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Om Indsatsbeskrivelsen
I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan fem

den udviklede indsats, at den er tæt koblet til det pædago-

dagtilbud i Randers Kommune har omsat viden fra forskning

giske arbejde med børnene i hverdagen og bygger videre på

om virkningsfulde læringsmiljøer til forandringer i deres

eksisterende praksis.

pædagogiske praksis.
Indsatsen skal styrke stimulerende og inkluderende læSom led i projekt Styrket fokus på børns læring har dagtil-

ringsmiljøer for alle børn, men med særligt fokus på børn i

buddene først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve

udsatte positioner

og modne en indsats i praksis. Det er et vigtigt fokus for

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
• Hvordan man kan arbejde med udvikling af læringsmiljøer i tidsrummet 11-17, herunder arbejde med udvikling
af de pædagogiske rutiner og organisering af den pædagogiske praksis.
• Hvordan man kan arbejde med udvikling af den pædagogiske praksis og samtidig arbejde videre med de indsatser og tilgange, man i forvejen arbejder med.
• Hvordan man kan udvikle en vidensinformeret praksis med afsæt i bl.a. data om dagtilbuddenes aktuelle
udgangspunkter, ressourcer og udviklingspotentialer. Udviklingen understøttes af aktionslæringsforløb med
fokus på løbende at udvikle og justere den pædagogiske praksis.

Læsevejledning
Hvad vil dagtilbuddene forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddenes motivation for at sætte øget fokus på
læringsmiljøet og den viden fra forskningen, som de er blevet inspireret af.

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om den indsats og praksisudvikling, som dagtilbuddene i
Randers har udviklet, og hvordan de helt konkret arbejder i praksis.

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter
Her finder du dagtilbuddenes centrale læringspunkter.
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Hvad vil ledere og personale forandre i
deres pædagogiske praksis?
Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddenes motivation

pædagogiske personale evne til at møde børn på deres egne

for at udvikle praksis, og hvilke resultater, de ønsker at opnå

præmisser i både emotionel og kognitiv forstand.

med indsatsen. Derudover kan du læse om, hvordan dagtilbuddene har ladet sig inspirere af forskning om virkningsful-

Det sociokulturelle læringsbegreb er blandt andet inspire-

de læringsmiljøer.

ret af Vygotsky og forstår læring som en grundlæggende
social proces. Relationer mellem mennesker, voksen-børn,

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?

børn-børn, voksen-voksen og de kulturelle sammenhænge

Udgangspunktet i Randers Kommune har været et solidt

relationerne finder sted i, er afgørende for børnenes læring.

fundament for at arbejde med den pædagogiske læreplan i

Denne tænkning er tæt forbundet med forståelsen af et

formiddagstimerne. De pædagogiske aktiviteter har været

godt samspil i ICDP. Børn er medproducerende i deres egen

organiseret om formiddagen, ligesom der har været fokus på

læring, som de opnår gennem kulturen i dagtilbuddene og

at inddele børn i mindre grupper samt overvejelser om det

de relationer og deltagelsesmuligheder, der findes her.

fysiske læringsmiljø.
Overvejelserne ved projektets start var følgende:
Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt det pædagogiske personale i dagtilbuddene understøttede denne
forståelse af arbejdet med den pædagogiske læreplan som
aktivitetsbaseret og primært som noget, der har foregået
om formiddagen. Derfor har de deltagende dagtilbud i projektet været optaget af at arbejde bredere med læringsmiljøet og dermed også med en bredere forståelse af begrebet

• Hvordan kan vi forstå et begreb som læringsmiljø? Det er
ikke kun et rum eller en stue, men en kultur. Der foregår
læring alle steder, fx ture, rutiner og aktiviteter. Læringsmiljøerne skal være foranderlige og have blik for børns
læring. Børns læring handler også om relationer.
• Hvordan skaber vi rammer for leg og fællesskab fx om

læring. Det har været en opmærksomhed, at måden arbejdet

eftermiddagen og især for de børn, der har svært ved at

med læreplanen har været organiseret på primært knytter

finde sig tilrette i tidsrummet 11-17, hvor der er færre

sig til pædagogisk arbejde i (voksen) planlagte aktiviteter

voksenstrukturerede aktiviteter end om formiddagen?

for børn i mindre grupper. De fem dagtilbud har ønsket at
udfordre denne måde at arbejde med læringsmiljøer og
læreplan på, så opmærksomheden også bliver rettet mod de
øvrige timer i den pædagogiske hverdag og de ressourcer,
der findes der.
Randers Kommune arbejder i forvejen med kvalitet i
dagtilbud (struktur, proces og resultatkvalitet), ICDP og det
sociokulturelle læringsbegreb, som indsatsen derfor har
skullet understøtte. ICDP er en tænkning og en måde at
arbejde pædagogisk på, der sigter mod at øge kvaliteten i
samspillet mellem børn og voksne. Målet er at forbedre det

• Hvordan arbejder vi med refleksionskultur i dagtilbuddene?
Vi behøver ikke nødvendigvis reflektere i en stor gruppe.
Kan vi gøre det på andre måder samt udvikle en systematik
for refleksionen?
• Hvordan balancerer vi børne- og vokseninitierede aktiviteter i den pædagogiske praksis, og hvordan skaber vi sammenhæng mellem de voksnes og børnenes perspektiver?
På den baggrund ønskede personale og ledere at arbejde
med læring hele dagen med et særligt fokus på tidsrummet
11-17 og med opmærksomhed på at skabe balance mellem
børne- og vokseninitierede aktiviteter.

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsen er rettet mod alle børn i det enkle dagtilbud med et særligt fokus på de børn, som af forskellige
årsager har svært ved at overskue og finde sig tilrette i tidsrummet 11-17.
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Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?
Dagtilbuddene har hentet inspiration fra forskning til at

Dagtilbuddene har arbejdet med at omsætte tre kerneele-

finde mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder,

menter i deres lokale praksis, som forskning indikerer er virk-

som de har valgt at arbejde med.

ningsfulde i forhold til at styrke stimulerende læringsmiljøer.

Læring integreret i hele dagen
Forskning viser at indsatser, der har fokus på at integere de pædagogiske intentioner og mål for læring i
hverdagen som helhed, har en positiv betydning bl.a. for børns sociale kompetencer. Konkret kan det handle
om, at støtte børns udvikling af sociale kompetencer både i de planlagte aktiviteter, i de pædagogiske rutiner, i
børnenes leg og i det spontant opståede.

Kombinerede børne- og vokseniniterede aktiviteter
Forskning viser, at kombinationen af børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter er et vigtigt element i virkningsfulde indsatser, som kan styrke både børns sproglige kompetencer, før-matematiske forståelse og socio
emotionelle kompetencer, hvilke er vigtige kompetencer i børns liv her og nu og på længere sigt.

Børns perspektiver
Forskning viser, at pædagogisk arbejde baseret på børns perspektiver, hvor det pædagogiske personale er
lydhøre over for børns initiativer og interesser og inddrager dem i pædagogiske overvejelser, aktiviteter og
planlægning, har betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Denne tilgang styrker børns oplevelse af handlekraft, indflydelse og nysgerrighed.

Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer i inspirationskataloget om inkluderende og stimulerende læringsmiljøer på
www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddene har arbejdet med at beskrive en forandrings-

igangsætter, og de resultater, som de gerne vil opnå på kor-

model for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til

tere og længere sigt. Figuren nedenfor viser dagtilbuddenes

at få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til de

forandringsmodel.

resultater, som ledere og personale gerne vil opnå. Med
andre ord er forandringsmodellen med til at tydeliggøre

Her kan du finde inspiration til, hvordan man opstiller en

sammenhængen mellem de tiltag, som dagtilbuddene

forandringsmodel: www.emu.dk

Model for de forandringer, som dagtilbuddene
ønsker at opnå på kort, mellemlangt og langt sigt
Aktiviteter

Analyse af
eksisterende
læringsmiljø 11-17

Skabe en tydelig
struktur og omorganisere det pædagogiske
personale

Give børnene et
tydeligt overblik
over aktiviteterne

Eksperimentere med
tydelige læringsrum
11-17, med det pædagogiske personale som
levende formidlere

Resultater på
kort sigt

Resultater på
mellemlangt
sigt
Den pædagogiske
praksis spejler
børnenes interesser

Høj kvalitet i
læringsmiljøet hele
dagen, også i tidsrummet 11-17

Aktiviteter er
selvkørende på legepladsen og indenfor
(stationer inde
og ude)

Børns
læreprocesser er
synlige om
eftermiddagen

Alle børn er aktive
og ved, hvad de kan
deltage i i løbet af
dagen

Børnehaven
summer af fordybelse
i aktiviter om
eftermiddagen

Alle børn er
en del af et
børnefællesskab

Kontinuerligt fokus
på den aktuelle
børnegruppe i planlægningen af lærings‑
miljøet (opgør med
vaner og plejer)

Børnene oplever
eftermiddagen som
meningsfuld

Eksisterende
ressourcer 11-17
er omorganiseret

Fælles sprogliggørelse af leg og læring
som er formidlet til
børn og forældre

Miljø, der er præget
af forudsigelighed,
fordybelse og god
energi
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Resultater på
langt sigt

Der er indholdsrige,
synlige læringsmiljøer
hele dagen

Fælles forståelse og
systematik i forhold
til at strukturere
processer
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Forandringsmodellen viser, at dagtilbuddene ønsker at

at udforme. Ligeledes skal den tydelige organisering af det

skærpe fokus på, hvordan deres ressourcer, blandt andet

pædagogiske personale være med til at sikre, at de børn, der

personaleressourcer, bringes i spil i tidsrummet 11-17. Og

har brug for hjælp, kan finde hjælp.

med det afsæt ønsker de at organisere sig, så mest muligt
personale er sammen med børnene i tidsrummet. Dagtilbud-

Dagtilbuddene ønsker også i deres fælles udvikling af læ-

dene ønsker også at arbejde med aktivitetskasser, som er

ringsmiljøerne at udforske begreber som blandt andet læring

lette at tage frem inde eller ude. Børnene skal være med til

og læringsmiljø. Hvordan forstår vi begreberne? Hvordan

at definere, hvad indholdet i en god aktivitetskasse er, så

folder de sig ud i vores pædagogiske praksis? Har børnene

både børn og voksne initierer det, der sker i læringsmiljøet

forskellige forudsætninger for deltagelse, som tilrettelæg-

11-17.

gelsen af læringsmiljøerne skal tage højde for? Og hvad
synes børnene for eksempel om det at lege?

Forandringsmodellen viser også, at dagtilbuddene er optagede af, at tidsrummet 11-17 skal være et godt tidsrum for

Dagtilbuddene ønsker også at arbejde med en fælles model

alle børn. De børn, som har svært ved selv at gå i gang med

for udvikling af den pædagogiske praksis i aktionslærings-

at lege eller deltage i aktiviteter, skal have hjælp til det. Her

forløb, så det er muligt systematisk at beskrive arbejdet

kan kasserne være en del af hjælpen. På denne måde er der

med læringsmiljøet og indsamle dokumentation for, hvilken

noget, der er let at gå til, som børnene selv har været med til

betydning læringsmiljøet har for børnene.
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Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddene konkret arbej-

personale i hverdagen. I figuren nedenfor kan du se et

der med at styrke læringsmiljøerne og fremme børnenes

overblik over forskellige faser, som indsatsen er inddelt i,

deltagelse. Forandringsmodellen, som er beskrevet på de

arbejdsgange i hver fase, hvilke aktører der indgår samt

foregående sider, er omsat i konkrete handlinger og arbejds-

de pædagogiske redskaber, der understøtter arbejdet med

gange, som indsatsen indebærer for ledere og pædagogisk

indsatsen.

Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i
dagtilbuddene i Randers
Kerneelementer
• Læring i hele dagen
• Børne- og vokseninitierede aktiviteter
• Børns perspektiver

Fase l: Afdækning af
eksisterende praksis
og organisering

Fase ll: Forberedende fase:
analyse af data og planlægning
af aktioner

Fase lll: Afprøvningsfase
med eksperimenter i praksis

Aktioner/indsatser afprøves

Hvordan arbejdes
der pt. med organisering af læringsmiljø
med fokus på 11-17?
Dataindsamling

Data fra
afdækning
analyseres

Indsatser udvælges
og beskrives som
aktioner
Aktioner/indsatser evalueres

Bæredygtige indsatser
sættes i drift

Kommunedata,
inspirationskatalog,
observationer fx video

Eksperiment
model.
Drejebog

Aktionslæringsmodel, evt. SMTTE

Aktionslæringsmodel,
eksperimentskabelon
og drejebog

Redskab

Ledere og
deltagende
pædagoger

Aktører
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Det øvrige
pædagogiske
personale

Leder
medarbejdere og
evt. konsulent

Leder medarbejdere
og konsulent
implementerinsteamet

Leder
medarbejdere
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Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:
Fase I

Afdækning af eksisterende praksis og organisering.

Fase II

Forberedende fase: analyse af data og planlægning af aktioner.

Fase III

Afprøvningsfase med eksperimenter i praksis.

Inspiration fra aktionslæring som metode til
implementering af indsats og praksisudvikling
Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddene har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddene
har derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre og dokumentere dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddene har gjort sig erfaringer med, hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, som skal håndteres. Personalets
læring i forhold til prøvehandlingerne er blevet understøttet af faglig sparring og reflekterende samtaler med
pædagogisk leder og/eller pædagogisk konsulent. Personale og ledere har anvendt videoobservation til at dokumentere prøvehandlinger, som er blevet analyseret ved en reflekterende samtale mellem medarbejdere og evt.
ledere. På baggrund af fælles refleksion har personalet planlagt nye handlinger i aktionslæringsforløb.

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis
Der har været nedsat et implementeringsteam med pædagogiske ledere, dagtilbudsledere og pædagogiske
konsulenter og pædagoger, som har været ansvarlig for at igangsætte tiltag, sikre de nødvendige rammer for at
arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds
prøvehandlinger.
Du kan finde inspiration til at igangsætte og arbejde med praksisudvikling her:
www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Inspirationskatalog
Pædagogisk
praksisudvikling
| Tema 1:| Tilrettelæggelse
Indsatsbeskrivelsen
og organisering af forældresamarbejdet

Fase I

Afdækning af eksisterende praksis
og organisering
Indsatsens første fase har til formål at foretage observatio-

sen. Herved arbejder personalet aktivt med kerneelementet,

ner af eksisterende praksis for organisering af læringsmiljø-

der handler om at inddrage børns perspektiver. Børnenes

er. Det vil sige, at det pædagogiske personale arbejder med

udsagn giver viden om gode og spændende steder at være

at sætte deres praksis under lup.

og hermed viden om, hvilke områder eller lege på legepladsen, det pædagogiske personale kan understøtte og

Dagtilbuddene påbegynder en faglig drøftelse af begreber-

måske udvikle aktivitetskasser til. I nogle af dagtilbuddene

ne læring og læringsmiljø. Det er vigtigt for dagtilbuddene,

foretages observationer af egen praksis og i andre dagtilbud

at de arbejder hen imod en mere fælles forståelse af læring

laver vuggestuepersonalet observationer i børnehaven og

og læringsmiljøer, som noget, der er i spil hele dagen og

omvendt. Dagtilbuddene filmer og laver observationer af

også er afhængig af de relationer, børn-voksen, børn-børn

situationer og tidspunkter i tidsrummet 11-17, som de på

og voksen-voksen har med hinanden i dagtilbuddene.

forhånd vurderer, kan have et udviklingspotentiale. Det kan
være situationer eller tidspunkter:

I indsatsens første fase, gennemfører pædagogisk personale
og ledelse en forundersøgelse, hvor de observerer læringsmiljøerne i tidsrummet 11-17. Observationerne foregår både
som videoobservationer og nedskrevne noter. Der optages
video med børn, der fx viser gode steder på legepladsen og
fortæller, hvad de leger. Formålet med at filme og derved

• Hvor børn har svært ved at komme i gang med at lege –
inde eller ude
• I overgange mellem forskellige aktiviteter
• På tidspunkter, hvor de voksne ikke har klare aftaler med

undersøge børnenes interesser og relation til legepladsen er

hinanden om, hvem der gør hvad i forhold til børnene og i

at understøtte børnenes initiativ og interesser på legeplad-

forhold til praktiske opgaver

Brug af videoobservationer giver indsigt i praksis
Erfaringer fra Randers Kommune viser, at videoobservationer er en god kilde til viden om eksisterende praksis, som også giver god mulighed for at overveje, hvordan den pædagogiske praksis med læringsmiljøerne
kan udvikles. Videoobservationer kræver i nogle sammenhænge, at der er én, der filmer, mens tablets i andre
sammenhænge kan sættes op og filme, uden det kræver personalets tilstedeværelse. Videoobservationerne er
optaget i forbindelse med fx overgange mellem spisning og putning i vuggestue, overgange mellem inde og ude
og legepladstid.
Det er vigtigt at have en klar aftale om, hvad der skal observeres, og at det efterfølgende er det fokus, videoen
ses med. Så ved alle, hvad der er aftalt, og hvad formålet er med observationerne.
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Pædagogisk
praksisudvikling
| Tema 1:| Tilrettelæggelse
Indsatsbeskrivelsen
og organisering af forældresamarbejdet

Fase II

Forberedende fase: analyse af data og
planlægning af aktioner
Den indsamlede dokumentation i form af observationerne

De formulerede eksperimenter skal tage afsæt i den aktuelle

fra den indledende fase analyseres i hvert dagtilbud på

børnegruppe. ”Den aktuelle børnegruppe” er blevet et be-

personalemøder eller stuemøder. Alle dagtilbud vælger at

greb, dagtilbuddene bruger for at understrege vigtigheden

starte med en enkelt eller få situationer i tidsrummet 11-17

af at forstå og tage udgangspunkt i børnegruppens behov

Udviklingspotentialerne i observationerne identificeres og

og interesser.

bliver udgangspunkt for planlægningen af aktionerne, dvs.
de pædagogiske eksperimenter.
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Eksempler på temaer, som eksperimenterne
i dagtilbuddene har taget afsæt i
Struktur for hverdagen og organisering af de voksne
Dagtilbuddenes observationer ved projektets begyndelse viste, at de voksne ikke altid var til stede, der hvor
børnene var. Der kunne være relativt mange børn i et rum eller på legepladsen, mens de voksne kunne være optaget af andre opgaver. Intentionen i projektet har derfor været at få en større bevidsthed om, at de voksne skal
være der, hvor børnene er. Det tager fx i et dagtilbud form af en strukturplan, så alle voksne ved, hvor de skal
være og hvornår på dagen. Det betyder også, at det er blevet tydeligt, hvem der løser hvilke praktiske opgaver
og på hvilke tidspunkter af dagen. Alle dagtilbud er optaget af at frigive så meget af de voksnes tid som muligt
til at være nærværende sammen med børnene.
Et andet eksempel på arbejdet med strukturændringer har handlet om at undersøge læringsmiljøet for en
vuggestuegruppe ved at observere en overgang mellem frokost, badeværelse og middagslur, der var præget
af uro. Uroen kom til udtryk ved, at børnene løb rundt, fordi de ikke helt vidste, hvad de skulle foretage sig,
mens de ventede på at komme på badeværelset. Da personalet analyserede observationen, blev det tydeligt, at
flere voksne var optaget af at løse praktiske opgaver (tørre borde af, feje etc.), hvorfor de besluttede sig for at
udsætte dette arbejde til senere. De organiserer nu i stedet små områder på stuen, hvor en voksen for eksempel
sidder og læser med de børn, der venter på at komme på badeværelset. Denne omorganisering af de voksnes
tilstedeværelse har givet en mere rolig overgang mellem frokost, badeværelse og middagslur.

Udvikling af temakasser i samarbejde med børnene
Dagtilbuddene har valgt at udvikle temakasser, hvori der er samlet materialer, som børnene kan gå i gang med
alene eller sammen med de voksne, og som kan bruges både inde og ude. Temakasserne er udviklet i samarbejde med børnene og med afsæt i deres interesser og forslag til, hvad kasserne skal indeholde. Herigennem er der
fokus på kernelementet om en inddragende og responsiv tilgang til børnene.

Aktivitetstavler
Personalet har opsat tavler, hvor børnene kan se, hvilke muligheder for aktiviteter, de har i tidsrummet 11-17.
Personalet har også arbejdet med en visuel guidning af børnene, for at støtte dem i selv at kunne se på tavlen,
hvilke aktiviteter, der sættes i gang, og hvor de foregår.
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Eksperimenterne beskrives og planlægges i en eksperiment-

I drejebogen beskrives helt konkret, hvem der gør hvad,

skabelon og drejebog.

hvornår. Dagtilbuddene arbejder på at sikre sammenhænge
mellem de eksperimenter, som de planlægger og gennemfø-

Disse redskaber kan bruges til at arbejde mere systematisk

rer. De har arbejdet i læringscyklusser, der i Randers kaldes

med udviklingen af den pædagogiske praksis. Dagtilbuddene

loops, med fokus på løbende fælles refleksion over planlagte

har som del af indsatsen arbejdet med at kvalificere ekspe-

og gennemførte handlinger.

rimentskabelonen og drejebogen, som begge er udviklet i
Randers Kommune i et tidligere projekt.

Eksperimenterne dokumenteres gennem fx video eller
observationer, som giver inspiration til en justering eller et

Eksperimentskabelonen er et planlægnings- og procesværk-

nyt eksperiment. Nogle af dagtilbuddene bruger SMTTE-mo-

tøj, som dagtilbuddene bruger til at formulere:

dellen i dette arbejde.

• Målet med eksperimenterne

Her kan du finde eksperimentskabelon og drejebog til syste-

• Konkrete tiltag

matisk udvikling af pædagogisk praksis:
www.emu.dk/omraade/dagtilbud

• Indsamling af dokumentation
• Evaluering
• Næste skridt

Omorganisering af praktiske opgaver giver
mere samvær med børnene
Erfaringerne viser, at der på bestemte tidspunkter

ver legepladstiden forskelligt. Nogle børn er hurtigt i

af dagen er børn, som har svært ved at gennemskue,

gang med leg udenfor, hvor andre er mere afventende

hvor de kan lege og sammen med hvem (andre børn

og har brug for hjælp til at komme i gang med legen.

og/eller voksne). Det er typisk i overgange eller på

Samtidig er der færre voksne til stede på legepladsen

legepladsen. Det pædagogiske personale har derfor

i forhold til formiddagstid, da de voksne holder pause

været optaget af egen måde at være til stede på, og

efter frokost.

om personalet faktisk er til stede, der hvor børnene
befinder sig. De har derfor organiseret de voksnes

Eksperimentskabelonen og drejebogen har været

praktiske arbejde mere hensigtsmæssigt, så alle

gode redskaber til at skabe overblik og fokus. Ind-

voksne ikke løser praktiske opgaver på samme tid, fx i

samling af dokumentation giver vigtig viden om den

køkkenet eller i forbindelse med oprydning.

pædagogiske praksis, og denne viden er forudsætningen for at kunne udvikle praksis.

Alle dagtilbuddene har børn på legepladsen i tidsrummet 11-17. Imidlertid har det vist sig, at børnene ople-
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Fase III

Afprøvningsfase med eksperimenter
i praksis
I afprøvningsfasen arbejder dagtilbuddene med hver

• For at guide børnene gennem dagen arbejder dagtil-

deres eksperimenter, som de har beskrevet i eksperi-

buddene med tavler, som giver børnene overblik over,

mentskabelonen og drejebogen. De afprøver forskellige

hvad der foregår hvorhenne og med hvem. Det giver

eksperimenter, da de har forskellige udfordringer i

børnene et visuelt overblik over dagens muligheder og

forhold til at få bredt det pædagogiske fokus på kvalitet i

bruges også af de voksne, der sammen med børnene

læringsmiljøerne ud i tidsrummet 11-17.

kan overveje, hvad børnene har lyst til at gå i gang med.

De arbejder bl.a. med at afprøve eksperimenter på følgende måder:

• Flere af dagtilbuddene arbejder med at justere deres
pædagogiske rutiner, blandt andet spisning og overgange mellem fx spisning og middagslur. Der arbejdes

• Et dagtilbud har skabt overblik over fordelingen af

med at strukturere, hvem der gør hvad med hvem og

personalets tid i et stort skema, andre har arbejdet med

hvornår. Formålet er at frigive så mange ressourcer som

struktur for de voksne i større eller mindre grad. Det har

muligt, så de voksne er nærværende, der hvor børnene

blandt andet handlet om at organisere praktisk arbejde,

er, samt minimerer praktisk arbejde, mens børnene er

så det kræver færrest mulige personaleressourcer, og at

til stede

omlægge pausetid, så der er bedre mulighed for, at de
voksne kan være nærværende sammen med børn.

ICDP er grundlaget for samspillet mellem børn og voksne,
som dagtilbuddene på forskellig måde tænker ind i eks-

• Dagtilbuddene arbejder med at kunne tage læringsmil-

perimenterne. Et dagtilbud arbejder med ICDP-postkort,

jøet med sig i form af temakasser og temarygsække.

som ligger i kasserne/rygsækkene, hvor det pædagogi-

Formålet med kasserne er at have materialer, som er

ske personale under og efter en aktivitet kan overveje,

let tilgængelige. Indholdet i kasserne skal afspejle den

hvordan og i hvilken grad samspilstemaerne har været en

aktuelle børnegruppe og de interesser, børnegruppen

del af samspillet i aktiviteten

har. Det betyder, at kassernes indhold tænkes fleksibelt
og planlægges sammen med børnene. Indholdet kan
også afspejle særlige tematikker, som dagtilbuddene er
optagede af i arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Eksempler på kasser kan være:
- Fodboldkasser: bolde, overtrækstrøjer og fløjte
- Bilkasser: biler og bilbaner/tæpper
- Naturkasser/rygsække: forstørrelsesglas, opslagsbøger etc.
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Et godt samspil kræver strukturel kvalitet
Erfaringer fra Randers Kommune peger på, at der er en klar sammenhæng mellem proceskvalitet, dvs. et godt
samspil mellem barn-voksen og barn-barn, og strukturel kvalitet, fx god organisering af personalet, både i
forhold til at sikre flest mulige voksne, der hvor børnene er, men også i de fysiske rammer for det pædagogiske
arbejde.
Aktivitetskasserne fungerer godt som et ”læringsmiljø”, der kan tages med eller hurtigt findes frem. Materialer,
der er samlet, er lette at gå til, og det pædagogiske personale kan understøtte en leg eller en aktivitet uden at
bruge en masse ressourcer på at finde materialer frem.
Det er blevet tydeligt undervejs i projektet, at helt konkret planlægning af ”hvem gør hvad med hvem og hvornår” er en forudsætning for, at justeringer og ændringer i pædagogisk praksis finder sted. Både i den fælles refleksion i personalegruppen om praksis, men også i udmøntningen af den konkrete pædagogiske praksis. Dette
er i nogle dagtilbud blevet skemalagt i langt højere grad end tidligere.
Dagtilbuddene har styrket deres refleksion over egen praksis: ”Hvorfor gør vi, som vi gør?” ”Og kommer det
faktisk børnene til gode?” Refleksionen skal fortsat understøttes og rammesættes af ledelse og medarbejdere.
Det ”nye” må ikke blive for automatiseret, så den ”sprøde” nysgerrighed forsvinder og bliver til nye (måske)
ureflekterede rutiner.
Alle børn, og især børn, der har svært ved at finde sig til rette i den ustrukturerede tid mellem 11-17, oplever i
højere grad voksne, der er til stede og er opmærksomme i relationen til børnene, voksne der sætter noget i gang
og er optagede af det, børnene er optagede af.
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Dagtilbuddenes centrale
læringspunkter
Dagtilbuddene har gjort sig en række erfaringer undervejs i

tilbringes sammen med børnene. Hvis I vælger at arbejde

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

med aktivitetskasser, er det en måde at strukturere

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende

læringsmiljøet på og en mulighed for at arbejde videre

indsatser og praksisudvikling:

med formiddagstemaer om eftermiddagen. Formiddagens
arbejde med fx riddere kan videreføres om eftermiddagen

1. Det er vigtigt, at I sammen i personalegruppen er under-

med en aktivitetskasse med ridderudstyr.

søgende på de begreber, som ligger til grund for udviklingen af jeres pædagogiske praksis, eksempelvis begreber

3. Hvis I vil arbejde med udvikling af jeres pædagogiske

som læringsmiljø og læring. I kan have mange forskellige

praksis, er det vigtigt at se på den eksisterende praksis, fx

forståelser af samme begreb, og forståelsen af begreber-

gennem video eller observationer, og derefter overveje,

ne bliver betydningsfuld for den måde, den pædagogiske

hvilke justeringer af praksis, der kunne komme børnene

praksis kan folde sig ud på.

og læringsmiljøet til gode. I det arbejde kan I med fordel
benytte jer af eksperimentskabelonen eller andre model-

2. Hvis I retter fokus på tidsrummet 11-17, er det vigtigt at
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ler, der understøtter, at I fastholder fokus, opsamler do-

have øje for sammenhængen mellem kvalitet i processer

kumentation og evaluerer arbejdet med læringsmiljøerne.

og strukturer. Muligheden for at være nærværende og

De konkrete redskaber kan også bruges i drøftelserne af

optaget af børns perspektiv i læringsmiljøet forudsæt-

begreberne, da den konkrete pædagogiske praksis bliver

ter en struktur og en organisering, hvor mest mulig tid

et spejl på forståelsen af begreberne.
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På www.emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer og forældre
samarbejde, flere eksempler på indsatser og praksisudvikling i dagtilbud samt videoer og pædagogiske redskaber.

