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Om Indsatsbeskrivelsen

Læsevejledning

I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan fem 

dagtilbud i Roskilde Kommune har omsat viden fra forskning 

om virkningsfulde læringsmiljøer til forandringer i deres 

pædagogiske praksis. 

Som led i Projekt styrket fokus på børns læring har dagtil-

buddene først udviklet og dernæst arbejdet med at afprøve 

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

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

giske arbejde med børnene i hverdagen og bygger videre på 

eksisterende praksis. 

Indsatsen skal styrke stimulerende og inkluderende læ-

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

udsatte positioner.

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
•  Hvordan pædagogisk personale kan anvende en fælles legetilgang, hvor pædagogiske principper, nøglepunk-

ter og værdier er beskrevet. Legetilgangen giver personalet et fælles grundlag for planlægning og refleksion 

og kan anvendes ved sparring på legepraksis.

•  Hvordan pædagogisk personale kan udvikle et redskab til situationsanalyse. For at forstærke det pædagogiske 

personales opmærksomhed på situationen i børnegruppen her og nu kan man udvikle og anvende et analyse-

redskab, som systematisk rammesætter personalets refleksion over børnenes aktuelle relationer, interesser, 

legemønstre m.m.

•  Hvordan pædagogisk personale kan planlægge, gennemføre og evaluere legesituationer, hvor kolleger optager 

hinandens praksis på video. Videoerne kan vise, hvordan den voksne agerer i og omkring børnenes leg, og 

gøres til genstand for evaluerende sparring og refleksion med deltagelse af leder og pædagogisk konsulent.
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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.

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter
Her finder du dagtilbuddenes centrale læringspunkter.

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om den indsats og praksisudvikling, som dagtilbuddene i 

Roskilde har udviklet, og hvordan de helt konkret arbejder i praksis.
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Hvad vil ledere og personale forandre i 
deres pædagogiske praksis?

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens målgruppe er alle børn. Arbejdet med voksnes deltagelse i og omkring børns leg skal fremme alle 

børns deltagelse med udgangspunkt i børnenes individuelle behov og interesser.

Indsatsen har derudover et særligt fokus på børn i udsatte positioner. Det er børn, som af forskellige årsager 

har behov for støtte til at deltage i legen med andre børn, indgå venskaber og etablere flere sociale relationer i 

hverdagen. Derved befinder de sig i udsatte positioner i forhold til at deltage aktivt i børnefællesskabet.

Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddenes motivation 

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

med indsatsen. Derudover kan du læse om, hvordan dagtil-

buddene har ladet sig inspirere af forskning om virkningsful-

de læringsmiljøer. 

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?
De deltagende dagtilbud i Roskilde har været optaget af at 

udvikle en fælles forståelse af og tilgang til den voksnes rol-

le i og omkring børns leg. Baggrunden for dette var persona-

lets interesse for systematisk – og på et fælles grundlag – at 

arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling gennem 

hele dagen. Legen blev valgt som fokus, da hverdagen er 

fuld af leg – og derfor kalder legen på de voksnes faglige 

opmærksomhed.

Ved projektets begyndelse gav flere ledere og persona-

ler udtryk for, at de oplevede en manglende systematik i 

formidling og dokumentation af arbejdet med læring i den 

pædagogiske praksis. Derudover pegede personalet også på 

en tendens til primært at forstå læringsmiljø i relation til de 

fysiske rum og derfor et ønske om at arbejde mere målrettet 

med det relationelle og tilgangen til børnene. Naturligvis 

blev der – også inden projektet – arbejdet pædagogisk med 

relationer og sociale processer i øvrigt, men deltagerne 

brugte projektet som anledning til at blive nysgerrige på, om 

det kunne lade sig gøre at arbejde mere systematisk og på 

et fælles fagligt grundlag.
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Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer i Inspirationskataloget om inkluderende og stimulerende læringsmiljøer på 
www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Løbende og systematisk opfølgning på barnets udvikling
Forskning peger på det virkningsfulde i at tilrettelægge pædagogiske forløb i en didaktisk cyklys, hvor 1) 

personalets observationer af børnene i læringsmiljøet er udgangspunktet for formulering af mål og tiltag, som 

2) gennemføres og 3) evalueres. Formålet med den løbende opfølgning er at få viden om børnenes udvikling og 

behov for at kunne tilrettelægge det pædagogiske arbejde.

Læring i hele dagen
Fra forskning ved vi , at det har betydning for barnets trivsel, udvikling og læring, at det pædagogiske personale 

integrerer de pædagogiske intentioner og mål for børnenes læring i hverdagen som helhed. Daglige rutiner, leg, 

samvær og øvrige interaktioner i større eller mindre grupper, er sammen med pædagogisk tilrettelagte aktivite-

ter vigtige fokuspunkter for det pædagogiske personales didaktiske opmærksomhed.

Gentagelse, kontinuitet og tid til fordybelse
Forskning i læringsmiljøer af høj kvalitet viser, at det har en positiv betydning for barnets udvikling og læring, 

når barnet deltager i samme læringsaktiviteter og temaer over længere tid, og således får mulighed for at for-

dybe sig. Det er også motiverende for barnet at kunne øve sig, og således følge sine egne små succeser. Dette 

gælder særligt i forhold til børn i udsatte positioner.

Dagtilbuddene har hentet inspiration fra forskning til at 

finde mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, 

som de har valgt at arbejde med. 

Dagtilbuddene har arbejdet med at omsætte tre kerneele-

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

ningsfulde i forhold til at styrke stimulerende læringsmiljøer: 

Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?
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Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddene har arbejdet med at beskrive en ’forandrings-

model’, for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til at 

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

de forandringer og resultater, som ledere og personale 

gerne vil opnå. Med andre ord er forandringsmodellen med 

til at tydeliggøre sammenhængen mellem de tiltag, som 

de har igangsat, og de resultater på kort og længere sigt, 

som dagtilbuddene ønsker at opnå. Figuren nedenfor viser 

den forandringsmodel, som har dannet udgangspunkt for 

udviklingen af praksis.

Du kan finde inspiration til, hvordan man opstiller en foran-

dringsmodel her: www.emu.dk

Aktiviteter Resultater på 
kort sigt

Resultater på 
langt sigt

Resultater på 
mellemlangt 

sigt

Situationsanalyse
Børnene ser  
hinanden, og 

genkender følelser

Børnene ser og 
handler på 

hinandens behov

Alle børn har lige mu-
lighed for at deltage 

og lære i et trygt 
fællesskab

Portfolio- 
dokumentation

Børn og pædagoer 
(gen-) opdager 

barnets lyst til læring

Pædagoerne 
er opsøgende, og 

giver børnene pas-
sende og varierede 

udfordringer

Vi inddrager  
børneperspektiver 

når vi skaber  
læringsmiljøer

Voksne indgår 
aktivt i børnenes 

lege

Børnenes  
kompetencer bringes 

systematisk i spil

Dokumentationen 
kan børn spejle sig 
i – og pædagogerne 

bruge aktivt!

Pædagogerne
arbejder systematisk 

og målrettet med 
hverdagens  
situationer

Fælles lege-tilgang 
udvikles

Pædagogerne 
kender- og bruger 
fælles værktøj til 
dokumentation og 

opfølgning

Børn, pædagoger 
og forældre (gen-) 

opdager barnets lyst 
til læring

Pædagogerne har 
klare aftaler om 

roller, organisering, 
ressourser ...

Pædagoger arbejder 
med børns trivsel, 
læring m.m. på et 
fælles grundlag

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



Forandringsmodellen illustrerer, at dagtilbuddene ønsker 

at igangsætte tiltag, der - på langt sigt – medfører, at alle 

børn har lige mulighed for at deltage og lære i et trygt 

fællesskab. Tiltagene skal på kort sigt dels gøre børnene 

mere opmærksomme på hinanden og dels gøre personalet 

mere opmærksomme på de pædagogiske muligheder i legen. 

Målsætningen om øget opmærksomhed omkring legen 

forudsætter, at personalet løbende medtænker børnenes 

behov, relationer, interesser m.m. (situationsanalyse), og 

at de udvikler et fælles afsæt for at reflektere over deres 

faktiske legepraksis.
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Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddene i Roskilde 
Kerneelementer
• Læring i hele dagen.

• Gentagelse, kontinuitet og tid til fordybelse. 

• Løbende systematisk opfølgning.

Redskab

Aktører

Fase ll: Situationsanalyse Fase lll: Legeforløb  
(Didaktiske cyklusser)

*Fælles lege-tilgang består af kort og enkel formulering af værdier, principper og ’sigtepunkter’ for det pædagogoske personales engagement i børnenes leg.

Gentagelse, kontinuitet 
og fordybelse

Fase l: Forberedelse

Rollefordeling: 
voksne

Organisering 
af børne-
grupper

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddene konkret arbej-

der med at styrke læringsmiljøerne og fremme børnenes 

deltagelse. Forandringsmodellen, der er beskrevet på de 

foregående sider, er omsat i konkrete handlinger og arbejds-

gange, som indsatsen indebærer for ledere og pædagogisk 

personale i hverdagen. I figuren herunder kan du se et 

overblik over forskellige faser, som indsatsen er inddelt i, 

arbejdsgange i hver fase, hvilke aktører, der indgår, samt 

de pædagogiske redskaber, der understøtter arbejdet med 

indsatsen.

Formidling 
til kollegaer

Pædagogisk 
personale, 
impl. team

Dialog-
redskabet

Udkast til fælles 
lege-tilgang*

Udvikling af 
fælles guide til 

situationsanalyse

Impl. team

Validering af fælles 
lege-tilgang

Pædagogisk 
personale, 

ledere

Fælles guide

Pædagogisk 
personale og 

børn

Situations-
analyse af 

børnegruppen

Løbende 
dokumentation

Voksne engagerer 
sig aktivt i

børnenes lege

Pædagogisk 
personale og 

børn

Pædagogisk  
personale, børn, 

forældre, ressource

Eksisterende 
redskab

Fælles
legetilgang

Portfolio

Sparring, 
samarbejde og 

opfølgning
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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 for at planlægge prøvehandlinger, gennemføre, og dokumen-

tere dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddene har gjort sig erfaringer 

med, hvad der fungerer godt indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, og 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 i 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, klyngeledere og pædagogiske kon-

sulenter og pædagoger som har været ansvarlig for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige rammer for at 

arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes under-

vejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds 

prøvehandlinger. 

Du kan får inspiration til at igangsætte og arbejde med praksisudvikling på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Tilgang til praksisudvikling i projektet

Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:

Fase I    Forberedelse - fremstilling af legetilgang og redskab til situationsanalyse, samt formidling til kolleger.  

Fase II    Situationsanalyse – redskabet bruges, og relationer m.m. i børnegruppen afdækkes.

Fase III    Legeforløb – med afsæt i situationsanalysen planlægges og gennemføres interaktioner med fokus på voksnes     
 rolle i- og omkring børns leg. Systematisk opfølgning via sparring.



Redskab til situationsanalyse til at støtte didaktiske 
refleksioner i planlægningen
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Fase I   Fase II   
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Redskabet til situationsanalyse består af en række spørgsmål, som det pædagogiske personale forholder sig til 

gennem analyse af konkrete observationer. Til hvert spørgsmål er det muligt for personalet at formulere intenti-

oner om ændring og udvikling på baggrund af deres egen analyse.

Du kan finde redskab til situationsanalyse her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Forberedelse og gennemførelse af  
situationsanalyse

Eksempler på nogle af de spørgsmål det pædagogiske personale skal forholde sig til:

• Hvad og hvordan leger børnene for tiden? 

• Er børnene optaget af aleneleg, parallellege, gruppelege (fx rolle-, regel- eller konstruktionslege)? 

• Når I ser på børnegruppen, er det så alle børn, som inviteres til at deltage i lege/samspil? 

• Er alle børnene aktivt deltagende i de samspil, som de indgår i?

Spørgsmål Analyse Observationer Ændring/udvikling

I indsatsens første fase forbereder pædagogisk personale 

og ledelse sig ved dels at formidle projektets målsætninger, 

form og indhold til kolleger, forældre m.v., og dels at udvikle 

to centrale redskaber som skal være gennemgående i de 

efterfølgende faser.

Situationsanalyse
Når pædagogisk personale foretager en situationsanalyse, 

tages der direkte højde for børnenes aktuelle behov, relatio-

ner, interesser, særlige forhold i hjemmet, udviklingsniveau, 

yndlingslege og -aktiviteter, hverdagens små sejre, og 

relationer til børn og voksne.
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Fælles legetilgang
Et af de kerneelementer, som deltagerne i Roskilde beslut-

tede sig for at arbejde med, var ”læring integreret i hele 

dagen”. Som tidligere beskrevet handler dette kerneelement 

om det værdifulde i at arbejde målrettet med børnenes 

trivsel og læring over hele dagen og ikke kun i relation til 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Fra forskningen ved vi, 

at kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er den 

mest betydningsfulde enkeltfaktor mht. barnets udbytte af 

tiden i dagtilbud (se Inspirationskataloget om inkluderende 

og stimulerende læringsmiljøer). 

Ledere og personale har udformet en fælles legetilgang, 

som det pædagogiske personale skal bruge til løbende 

refleksion over deres engagement i børnenes leg, ligesom 

den også skal bruges til faglig sparring (med lederen og den 

pædagogiske konsulent) og ved dokumentation

Legetilgangen udtrykker værdier, principper og ”sigtepunkter” for det pædagogiske personales engagement i 

børnenes leg, og den er initieret og formuleret af de involverede deltagere med udgangspunkt i deres erfaringer 

og faglighed. Deltagerne erfarede, at legetilgangen kan medvirke til et fælles fagligt sprog og nogle faglige 

sigtepunkter for voksnes deltagelse. På denne måde blive legetilgangen anvendelig i planlægning og sparring 

og skal ikke forstås som noget, der styrer børn og voksnes lege i praksis.

Du kan finde legetilgangen her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Legetilgang til at støtte didaktiske  
refleksioner i planlægning og sparring
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I tredje fase optager det pædagogiske personale hin-

andens ’lege-praksis’ på video. Med afsæt i deres viden 

om de enkelte børn planlægger pædagogerne forinden, 

hvordan de vil engagere sig i legene, og hvad de vil være 

særligt opmærksomme på i samspillet med børnene. Når 

videoerne efterfølgende skal analyseres, spiller instituti-

onens pædagogiske leder en nøglerolle som sparrings- og 

refleksionspartner, undertiden sammen med den pædago-

giske konsulent. På denne måde fungerer legeforløbene 

som tre-trins-didaktiske cyklusser med planlægning, 

gennemførsel og evaluering af praksis, hvilket er i tråd med 

kerneelementet ”løbende og systematisk opfølgning på 

barnets udvikling”.

Fokus er på, hvordan de voksne, gennem deres aktive delta-

gelse i legen, kan medvirke til at skabe nye deltagelsesmu-

ligheder for et eller flere børn. I planlægningen bruger det 

pædagogiske personale bl.a. viden fra situationsanalysen til 

at medtænke særligt stærke eller svage relationer børnene 

imellem. Det kan også være, at personalet bliver opmærk-

somme på en særlig leg, en gruppe børn leger for tiden, 

eller noget legetøj eller et legeunivers, som har et eller flere 

børns interesse. Personalet bruger denne viden – sammen 

med de løbende indtryk fra samspillet med børnene – til at 

justere egen deltagelse i forhold til, hvad der giver bedst 

mening for børnene. 

Af respekt for børnenes leg bruger personalet tid på plan-

lægning og organiserer sig, så en kollega har mulighed for 

diskret at filme og/eller observere legen. Der er på forhånd 

aftalt en tidsplan for sparringen under hele fase 3, hvor 

dagtilbud jævnligt får besøg af en af de to tilknyttede pæ-

dagogiske konsulenter, der sammen med dagtilbuddets leder 

medvirker til løbende systematisk opsamling på indsatsen 

gennem sparring på den praksis, der er indfanget på video.

•  Hvordan – og hvor meget/lidt skal den voksne 

deltage? Den voksne må ikke ødelægge eller 

overstyre legen, men skal deltage på legens 

(børnenes) præmisser.

•  Hvordan kan den/de voksne organisere 

læringsmiljøet, så børnenes aktuelle lege og 

interesser understøttes bedst muligt (f.eks. 

legetøj, indretning)?

•  Kan den voksne – gennem sin deltagelse i 

legen - understøtte og styrke relationerne 

mellem børn og i givet fald hvordan?

•  Har den voksne mulighed for at medvirke til at 

udvikle legen – hvordan?

Find mere inspiration i den fælles legetilgang 

her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Spørgsmål til 
voksenrollen i 
børns leg

Legeforløb
Fase III  
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En deltagende leder skaber kvalitet i sparringen
Personalets erfaring med at lave løbende og systematisk opfølgning gennem sparring på videooptaget praksis, 

er, at situationsanalysen og legetilgangen kommer bedst i spil, hvis lederen går foran, hvilket vil sige, at lederen 

så vidt muligt ikke blot sørger for tid, rammer, m.v., men også indgår aktivt i planlægning, opfølgning og sparring. 

Det faglige indhold i sparringen kvalificeres gennem brug af legegrundlaget, og lederen er (sammen med de 

pædagogiske konsulenter, når de medvirker) med til at bringe legegrundlaget systematisk i spil. Det er også 

deltagernes erfaring, at når lederen deltager i sparring, så er der flere koblinger til det pædagogiske arbejde.

Sparring på videooptaget praksis giver nye erkendelser hos personalet
Personalets erfaring med legeforløbene er generelt gode, og de pædagogiske konsulenter oplever det som en 

meget positiv opgave at facilitere sparringen med udgangspunkt i de videoer, som personalet optager. Pæda-

gogerne oplever, at det giver rigtig god mening at analysere deres egen praksis så detaljeret, og bliver glade, 

dels for børnenes sejre og dels når de som voksne lykkes med det pædagogiske arbejde, som de har planlagt. 

Til sparringen får det pædagogiske personale øje på og italesætter de ting, som de gerne vil udvikle – både hos 

børnene, men også hos dem selv som fagpersoner og personalegruppe.
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Dagtilbuddenes centrale  
læringspunkter
Dagtilbuddene har gjort sig en række erfaringer undervejs i 

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende 

indsatser og praksisudvikling:

1.  Når I laver aktionslæringsforløb, kan I styrke det pæda-

gogiske personales faglighed og kompetencer til reflek-

sion over praksis ved løbende at gennemføre faglig 
sparring, med deltagelse af pædagogisk konsulent, leder 

og de medarbejdere, der har gennemført aktionerne. Især 

de pædagogiske medhjælpere får et stort, fagligt udbytte, 

og erfaringen er, at de fælles refleksioner bygger broer og 

bryder med de traditionelle roller mellem medhjælpere og 

pædagoger.

2.  Hvis I lader den faglige sparring tage afsæt i video-
klip fra den pædagogiske praksis, kan I kvalificere og 

fokusere refleksionsprocesserne; konkrete videoklip kan 

lettere føre til faglige ’øjenåbnere’ for personalet, som 

undertiden får anledning til at se nye ting ved børnene og 

ved voksen-barn-samspillet.

3.  I må på forhånd afklare og afdramatisere sparrings-
processen – og her spiller lederen en vigtig rolle. Lederen 

må skabe en kultur for praksisforandringer, præget af 

nysgerrighed og tryghed. I kan evt. tale om, hvordan både 

aktioner og sparring er en ”øvebane” og lave en konkret 
skabelon for sparringsprocessen, så fremgangsmåde 

og forventninger er tydelige for alle. Etikken skal være på 

plads for at alle er trygge.



Inspirationskatalog   |   Fokus på ledelse som drivkraft

15



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.


