centrum.
 De teoretiske oplæg har sat gang i refleksioner i forhold til min tilgang til det daglige arbejde
og min tilgang til planlægning. Pga. Personlige omstændigheder blev min deltagelse i Bic lidt
amputeret det sidste 3/4 år. Nu er jeg tilbage på jobbet og finder materialet frem og har
intention om at få mere ud af oplæggene.
I projektets start syntes jeg det var lidt svært at forstå aktionsforsknings begrebet, det kom
på plads i løbet af første 1/2 år. Det var også lidt deffust hvad og hvor meget materiale Anders
gerne ville have, så besluttede jeg at min vurdering om det var egnet materiale eller jeg var
god nok, ellers måtte Anders sige fra. Det handlede om at stole på egen dømmekraft, hvilket
også var en læring. Noget andet virkelig stort for mig er at tænke Klafkisk store
problematikke ind i dagplejens hverdag, det gør indtryk på min, når jeg ind imellem få de to
ender til at nå sammen. Tidligere syntes jeg det var stort at få kommunens politikker til at
være synlig i mit arbejde, nu slå det ikke helt til. Ofte reflektere jeg over, underviser jeg
børnene eller hvad, hvad er læring, hvordan læres hvis der ikke undervises, dog arbejder efter
tesen "at lege er at lære" så jeg mener stadig ikke jeg underviser i skole forstand, men helt
klart efter 0 - 3 års læringspotientialer. Det er en af mine refleksioner.
 Deltagelsen har betydet at vi i institutionen har fået en anden og mere positiv tilgang til
planlægning og dokumentation, det er blevet mere overskueligt efter vi har deltaget i didaktik
lab.
 Jeg er blevet en dygtigere didaktiker.
Det har bidraget til mit faglige fundament.
Det har været et godt redskab til at arbejde med vores praksis
 En bedre måde at arbejde på, planlægge didaktisk. Det har givet større arbejdsglæde , energi.
 en større opmærksomhed på 0-3
forældre inddragelses store betydning i samarbejdet.
større bevidsthed om implemtering af forandrings Proces , når jeg starter på noget andet.
 En øjnåbner og faglig stolthed. stor bevidsthed og ansvarsfølelse i mit arbejde med børnene
 Det betyder meget at også ledere, forvaltning og forskere prioriterer 0-6 års området.
Mit arbejde med 0-3 års området som daglig leder har fået mere tyngde. Teorier og forskning
på området giver mig baggrund og sikkerhed for at bringe ændringer i spil, til gavn for barnets
trivsel og udvikling.
 Vi har fået sat fokus på flere ting læreplan, vores planlægningstid, modtagelsen af nye børn,
brugt viden til at fremskønne visitation fra pladsanvisningen.
 Det har været super spændende at sætte den pædagogiske praksis for vuggestuelivet på
dagsordenen.
 Øget farlighed, nye ideer og tid til reflektion..
 Stor betydning har fået ny viden andre vinkler. Er blevet forstyrret i min tænkning og
handlemåder
 set fra min vinkel ( konsulent)har jeg fået ny teoretisk viden, og har følt mig priviligeret
 Jeg tænker at BiC har været en særligt godt projekt, da det har haft vekslet mellem workshops
og teoretiske oplæg og praksiserfaringer og afprøven af forskellige tiltag og ideer.
 Ny viden - networking - praksisrelateret og brugbart
 Glæde og stolthed fordi jeg har set, oplevet og oplever et dybt engagement hos de deltager
som har været med. Ringende er ved at brede sig ud i andre instituioner
 Jeg har haft mulighed for at kunne afprøve andre vinkler, teorier og teser i mit daglige
arbejde.
 Jeg har haft fagligt udbytte af sparringen med andre deltagere som fremmer refleksion og
tænkning om indholdet, og jeg har været glad for muligheden for vidensdeling og kontakt med
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lokale kollegaer som var blandt deltagerne. Jeg har i perioder været presset pga. min
igangværende masteruddannelse
Jeg har som pædagogisk leder fået øje på at kunne sætte nogle rammer for didaktiks arbejde
til mine medarbejdere. Således at de fagligt har følt sig proffessionelle - målet og metoden har
været tydelig og de har været en stor drivkraft. Jeg oplever mere arbejdesglæde, når jeg ser
mit personales proffesionalisme og kan høre dem italesætte deres fag med stolthe.
det har højnet mit faglige fokus
jeg har fået et andet syn på min daglige praksis. Før BIC var jeg meget optaget af at
dokumentere læreplaner, tage billeder og lave mapper med masser af indhold. I dag er det
skubbet lidt i baggrunden. Jeg har læreplanerne i baghovedet men har droppet at tage så
mange billeder - jeg har jo lært at se hvor mange gyldne øjeblikke kameraet ødelægger. Med
det i mente kan legen fortsætte meget længere og nemmere udvikle sig. Jeg laver stadig
mapper med dokumentation men med knap så mange fotos.
Det har været en spændende udfordring. Jeg har desuden udd som Marte Meo terapeut,og
ICDPvejleder. Og der er en meget fin rødtråd på disseområder.
Min deltagelse i Barnet i Centrum har givet mig selvtillid nok til at tro på, at det jeg gør, er
godt.
Det har været rigtig godt for mig at være med, et stort arbejde , men har fået meget ud Af det
Den viden, - de erfaringer BIC har givet mig har betydet, at 0-3 års pædagogikken får en højmåske højere prioritet/interesse fra politikere og forvaltning.
For mig betyder det at jeg er blevet endnu mere bevidst eller rettere bekræftet inærværets samspillets betydning for barnets muligheder for at mestre eget liv.
Det fællesskab - den interesse - det mod dagplejere, pædagoger og ledere har vist i projektet
har betydet at jeg er blevet endnu mere bevidst på hvor vigtig rekrutteringen af medarbejdere
til vuggestuen er.
Det har været en svær rejse fordi jeg har haft øjnene rettet på mig selv, og der er plads til
forbedringer.
Jeg syntes også at vores vilkår er elendige, det er skisme svært at være nærværende for 17
vuggestue børn når man er en pæd. og en pau. og sådan ser virkeligheden også ud.
Jeg er blevet mere skarp på at få forældre til at se verden fra deres barns synspunkt, og det
arbejder jeg stadig meget med.
Det er blevet tydeligt for mig, hvilke metoder der kan flytte dagplejerne - hvad der virker og
hvad der ikke gør. Samtidig er jeg blevet opmærksom på hvor stor betydning kulturen har.
Jeg er blevet mere bevidst om min faglighed, det har gjort mig stærkere personligt, fordi jeg
tror mere på at det jeg gør er godt.
Det har været et fagligt frirum at deltage sammen med praktikerne, hvor jeg kunne bakke
praktikerne op i at reflektere og eksperimentere i deres praksis.
Jeg er blevet mere bevist om hvor vigtigt det er, at jeg er nærværende.
Jeg er blevet mere bevist om at finde ud af, hvorfor barnet handler som det gør, hvad er
barnets intention.
jeg er blevet opmærksom på ,at det kan være, at en situationen ændre sig, hvis jeg ændre
min tilgang til tingene.
Jeg er blevet mere afventende inden jeg griber ind.
Jeg har haft fokus på samspillet barn/barn og barnet og mig.
Jeg har tidligere haft min egen dagsorden og nogen gange haft for travlt med at nå målet, og
"glemt" at vejen til målet er vigtigst. og at det er ok ikke at komme i mål.
Jeg føler, at bic projektet har lært mig, at reflektere over hvad der sker, og have fokus på
hvordan jeg støtter barnets intention.
Den største øjenåbner er nok, at jeg ikke altid er så nærværende. som jeg selv troede.
Større bevidsthed og faglighed omkring pædagogiske processer og begreber. Et markant
større indblik i hvordan jeg som voksen kan påvirke et barns identitetsudvikling positivt.
jeg har fået mere opmærksomhed på, hvor stor betydning, små justeringer har for barnet.
Der er ingen tvivl om at jeg har udviklet mig meget personligt, jeg er ikke bange for at stille
mig op og holde et oplæg for andre personer mere.
Jeg er blevet mere bevidst om at følge børnenes intentioner, sidde på mine hænder og arbejde
i små grupper
Det har været en rejse i nuancer. Hvor kan en lille ting være stor.
større faglighed.
Opmærksom på nærværets betydning.
Relationers betydning- barnets intentioner

79

 Jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv og min måde at agere og være sammen med
børnene på.
 stor betydning - rart med ny viden omkring 0-3 årige og at være i laboratorie med andre som
står med de samme ting som en selv i hverdagen.
 Jeg er blevet meget mere opmærksom på eget nærvær, og vigtigheden af at dele børnene op i
mindre grupper.
 Jeg har fået dels ny viden men også fået sat nye øjne på 0-2 års området og opdaget mange
flere facetter i det pædagogiske arbejde som mit personale udfører hver dag i vuggestuen.
 Det har været utrolig spændende og jeg er stolt over at have været med. Jeg har måttet
tilsidesætte nogle ting for at have tid nok og det har været lidt stressende til tider. Men jeg vil
ikke have været det foruden.
 Jeg tænker tit på hvordan mon børnenes oplevelse af vores aktiviteter og samspil er og kigger
efter tegn på samme
 Mere opmærksom på hvad nærvær, samspil betyder for den enkelte i hverdagen, hvad det
betyder at jer er nærværende og klart hvornår jeg tror jer er det, men ikke er det. At kunne få
lov til at forske i samspil og læring og ikke komme med et svar efter 1 dag.
Have tid til at undersøge/ være undrene og komme til et godt resultat. Vi arbejder normalt i en
verden hvor der skal ses resultater med det samme og hvor selve processen har en mindre
betydning. At kunne se ændringerne og forandringerne ved at have fokus på en bestemt ting
over længere tid.
 Det har været med til at skærpe min fokus på vores praksis og vi har løber lavet ændringer.
Det har været fanstatiks at have så meget fokus på pædagogik og sparre med andre
vuggestuefolk.
 høj faglighed
refleksion på egen og andres praksis
strukturændringer
fokus på barnet og kerneopgaven
 spændende og et godt løft til at sætte fokus for medarbejder og leder sammen
 Jeg har fået en større faglig viden
 Det har givet mig en ny teoretisk viden. Jeg er meget obs på børns signaler. Jeg italesætter
nærvær rigtig meget.
Jeg videofilmer på stuerne og deltager i alle stuemøder.
 Vi har fået øjnene op for at vuggestuepædagogik kan ændres betydelig ved at sætte fokus på
nogle ganske få men basal ting
 Et andet fokus i forhold til arbejdet med medarbejdernes bevidsthed omkring den pædagogiske
praksis
 Har givet mig nye måder at arbejde på og særligt et øget fokus på nærvær. Samtidig er jeg
også blevet endnu mere opmærksom på hvor vigtigt det er at børn får lov til at være børn og
at legen udover de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter også har en stor plads i vuggestuelivet.
Jeg er også blevet mere opmærksom på at møde barnet og forældrene der hvor de er, hvilket
har givet et godt forældresamarbejde og ikke mindst et bedre udgangspunkt for arbejdet med
børnene.
 Mere bevidst på hvor vigtig udvikling er for praksis
 Det har været spændende med nye input, få frisket teorier/ metoder op. Det er rigtigt fint
aktionslæring på den måde bliver der tid til at afprøve forskellige projektideer.
 Det har været fantastisk at kunne fordybe sig i og udvikle det samme emne, over så lang en
periode. Det har været meget inspirerede og energigivende.
 det har haft rigtig stor betydning for mit arbejde. Jeg har altid stor fokus på nærvær i mit
daglige arbejde.
 Jeg var ikke klar over, at jeg var så "sulten" for ny viden - det har været fedt men også et lille
skub, som vi har har haft brug for hernede. Jeg har fået rykket nogle grænser for, hvordan
man gør vuggestueliv til et godt og trygt sted at være.
 Jeg har fået helt enormt meget ny viden, som er nem at omsætte til praksis. Jeg har fået
nogle rigtig gode metoder til at være mere nærværende på, som er meget anvenlige i min
hverdag.
 det drejer sig meget om refleksion over egen praksis og husets praksis
 Det har været spændende at forske i egen praksis, og få teori til dette. det har været
spændende at høre hvordan andre kommuner har grebet det an, og blive inspireret derfra.
 Har hjulpet med at få sat fokus på hverdagens arbejde med børnene
 jeg er blevet skarpere på min egen praksis, har fået bedre fundament for augmentation for
min praksis overfor kollegaer, forældre og ledelse.
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 Jeg personligt har fået en masse med i min "rygsæk", som jeg ikke ville have undværet
 Det har ændret min tilgang til vuggesuebørnene og har øget min bevidsthed, meget i forhold
til, hvor meget læring, der er i det gode samspil. Jeg tænker over det hver dag!!
 Jeg har brugt BIC til at få en nyåbnet vuggestue til at fungere og samarbejde. 9 nye
personaler på 'en gang, med hver deres pædagogiske retning ...

Beskriv med egne ord, hvilken indflydelse har BiC haft på din faglige identitet?
 Jeg er blevet meget mere bevidst om hvordan jeg udfører mit arbejde og hvorfor. Jeg er blevet
bedre til at spotte det hvis noget ikke fungerer optimalt, har fået mere mod på at reflektere
over egen praksis og gøre brug af min intuition, teorier og pædagogiske redskaber.
 se 21
 Se ovenstående.
Jeg ser modtagelse i alle sammenhænge - jeg har fokus på min egen rolle i forhold til at skabe
positive relationer.
 Jeg føler at mit arbejde er mere betydningsfuld, og jeg har fået fokus på hvor stor en forskel
jeg gør for børnene. Jeg er godt fagligt klædt på til arbejde, og jeg har fået blod på tanden for
at vide mere om børns trivsel og udvikling.
 Jeg har højnet mig i mit arbejde. Ser på tingene med andre øjne.Jeg er et sted som jeg tvivler
på at mine kollegaer når. Med mindre de går det samme igennem
 Jeg har fået en viden og blevet forstyrret på nogle områder, hvor jeg syntes det har gjort mig
stærkere.
 Jeg er blevet opdateret rent fagligt med den teoretiske viden og input vi har fået ved diverse
forelæsninger og fået meget ud af, at høre om tiltagene og arbejdet med de små børn i de
andre kommuner. Fået inspiration
 Den har i og for sig aldrig været dårlig, men der er altid behov for at videreudvikle, og det er
den blevet.
 Netop at jeg er påagtet i modtagelsen. opmærksomme på om dagplejeren kan læse barnets
vinduer og har fokus på barnets intentioner således barnet kommer i centrum og italesætte
vigtigheden af vores nye viden og deres muligheder for perspektivåbenhed så barnet kommer i
centrum.
 jamen jeg har altid været stolt af mit arbejde og sikker på jeg gjorde det godt. jeg har da lært
en masse nye ord, som dog ikke bruges så tit i landlige dagplejer, men jeg har alligevel
formået at vække omgivelserne interesse og dermed fået spredt meget mere viden, så det har
været godt
 Projektet har givet mig et enormt fagligt løft. I samme periode har jeg deltaget i flere kurser
som supplerede projektet rigtigt godt. Jeg føler nærmest, jeg har fået en "lille uddannelse" de
sidste 2 år
 se ovenfor
 Personligt er jeg blevet mere klar på de små gruppes betydning for børnenes udvikling.
Alle kontorer, samt personalestuer er blevet indrettet til børn :-)
 jeg har opnået en stor faglig stolthed. Er blevet langt mere sikker på egne færdigheder.
 Jeg synes at jeg med barnet i centrum har fået flere begreber og mulighed for at teoretisere
over egen praksis:)
 Jeg er taknemmelig for at vi på en eller anden måde er kommet på landkortet og den politiske
dagsorden. Det gør sammen med den nye viden, de lange seje diskutioner, udvikling og
forskning at jeg som pædagog er klædt rigtig godt på
 Min faglige identitet har jeg fået udviklet og forhøjet. Jeg har også fået bekræftet, at jeg
besidder et fagligt højt niveau. Jeg tør endnu mere stå ved min faglige identitet.
 Er blevet fagligt bekræftet.
 Det har betydning for min rolle som konsulent og som projektleder for kommunens deltagelse i
BiC, at have viden om og sparre med personalet omkring de projekter vores institutionerne
arbejder med.
 BiC har forstærket min faglige identitet i forhold til at 0-3 års pædagogikken i højere grad har
fået et sprog i offentligheden. Ikke fordi det kun er kommet med BiC alene, men det er del af
den udvikling, der er igang, hvor jeg oplever at øget fokus på vigtigheden af børns
udviklingsmuligheder i de første år. Større fokus på udvikling og læring hos de mindste gør
også at 0-3 års pædagogikken og de fagfolk, der arbejder med de mindste, får større
anerkendelse og dermed øger det faglige selvværd. Vi skulle gerne i fremtiden få svar som
"Hvor spændende at du arbejder med børns udvikling og læring" fremfor "Hvor hyggeligt", når
vi fortæller at vi arbejder i en vuggestue eller dagpleje. BiC giver vores viden om betydningen
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af kvalitet i dagtilbuddet i de første år af barnets liv større validitet, ligesom det har været
medvirkende til, at vi har fået en anderledes mulig referenceramme i vores arbejde.
Jeg føler mig langt bedre klædt på til mit arbejde med børn. Jeg har fået en langt højere grad
af faglighed ind i mit arbejde, fordi jeg har nogle teori og hænge min reflektionen op på.
ikke noget specielt af betydning
Jeg har fået styrket min rolle som professionel omsorgsgiver og holder mere på mine værdier
at jeg p.t brænder for at arbejde med de 0ar mere allround.-3 årige, hvor jeg før v
Jeg har fået en større faglig stolthed
Jeg er blevet mere sikker i at de pædagogiske værdier jeg har, er rigtig gode.
den er blevet bestyrket yderligere
Føler bestemt jeg går på job med mere rank ryg og har også mere mod på faglige snakke i det
daglige både med kollegaer men også med mennesker udenfor mit fagområde.
Det har været med som en øjenåbner men ikke noget jeg ikke var bekendt med. Godt at få lov
at deltage i et så stort et forum det har været med som et kæmpe skulderklap at få lov at
skrive et kapitel.
BIC har haft en positiv indflydelse på min faglige identitet. Jeg synes BIC har bidraget med
mere evidente resultater, der viser vigtigheden af det arbejde vi gør i vores hverdag med
børnene.
den er blevet styrket
Det har haft den betydning, at blive sat på landkortet og dermed større anerkendelse.
Jeg har taget efteruddannelse de sidste 6 år imens jeg har arbejdet... jeg vil gerne være i
udvikling..
BIC har været helt fantastisk, bl.a fordi vi har arbejdet med aktionsforskning over så lang tid..
skønt når vi kan fordybe os...
At sætte fokus - vi kan ikke arbejde med det hele hele tiden!
Arbejdslivsglæde.
Jeg er blevet en bedre pædagog idet mit børnesyn er ændret og jeg hele tiden tænker: hvad
kan barnet bedst profitere af i denne situation
Det har helt klart højnet min faglige viden, og identitet at deltage i BIC.
Man får et fagligt løft når man sidder sammen med en masse kompetente pædagoger, og man
bliver stolt over sit fag.
Jeg oplever at Bic projektet har givet en nyt fagligt indspark. Det er fagligt givende at vide at
man har ydet en indsats for at højne fagligheden på 0-2 års området.
syntes at min faglighed er højnet, men måske også grundet at der er andre ting der er faldet
på plads.'
udfordring stadig at få det implemteret i praksis
Min faglighed er højnet. Jeg kan nu mere klart fortælle hvorfor jeg gør som jeg gør - min
faglighed er blevet tydeligere, både for mig selv og overfor kollegaer/forældre.
Bevidsthed om, at sætte ekstra fokus på de 0-2 årige i alle tilbuddene, her kan jeg være med
til at gøre en forskel.
Jeg har ændret eller måske bare mere bevidst om hvor vigtigt det er at itale sætte de mere
bløde værdier i pædagogiken. Før i talesatte jeg mere produkterne. Tidligere udførte jeg ofte
de bløde værdier, og bagefter kunne jeg via reflektionen opdage hvad jeg havde gjordt, nu kan
jeg via mit nye fokus planlægge hvordan hvornår hvorfor jeg bør arbejde med disse værdier.
Det er en væsenlig ændring i min faglige identitet.
Har gjort det lettere at formidle ( fordi vi er blevet mere skriftligt reflekterende) hvad vores
arbejde med de små børn er, og hvorfor det er så vigtigt.
Jeg er fagligt stolt over at have deltaget og været med til at bidrage til forskning og været med
til at åbne et vindue og udbrede viden om arbejdet med de 0-3 årige
Føler jeg gør en forskel for børnene. Større faglighed i det daglige arbejde.
det har været et super suplement
Stor faglig stolthed.
Jeg er gået styrket ud af BIC. Jeg er også styrket i min nysgerrighed, til at ville opsøge viden
og forskning
På området.
Jeg bliver glad når jeg ser en forandring i personalets tilgang til børnene. Jeg har arbejdet
meget med ejerskab i forhold til projektet.
Højnelsen og betydningen af det lille barns hverdag og vuggestuelivet er skærpet har været
skønt.
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 Meget mere faglig i min tilgang til både børn kollegaer og i arbejdet med planlægning. Synes
jeg har været med til at højne fagligheden ikke kun hos mig selv med også hos mine kollegaer
så vi sammen skaber mere kvalitet for vores børn
 Større fokus på at det er barnet der er den vigtigste i jobbet er + refleksion over den voksnes
ansvar for relationen med barnet og den voksnes evne til at justerer sig ift. barnet og dets
udvikling samt at skabe udviklende læringsmiljøer/rum for barnet
 der er blevet fyldt på den vogn der handler om de 0-3 årige, og dermed betoningen af
vigtigheden for de vilkår der bydes.
 Jeg tænker at min faglige identitet til en vis grad er blevet styrket.
 Stort tiltrængt og friskt engagement i 0-2 års området.
 En større grad af sikkerhed på at 0 -2 års område er særdeles vigtig tid i et barns liv.
 Det har mig større arbejdsglæde. Givet mig et boost på min faglige stolthed og en større
følelse af at kunne bidrage til at de små børn får bedre barndom, til trods for dårligere vilkår i
institutionerne.
 Deltagelsen i BIC har medvirket til at give mig øget faglighed indsigt og viden indenfor 0-3 års
området som jeg anser for mit speciale
 Det har styrket mig i, at jeg som pædagogisk leder har en meget vigtig funktion. Min faglighed
og proffesionalisme er blevet forstærket.
 jeg tænker at bic er blevet en faglig del af mit samspil med min medarbwjdere
 Jeg føler mig som en bedre dagplejer og kollega. Jeg har kunnet bruge mange ting i min
daglige praksis, men synes også, at det at jeg har kunnet give noget videre til mine kollegaer i
gruppen, som de har fundet brugbart, har givet mig et boost. Vi har øget det faglige niveau i
legestuen sammen
 At der har været mulighed for igen, at kigge dybere i teorien. Jeg kan rigtig godt lide Brunners,
og Lange.
 Mit faglige niveau er steget, da jeg helt klart er blevet bedre til at se på egen praksis, hvad
kan jeg gøre anderledes, så min praksis bliver optimeret.
 Positivt har det betydet, at pædagoger og dagplejere arbejder fagligt, nysgerrigt,
reflekterende, didaktiske.
Større respekt og forståelse mellem dagplejere og pædagoger.
 Jeg føler mig bedre rustet fagligt til at forklare mine prioriteter og handlinger.
på nogle områder er jeg mere stolt, det er mine egne handlinger.
Jeg græmmes ved vores vilkår, det er frustrerende at vide hvad der skal til uden at have
hænder til at hjælpe børnene igennem dagen.
 do
 Jeg har fået bekræftet min tilgang til at arbejde som konsulent, hvor fokus skal tage
udgangspunkt i barnet (kerneopgaven)- fået viden som kan underbygge det og dermed give
det mere vægt, nu er det ikke kun mig, der mener . . .
 Jeg er blevet mere selvsikker. Jeg er stolt over mit arbejde med børnene Jeg ved jeg vil dem
det bedste, og har fået bekræftet at jeg er god til mit arbejde.
 Min faglige identitet er blevet en del stærkere og mere målrettet ift. forskellige udfordringer
med børn.
 jeg har været meget optaget af min rolle i forhold til dagplejer. den skal være mere
faciliterende i stedet for instruerende.
 Jeg er blevet meget bevidst om min faglighed i forhold til det enkle barn. Samspil og nærvær.
 Jeg er blevet mere bevidst om min tilgang til børnene og hvilket ansvar jeg har for deres
læring.
 Jeg er blevet mere faglig stolt. Givet mig flere redskaber til at se barnet.
 Synes det har været rigtig godt, at blive præsenteret for nye teorier.
Positivt at undervisningen altid har bygget på teori og praksis.
 Det har haft stor betydning for min faglige identitet, da jeg før havde meget travlt med at opnå
alt indenfor de pædagogiske læreplaner, og var meget fokuseret på målet. Så er jeg nu blevet
bedre til at være tilstede og se de store ting i det små, og har fået mere fokus på processen.
 Ny viden omkring de yngste børn
parat til nye udfordringer på området
 Jeg har fået fyldt på med ny viden indenfor småbørnsområdet, og er selv mere bevidst om
hvordan jeg arbejder, men også opmærksom på hvordan mine kollegaer arbejder. Jeg har
bredt min viden ud, og øvet mig i at vidensdele i større forsamlinger i min institution.
 Jeg er blevet mere obs på min rolle som faglig leder som sparringspartner for personalet men
også som den der skal faciliterer mulighederne for personalet for at kunne udøve pædagogisk
praksis på en ny måde.
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 Jeg har altid været stolt af mit arbejde. Men det er dejligt at kunne sige, at jeg arbejder ud fra
en viden jeg har og ikke kun fordi jeg har en god intuition.
 jeg er stolt og glad for at være dagplejer
 Jeg er blevet stærkere og kan argumentere med en større sikkerhed, da der er blevet arbejdet
i flere lag i processen.
 Jeg er i løbet af de 2 år blevet en bedre pædagog. Jeg har fået styrket min faglighed og fået
mange nye værktøjer som jeg kan bruge.
 ny viden med spændende oplæg, til refleksion skaber udvikling
 Jeg er blevet mere bevidst om min eget rolle i forhold til børnene/gruppen for at opnå et godt
læringsmiløj
 Jeg er stolt af at være pædagog, det var jeg også før. Men det har alligevel løftet noget. Vi er
altid gået fra laboratorierne lidt højere end da vi kom, jeg tror også det er derfor at vi kan
fortsætte med at mødes i gruppen der var af sted, samt bruge det i hverdagen.
 For mig har det ændret en lille smule i forhold til at fastholde fokus på den aktuelle
nødvendighed der ligger i at udvikle pædagogikken omkring de små børns møde med
dagtilbudet
 Det har hos mig sat gang i refleksioner over hvad pædagogisk ledelse er, og hvad der skal
udvikles i denne profession.
 Der er sikkert sket rigtig meget, svært at sætte ord på det. Føler mig bedre rustet til mit
arbejde i fremtiden og er blevet meget bedre til at fortælle hvad det er vi gør og hvorfor.
 BIC har været spændende lige da jeg var i processen kunne det være svært at få øje på alt det
den spændende viden vi har fået undervejs, men når jeg nu ser tilbage kan jeg se at jeg
bruger den nye viden fra BIC, som en naturlig del af hverdagen.
 Jeg har altid tænkt mig selv som fagligt godt funderet. BIC har bare tilført et fint drys af
yderligere faglighed, som går fint hånd i hånd med den faglighed jeg i forvejen besidder. Det
har været godt med de mange faglige snakke og skønt at være i et forum med plads til
nytænkning.
 min faglighed er blevet løftet.
 Jeg er blevet styrket og har fået skærpet min faglige identitet.
 Jeg har fået et større overskud, fordi jeg formår ikke at lade mig forstyrre. Det er blevet
lettere at justerer sig, da jeg har fået mere fokus på det. Jeg bliver let fyldt op af god energi,
og dermed kan jeg give af mig selv
 Lone har været en super god underviser, der har bragt mange gode begreber ind i vores
hverdag.
 Hjulpet mig til at sætte mere fokus på mit daglige arbejde
 Jeg syntes det har givet mig noget til min faglige stolthed, bedre argumenter for hvorfor det er
jeg gør som jeg gør.
 Er blevet bedre til at forklare, hvad jeg gør og hvorfor. Der er også en anden gensidighed i
mit samspillet med barnet. Når jeg er nærværende og justere mig i forhold til barnet, jo mere
nysgerrig og kontaktsøgende bliver barnet og det gør jeg så også. En positiv spiral :)
 Jeg syntes altid at det er rart at møde andre kollegaer, - og diskuterer faglighed.
Der har været en masse spændende oplæg, som jeg har prøvet at formidle til institutionen.
Samtidig er det rart at få viden, når det er længe siden at jeg har sluppet seminariet.
BIC har været meget personligt for mig, da jeg har haft store udfordringer med et nyt hus,
gammel børnehave, ny vuggestue og en masse håndværkere i snart 3 år, - derfor føler jeg at
det er svært at formidle om BIC uden at udlevere mit personale

Hvor godt føler du dig parat til at formidle om BiC?
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