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Mange medlemmer fortæller os, hvordan dialogen mellem tilsynet og institu-
tionen kunne være bedre. Når vi ser på, hvad der spænder ben for et menings-
fyldt møde, handler det ofte om kommunens mange kasketter og detailstyring 
på forskellig vis. 

De mange kasketter kommer til udtryk ved, at tilsynet udføres af pædagogiske 
konsulenter, der refererer til den kommunale forvaltningschef. Det er den sam-
me chef, der står for at godkende tilladelsen til den private institution eller 
driftsoverenskomsten med den selvejende institution. Samtidig er tilsynet fil-
tret ind i kommunens mange politikker. Bedre transparens, højere kvalitet og 
mere lige vilkår ville være resultatet, hvis tilsyn blev koordineret og spillereg-
lerne ens.

Derfor foreslår DLO, at vi får et uafhængigt tilsyn. Et tilsyn, der er uafhængigt 
af kommunens administrative og økonomiske rammer, kan bedre se nøgternt 
på den faglige standard og prioritere børnenes perspektiv. Et uafhængigt til-
syn må ikke detailstyre, men skal give rum til pædagogisk forskellighed. Vi øn-
sker ikke et personale, der løber efter at kunne sætte de rigtige krydser; Vi øn-
sker rum til - og gode betingelser for - den situationsbestemte faglighed. 

DLO vil i den kommende tid drøfte forslaget om uafhængigt tilsyn med politi-
kerne. Lad os høre, hvis I har input til forslaget. 

Vi ønsker et 
 uafhængigt tilsyn

Vi ønsker rum til - og gode betingelser 
for - den situa tionsbestemte faglighed.
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Det sker i DLO

Ledelse i den private institution 
DLOs årlige dag for private daginsti-
tutioner om de særlige ledelses-
mæssige udfordringer i at drive 
”eget hus”, herunder ledelsesper-
spektiver, netværk og økonomi. Få 
den nyeste viden om det politiske 
landskab, solide faglige oplæg og 
guldkorn fra sekretariatets rådgiv-
ning. 
Målgruppe: Ledere, souschefer og 
nøglemedarbejdere i private institu-
tioner 
Odense: 30. august, kl. 9-16.30

Ledelse i den selvejende institu-
tion 
Denne temadag er for ledere i de 
selvejende daginstitutioner med 
driftsoverenskomst, og sætter un-
der overskriften; ”Kan selv, vil selv!” 
fokus på den særlige kontekst for le-
dere af institutioner i spændingsfel-
tet mellem selvstændighed og den 
forpligtende relation til kommunen. 
Målgruppe: Ledere, souschefer og 
nøglemedarbejdere i selvejende in-
stitutioner 
Odense: 25. september, kl. 9-16

Introduktion til bestyrelsesar-
bejdet 
Hvad er bestyrelsens ansvar, hvor-
dan kan bestyrelsen samarbejde in-
ternt og hvordan skal arbejdsdelin-
gen være til daglig ledelse? DLOs 
konsulent Thinne Nielsen giver en 
kvalificeret introduktion til arbejdet i 
selvejende institutioner, med plads 
til spørgsmål. Kurset er også rele-
vant for garvede bestyrelsesmed-
lemmer, som ønsker at kende den 
seneste udvikling på området.  
Målgruppe: Nyvalgte og garvede 
bestyrelsesmedlemmer, ledere 
Ringsted: 10. september, kl. 19-21 
Kolding: 24. oktober, kl. 19-21 
Odense: 26. november, kl. 19-21 
Skive: 5. november, kl. 19-21
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ne sendte 1-2 pædagoger på Pædagogisk 
diplomuddannelsen (PD) i modulet ”Krop 
og dannelse”, hvor det pædagogiske arbej-
de med risikofyldt leg indgik som et cen-
tralt element. Efter endt uddannelse blev 
der oprettet et netværk blandt de delta-
gende pædagoger og deres institutioner. 
Gennem fælles møder diskuteres, reflek-
teres og planlægges aktiviteter i netvær-
ket. Forskningsprojektet har fulgt ét af dis-
se netværk (ca. 15 pædagoger) i deres 
arbejde med at fastsætte mål, planlægge, 
igangsætte, dokumentere og evaluere ak-
tiviteter med afsæt i de pædagogiske læ-
replaner samt deres opfølgende refleksio-
ner. 

Rum der kalder på det risikofyldte
Da lågen lukker bag os, åbner sig et ude-
rum, der kalder på det risikofyldte lege-
univers. Der er hegn ud mod vejen, men el-
lers er legepladsen ikke afgrænset af hegn, 
men støder op til skov og boldbaner. Solen 
skinner, og alle børn og pædagoger er ude 
og er i gang med forskellige aktiviteter. To 
børn er dybt optaget af at forsøge at sprin-
ge fra tag til tag på legehusene, flere andre 
børn sidder i toppen af klatretræerne og 
fortæller hemmeligheder til hinanden, nog-
le er samlet omkring bålet og hugger bræn-
de til bålet med økse med stor koncentra-
tion og uden direkte hjælp fra voksne, her 
skal der senere laves pandekager.

Der lyder hvin fra svævebanen, hvor 
børnene svæver i høj fart henover jorden, 
en pædagog støtter og hjælper børnene i 

Det bevidste valg 
ind i et risikofyldt legeunivers
Forskningsprojektet ”Risikofyldt leg i dagtilbud” undersøger 12 daginstitutioners 
arbejde med mod og risikofyldt leg. Projektet er et projekt på Københavns Professi-
onshøjskole. Forskningsprojektet blev igangsat i foråret 2017.

gang. På den høje tovgynge er der også pæ-
dagoger, der støtter og opmuntrer, så alle 
børn har mulighed for at prøve. Hvis man 
vil prøve, skal man kravle op på en klatre-
væg, gribe tovet og lade sig svinge ud i det 
blå. I bunden af legepladsen bygges der cy-
kelforhindringsbane med mælkekasser. Ba-
nen kan også nås via en høj bakke, hvor 
børnene i fuld fart kører mod forhindrings-
banen.  

Det er tydeligvis en legeplads, der ud-
fordrer og medtænker det risikofyldte le-
geunivers. Pædagogerne i institutionen 
har aktivt valgt rammerne for disse lege 
til, og de indgår kropsligt og engageret i 
børnenes lege – alt efter behov hos børne-
ne.

Hvad er risikofyldt leg?
Den norske professor Ellen Beate Sandset-
ter definerer risikofyldt leg som ”en spæn-
dende og udfordrende leg, der indebærer 
usikkerhed og risiko for fysisk skade”. Det 
kan f.eks. være:
  Leg med højde – risiko for skade ved fald

  Leg ved høj fart – ukontrolleret fart, som 
kan føre til sammenstød med noget el-
ler nogen

  Leg med farligt værktøj – kan lede til ska-
der

  Leg nær farlige elementer – hvor man 
kan falde ind i eller fra noget

  Vild leg – hvor man kan skade hinanden
  Forsvinde/blive væk-leg – hvor man kan 

gemme sig 
I fortællingen fra legepladsen ses alle 

aspekterne af risikofyldt leg, og i den pæ-
dagogiske praksis er det vigtigt at gøre det 
spændende og udfordrende for alle børn 
med omtanke for både alder, motorik, mod 
og vilje.

Pædagogernes stemme
Pædagogerne fra projekt ”Risikofyldt leg i 
dagtilbud” ser, hører og iagttager børnenes 
leg og siger bl.a.: ”Det handler fx om nogle 
helt små dagligdagsting – må man kravle 
oppe på legehustaget? Må man kravle den 
omvendte vej op ad rutsjebanen? Så skal 
jeg nogle gange lige hen til en kollega, der 

4 Børns Hverdag    4   2019

Så skal jeg nogle gange lige hen til en kollega, 
der står og stopper børnene, og sige ”vent 

lige og se, hvad der sker. Prøv lige at se, hvad det 
faktisk er godt for i forhold til motorik og at turde 
nogle ting”.
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GODE RÅD TIL 
DE VOKSNE

1.  Deltag aktivt og kropsligt i 
børns legeunivers – både det 
almene og det risikofyldte

2.  Hav tillid til og tro på børne-
nes evne til mestring i legen

3.  Vær med til at skabe rum og 
rammer, ude og inde – til mø-
det med de risikofyldte legeu-
nivers

4.  Spørg dig selv, om det er dine 
egne eller børnenes behov og 
grænser, der afgør, hvor langt 
børnene må gå i deres udfor-
skende og risikofyldte aktivi-
teter.

5.  Diskutér om risikofyldt leg 
kan være med til at skabe nye 
og anderledes legemuligheder 
og hvad kræver dette i forhold 
til rammer, normer og værdier 
(hjemme og i institutionen)?

”Jeg ville sige; i stedet for at tage 
dem [børnene] ned fra rutche-
banen, så stil jer bag ved dem. 
Stå ved dem og se, om de ikke 
godt kan klare det. Og hvis de så 
skulle falde, jah, så er I der og 
støtter dem” (pædagog fra ”Risi-
kofyldt leg i dagtilbud”).

står og stopper børnene, og sige ’vent lige 
og se, hvad der sker. Prøv lige at se, hvad 
det faktisk er godt for i forhold til motorik 
og at turde nogle ting’”.

”Gennem risikofyldt leg klæder vi dem 
på, så hvis de falder, så skal vi lære dem at 
falde ordentligt. Og hele tiden tage det med 
i sine overvejelser. Hvis jeg synes, det er 
for farligt, så er det nok det, men tænker 
man sådan ’arh…’, så må man lige kigge væk 
og så tro på, at det man så har lært dem, fx 
at kravle op, at nu kan de godt det”.

Legeprofessor Helle Marie Skovbjerg be-

tegner det farefulde som benzinen i al slags 
leg. Det farefulde er med til at sikre, at le-
gen forbliver sjov og inspirerende, og det 
er med til at skabe mening i legen. Samti-
dig skaber det farefulde også en risiko for 
meningssammenbrud, hvis frygten over-
tager for meget. 

At falde i og komme op igen 
– en fortælling
Vi møder børn og pædagoger til en fælles 
aktivitetsdag med fokus på risikofyldt leg. 
Skjult mellem træerne går børn og pæda-
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goger i det mudrede terræn langs en lille å. 
Pludselig får de øje på pædagogen Johan, 
der står ved det store træ med tovet, der 
hænger ned over åen. Hvad nu? For at kom-
me over på den anden side skal børn og 
voksne svinge sig over åen via tovet. For 
de første mange børn går det godt, men da 
det bliver Antons tur, slipper han tovet for 
tidligt og rammer vandet. Han bliver våd 
og ked af det. 

Her ser vi et eksempel på et menings-
sammenbrud med Skovbjergs ord, og fryg-
ten kan siges at have taget over i forhold 
til glæden ved legen. Johan er hurtigt nede 
og hjælpe Anton, overlader sin post ved to-
vet til en kollega og hjælper Anton videre 
med tørt tøj og opmuntring. 

Pædagogers rolle i det risikofyldte
Som pædagog er det vigtigt at være be-
vidst om sin egen rolle og virkemidler i det 
risikofyldte legeunivers. Det kræver et sær-
ligt fokus på børnenes kompetencer, både 
motoriske, sociale og personlige, for at møde 
dem i forhold til deres forudsætninger.

”Vi havde en pige, der startede med slet 
ikke at ville deltage i skoven, og det havde 
hun sagt hjemmefra. Men fordi hun så fik 
den støtte og opbakning fra de personaler, 
der var med, så endte hun ud med – til sidst 
– at deltage. Hun prøvede både balanceba-
nen, og hun var inde og kæmpe på kamp-
pladsen, og hun prøvede også svæveba-
nen.  Hun havde virkelig den der 
sejrsfølelse, at nu havde hun gjort det og 
overskredet den grænse,” fortæller pæda-
goger fra forskningsprojektet ”Risikofyldt 
leg i dagtilbud” og fortsætter:

”Vi har haft nogle stykker, der har væ-
ret lidt motorisk udfordrede – fx det der 
med at hoppe ned fra steder, og så også at 
kravle op, fordi de så i sagens natur ikke er 

sikre på, at de kan komme ned. Men vi har 
ikke presset nogen ud i det. Vi laver ikke 
noget individuelt, men så laver vi noget for 
gruppen, så vi også får styrket dem, der 
synes, det kan være lidt farligt eller lidt 
svært”.

Pædagogen indgår i mødet med børne-
ne med sin krop, og det er vigtigt, at pæ-
dagogen er bevidst om kroppens betydning 
i dette møde. Hvis pædagogen fx signale-
rer med sin krop, at det, barnet laver, er far-
ligt, så kan det smitte af på børnenes mod 
og lyst til at udfordre sig selv.

En pædagog fra forskningsprojektet ”Ri-
sikofyldt leg i dagtilbud” formulerer det så-
dan: ”Først synes jeg, man skal have den der 
tryghed med sig, så man både overfor sig 
selv men også selvfølgelig overfor børnene, 
så man udtrykker, at der er én her, der har 
styr på det. Så de har nogle trygge rammer, 
som de kan udfordre sig selv i (…) og så sy-
nes jeg, at man skal ville det (…) og så kræ-
ver det jo også noget viden (…). Så viden, 
tryghed og viljen skal være der – jeg tror det 
er svært at sætte nogle trygge rammer for 
børnene, hvis man ikke selv er tryg i det”. 

Næste gang vi ser Anton, løber han af-
sted med sværdet højt hævet på vej ind i 
kamparenaen for at kæmpe mod pædago-
gerne, der er klædt ud som gladiatorer. Der 
lyder høje skrig og der kæmpes med krop 
og sværd.

Spørgsmål til refleksion
1.  Hvordan sikrer vi børns mulighed for at 

opleve mere eventyrlystne og udfordren-
de former for leg og bevægelse? 

2.  Kan og skal vi modvirke den tilsynela-
dende ”forsigtighedskultur”, der er op-
stået, hvor børn afskærmes fra mange 
risici og potentielle farer i et bevægelses-
perspektiv? 

På den høje tovgynge er der også pædagoger, der støtter 
og opmuntrer, så alle børn har mulighed for at prøve. Hvis 

man vil prøve, skal man kravle op på en klatrevæg, gribe tovet 
og lade sig svinge ud i det blå.
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Læs mere om forskningsprojektet på: www.
ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/
sundhed/sundhedspaedagogik-og-beva-
egelse.  

ANDRE FORSKERES PERSPEKTIVER PÅ 
BØRNS UDBYTTE AF RISIKOFYLDT LEG:

Dweck: At indgå i risikofyldte aktiviteter kan have positive konsekvenser for 
børns personlige udvikling. Hun mener, at risikoen giver børn mulighed for at 
presse sig selv inden for deres individuelle forudsætninger, og på denne måde 
kan de positivt påvirke deres egen udvikling. At arbejde med udfordringer, ri-
sici og en ”jeg kan gøre det”-holdning er vigtige elementer i børns evne og lyst 
til at udfordre verden.
· Little m.fl.: Undersøgelser viser, at børn udvikler deres motoriske kompe-
tencer gennem risikofyldte lege. Når børn udfordrer sig selv og kaster sig ud i 
nye bevægelser, som de måske ikke turde i første omgang, så udvikler de sig 
også motorisk. De afprøver nye bevægelser og udvikler grundmotoriske fær-
digheder som fx hoppe, krybe, kravle, løbe samt koordination.
· Sandseter: Børn lærer at aflæse hinandens sociale og kropslige signaler. 
Både det nonverbale og det verbale sprog har således betydning for deres 
evne til at danne relationer og indgå i betydningsfulde fællesskaber.
· Gill: At tage risici kan have positive konsekvenser med hensyn til børns mo-
toriske, sociale og følelsesmæssige udvikling samt deres generelle helbred. 
Eliminering af risici fratager børn muligheden for at udvikle kompetencer, 
som kan hjælpe dem til at håndtere situationer, de måtte komme ud for sene-
re i livet.
· Sederberg og Bahrenscheer: Når børn klatrer, gynger, ruller eller rutsjer, 
sker det ofte i fællesskab med andre børn, så der udvikles sociale kompeten-
cer. De samarbejder om at komme igennem de kropslige udfordringer, de mø-
der sammen i det risikofyldte legeunivers – på vej op i træet, på vej ned ad en 
skråning – og herigennem lærer de at aflæse hinandens sociale og kropslige 
signaler.

Mathilde Sederberg , er uddannet cand.scient. i 
idræt og psykologi og har desuden en master i sund-
hedspædagogik. Mathilde er lektor ved Pædagog-
uddannelsen, Københavns Professionshøjskole og 
deltager desuden i flere forskningsprojekter.

Anne Bahrenscheer, er uddannet cand.scient. i 
idræt og biologi og har desuden en master i sund-
hedspædagogik. Anne er lektor og idrætskoordina-
tor på Københavns Professionshøjskole og deltager 
desuden i flere forskningsprojekter.
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Fra efteråret 2016 til foråret 2018 forske-
de jeg i, hvordan man pædagogisk kan ar-
bejde med at få adgang til børns perspek-
tiver på trivsel i børnehaver. Jeg arbejdede 
systematisk og metodisk med interview-
rundvisning i en børnehave, hvor jeg gen-
nem børnenes ord, italesættelser, visen og 
gøren fik indsigt i, hvad trivsel er ud fra 
børnenes egne perspektiver. Med udgangs-
punkt i dette forskningsprojekt belyser jeg 

Børns perspektiver 
gør pædagogerne bedre
Børneperspektiver er med den nye styrket læreplan kommet højt på den pædagogiske dags-
orden, og alle, der arbejder i det pædagogiske felt, hilser det hjerteligt velkomment. Arbejdet 
med børns perspektiver på deres hverdagsliv er en meningsfuld og vigtig prioritering, men i 
praksis kan det være svært at komme i gang med dette arbejde. For hvordan får man adgang 
til børnenes oplevelser, når deres talesprog er under udvikling? Og hvad skal der til, for at man 
får blik for børnenes oplevelse af deres hverdagsliv, og ikke blot reproducerer stereotype for-
ståelser af, hvad det vil sige at være barn?  

A
f J

oh
an

ne
 M

ar
ie

 K
ir

ke
by i denne artikel, hvordan man metodisk kom-

mer i gang med det vigtige pædagogiske 
arbejde med børnenes perspektiver på de-
res liv i daginstitutionen. 

Man må selv skifte perspektiv
Én af de helt store hurdler, når man arbej-
der med børns perspektiver på deres hver-
dagsliv, er at blive i stand til at se ud over 
egne perspektiver og forforståelser. Vi ved 

fra forskning, at mennesker ser verden ud 
fra egne forforståelser, og at vi har en ten-
dens til at tro, at andre oplever verden, som 
vi gør. Fx kan det være nærliggende at 

tænke, at alle børn elsker udeliv, hvis vi 
selv som børn holdt af denne aktivitet. Vi 
kan dog ikke være sikre på, at børn ople-
ver og værditilskriver de samme ting, som 
vi selv gør. Den store opgave er derfor at 
anstrenge sig for at forstå, hvordan bør-
nene faktisk oplever deres hverdagsliv. En 
grundlæggende dimension ved arbejdet 
med børneperspektiver er således et per-
spektivskifte fra eget til barnets perspek-
tiv. Én af nøglerne hertil er at arbejde med 
at sætte sine egne forforståelser i paren-
tes, så man kan forsøge at få øje på, hvor-
dan barnet oplever verden. Derfor må man 
først rette blikket mod egen pædagogisk 
praksis for at undersøge, hvilke forståel-
ser af børn der er til stede, og hvor denne 
viden kommer fra – jeres perspektiver el-
ler børnenes? 

Hvordan får vi adgang til børns 
perspektiver? 
Hvordan griber man så arbejdet an? Skal vi 
”bare” spørge børnene i hverdagsrutiner-

Erfaringer viser, at når der i praksis 
arbejdes med børnenes perspektiver, 

bliver hverdagen ikke bare bedre for børne-
ne, men også for personalet.
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ne? Skal vi arbejde systematisk med bør-
nenes perspektiver i en længere periode? 
Hvordan skal vi spørge dem og med hvilke 
metoder? Det er klassiske spørgsmål, der 
opstår i den indledende del af børneper-
spektivsarbejdet. Svarene er mangfoldige 
og skal ses i lyset af en central grundsæt-
ning i nutidig børneforskning: Der findes 
ikke ét børneperspektiv. Børn har både for-
skellige måder at udtrykke sig på, og de har 
forskelligartede opfattelser af deres hver-
dagsliv. Som følge heraf må man arbejde 
med forskellige metoder, der giver mulig-
hed for at få indsigt i børnenes perspekti-
ver, og hvad de er optagede af. De britiske 
børneforskere Alison Clark og Peter Moss 
har i deres banebrydende arbejde med at 
forske i børns perspektiver udviklet den 
såkaldte ”mosaik tilgang”, der giver en pa-
lette af metoder at arbejde med, fx:
- Observation/iagttagelser
-  Børneinterviews (individuelt eller i grup-

per)
-  Børns fotografering og udarbejdelse af 

børns fotobøger
- Rundvisninger
- Børns tegninger

Disse fremgangsmåder er alle eksem-
pler på det, der i børneforskningen kaldes 
”deltagende forskningsmetoder”. Centralt 
for metoderne er, at børnene skal kunne 
deltage aktivt på deres egne præmisser, og 
at de skal kunne sætte dagsordenen for, 
hvad der snakkes om, gøres og vises. De 
deltagende metoder giver børn mulighed 
for at undersøge, hvordan de opfatter ver-
den, og giver dem adgang til at kommuni-
kere disse oplevelser og meninger. Børns 
viden er ofte u-italesat og kropslig, og de-
res viden er i mange situationer ikke eks-
plicit. Det vil sige, at de ved ikke, hvad de 
ved, men skal hjælpes til at udtrykke deres 
perspektiv ved hjælp af åbne og nysgerri-
ge spørgsmål. 

Eksempelvis ledte åbne og nysgerrige 
spørgsmål i mit forskningsprojekt til føl-
gende samtale om børnenes syn på sand-
kassen: 

Solweig: Ej sandkassen den synes jeg også 
er rigtig rigtig kedelig.
Laura: Det synes jeg også.
Interviewer: Hvorfor er den kedelig?
Laura: Fordi man, fordi man får sand ind i 
øjnene, når man kaster det.
Laura: Og man får sand på hænderne.
Anna: Og så skal man ind og vaske hænder, 
og det må man ikke.
Anna: Så vi synes ikke, at det er så rart at 
komme i sandkassen.

Børnenes svar kan i en voksenoptik sy-
nes tilfældige og måske endda meningslø-
se. Det er jo en præmis, at man får sand 
overalt, når man er i sandkassen. Men hvis 
vi lytter til børnene, og fx ser nærmere på 
Annas udsagn, så opdager vi, at hun ikke 
bryder sig om sandkassen, fordi hun ikke 
må vaske hænder. Man kan således argu-
mentere for, at Annas oplevelse af sand-
kassen hænger mere sammen med hendes 
grad af med- og selvbestemmelse end sand-
kassen i sig selv.  

Hvordan arbejder man med børnenes 
udsagn, udtryk og visen? 
En vigtig del af det at arbejde med børne-
nes perspektiver er, som eksemplet oven-
for viser, at forholde sig nysgerrigt og lyt-
tende til det, børnene udtrykker. Dette skal 
gøres med både øjne, ører og krop. Man skal 
forholde sig udforskende og undersøgen-

de til alt dét, børnene kommunikerer, og 
som normalt tages for givet. Endvidere skal 
man forholde sig refleksivt til den forfor-
ståelse og tolkning, man forstår børnenes 
udtryk med. Arbejdet med børns udsagn, 
udtryk og viden kan gøres i her-og-nu si-
tuationer, hvis man ønsker at forstå deres 
ageren og gøren. Det kan fx være, når man 
stiller det barn, som i lang tid ikke har ud-
vist lyst til at deltage i samlingen, åbne og 
nysgerrige spørgsmål om, hvorfor, og hvor-
dan han/hun kunne ønske, at hans/hen-
des rolle skal være i samlingen.  

Man kan også arbejde i mere tidsafgræn-
sede perioder, hvor man har afsat tid til sy-

Johanne Marie Kirkeby er cand.scient.soc. og lek-
tor på Københavns Professionshøjskole. Hun skri-
ver mere indgående om at arbejde med børneper-
spektiver gennem børneinterviews i antologien 
Trivsel i daginstitutionen. 

 

stematisk at gå i dybden med børnenes ud-
tryk. Det er ideelt, hvis man kan fastholde 
børnenes udtryk i medieret form, fx skrift-
lige, beskrivende iagttagelser, udskrifter 
af interview og samtaler, foto, tegninger 
osv., så man både individuelt og kollegialt 
kan søge at forstå, fortolke og reflektere 
over børnenes perspektiver. En god idé i 
dette arbejde er at læse og se meget detal-
jeret på børnenes udtryk og udsagn og i 
samarbejde med kollegaer reflektere over, 
hvad det er, børnene udtrykker, og hvor-
dan man kan indrette en praksis, der bed-
re tager hensyn til børnenes perspektiver. 

Hverdagen bliver bedre via det
pædagogiske arbejde med børns 
perspektiver 
At arbejde med børnenes perspektiver ly-
der let, men kræver, som jeg har vist i den-
ne artikel, faktisk en del omtanke. Men pri-

oriteringen er godt givet ud. Erfaringer 
viser, at når der i praksis arbejdes med bør-
nenes perspektiver, bliver hverdagen ikke 
bare bedre for børnene, men også for per-
sonalet, da det skaber mindre konflikt og 
afmagt, og forståelser og respekt for hvad 
der er vigtigt for forskellige børn. 
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En medarbejder i en vuggestue går tur med 
fem børn. Fire børn sidder i en stor barne-
vogn, det femte barn går selv og holder 
fast i barnevognens stel.

En fejevogn kommer pludselig om hjør-
net, og pigen, der går selv, farer sammen. 
Medarbejderen fanger pigens blik og siger: 
”Der blev du forskrækket?” Piger nikker og 
siger: ”Fejevogn.”

”Ja, nu er den væk igen,” siger den voks-
ne, og pigen siger: ”Væk.”

Pigen ved, at den voksne har set hen-
des reaktion, og hun ved, at den voksne 
ved, at hun ved det. I det sekund er der til-
lid, en bekræftelse af, at pigen bliver set 
og mødt. Hun oplever, at hendes reaktion 
på fejevognen er okay. Hun får tillid til, at 
det er okay at være den, hun er, og at føle 
det, hun føler. Hun falder til ro og lægger 
forskrækkelsen bag sig.

Men de andre fire børn, der er med på 
tur, ses måske ikke i samme grad. Slet ikke 
de to, der sidder med ryggen til den voks-
ne, de bliver også bliver forskrækkede, stiv-
ner i deres køreseler og søger en voksens 
blik, så de kan blive beroligede.

Udviklende øjeblikke 
er truede
Det er vigtigt for barnets psykologiske udvikling at 
føle sig set og bekræftet i, at det er okay at være til. 
Det kalder man udviklende øjeblikke. De er truede og 
med dem fundamentet for tilknytning og et barns 
udvikling af gode selvfornemmelser.

Af Rikke Yde Tordrup 

De børn savner nogen, der får øje på de-
res reaktion, anerkender deres uro, bero-
liger dem og skaber de nærværende, in-
tense øjeblikke, som jeg kalder udviklende 
øjeblikke. 

Værdifuld kontakt
Pigen, der fangede den voksnes blik, hav-
de et af de udviklende øjeblikke, der er for-

udsætningen for tilknytning, som er afgø-
rende for vores forhold til os selv, andre og 
verden omkring os. 

Uden tilknytning kan vi mennesker ikke 
lære at regulere os selv. Det starter, når vi 
er spæde og udsættes for en masse stimu-
li. Barnet bliver uroligt, og forældrene syn-
ger, vugger og aer det til ro. Senere bruger 
det lidt ældre barn voksne til at finde ud af, 

om omverden er farlig. Barnet sender et 
blik mod mor eller far for at spørge, om et 
jordbær er dejligt eller farligt. Forældrene 
nikker: ”Ja, det er dejligt”, og barnet får mod 
på at fortsætte sin udforskning af jordbær-
ret og af verden.  

Det er den evne til at skabe tryghed, som 
barnet internaliserer, når det vokser op. 
Hvis der ikke er nogen, der hjælper barnet 

med at afgøre, om jordbærret er godt at spi-
se, så sidder barnet med sin tvivl og indre 
uro uden at vide, hvordan det skal reagere.

Konsekvenserne
Børn, der mangler udviklende øjeblikke, får 
ikke en god selvfornemmelse. De har ingen 
fornemmelse af, hvem de er, eller hvilken 
retning de skal bevæge sig i. De ved ikke, 

Mangel på udviklende øjeblikke kan være et 
bud på, hvorfor børnepsykiatriske diagnoser 

som især ADHD og angst eksploderer i disse år.
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Rikke Yde Tordrup er cand.psych. fra Århus Uni-
versitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i 
klinisk børnepsykologi samt fagbogsforfatter og 
foredragsholder. Ud over sin praksis superviserer 
Rikke faggrupper, der har børn, unge og voksnes 
udvikling som målgruppe.
Medforfatter til I sku’ bare ha’ set mig (Akademisk 
Forlag 2011).
Forfatter til Udviklende øjeblikke (Akademisk Forlag 
2015) genudgivet Akademisk forlag 2019.
Bidragsyder til Pædagogiske miljøer og aktiviteter 
(Akademisk Forlag 2017). 
Forfatter til Markante forældre (Dansk Psykologisk 
Forlag, 2017).

hvad de skal, eller hvad de vil, og det gør 
det svært at være i verden. 

Når barnet mangler de udviklende øje-
blikke, lærer det ikke affektregulering, da 
dets evne til at lære at regulere sine følel-
ser forstyrres. Børnene kommer med man-
ge sociale invitationer til udviklende øje-
blikke omkring affektregulering – de 
græder af sult eller angst, eller de griner af 
lykke. Men bliver de ikke set, vil de natur-
ligt nok på et tidspunkt holde op med at 
række ud efter andre. 

Konsekvensen er urolige børn med et 
højt stressniveau. 

Det bliver børn, der oplever angst, stress 
og ensomhed, da de hverken kan bruge an-
dre eller sig selv til at falde til ro. Mangel på 
udviklende øjeblikke kan være et bud på, 
hvorfor børnepsykiatriske diagnoser som 
især ADHD og angst eksploderer i disse år.

Mangel på tid
Desværre er det sådan, at børn kan kigge 
meget langt efter de udviklende øjeblikke 
i deres hverdag, først og fremmest fordi de 
udviklende øjeblikke kræver tid. 

Udfordringer skabes bl.a. af lave norme-
ringer i daginstitutioner, læreplaner, digi-
talisering samt usikkerhed og travlhed i 
børnefamilierne. 

Jeg har været i en vuggestue, hvor bør-
nene skulle nå et delmål i ”science”. De la-
vede vandraketter, og der var to voksne til 
13 børn. En voksne skulle derefter doku-
mentere forløbet. Jeg så hele processen, og 
der var ingen udviklende øjeblikke. Projek-
tet flyttede fokus fra børnene og over på 
vandraketterne og dokumenteringen.

I mine øjne er det en forkert prioritering. 
Vi skal først have udviklende øjeblikke og 
tilknytningen, inden vi har ambitioner om 
læring.

Løsninger
Der skal være flere medarbejdere i dagin-
stitutionerne, der er uddannede til at ska-
be udviklende øjeblikke og mindre gruppe-
størrelser i dagtilbud. Samt to voksne i 
indskolingsklasserne og mindre gruppe-
størrelser i skolerne ville være med til at 
give vores småbørn flere af de gode, udvik-
lende øjeblikke. 

En-til-en kontakt er ikke nødvendig for 

at skabe de udviklende øjeblikke. En vok-
sen kan godt være sammen med tre børn 
i en vuggestue og have gode øjeblikke, og 
i en børnehave kan der være fem børn om 
en voksen. En dygtig dagplejemor kan få 
øjenkontakt med og regulere tre-fire børn 
samtidig med, at hun anretter børnenes 
frokost. Det er som at se på et helt orkester, 
der spiller i harmoni.

For voksne er spejling en nem måde at 
skabe et udviklende øjeblik: Spejling er, når 
et andet mennesker udtrykker, at den an-
den bliver set og værdsat af nogen. ”Du er 
vist så træt, at du slet ikke kan falde til ro,” 
siger en pædagog måske til et grædende 
barn. Barnet opdager, at det betyder noget, 
og at den voksne overvejer, hvad barnet 
føler og måske ikke selv kan sætte ord på. 
Når en omsorgsperson spejler barnet, får 
barnet at vide, at det er helt okay, at barnet 
har det, som det har det. 

Støtte til forældrene
Inden for de rammer, der er i daginstituti-

Projektet flyttede fokus fra børnene og over på vandraketterne 
og dokumenteringen. I mine øjne er det en forkert prioritering. 

Vi skal først have udviklende øjeblikke og tilknytningen, inden vi har 
ambitioner om læring.
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De udviklende øjeblikke, hvor et barn 
føler sig set og bekræftet i, at det er 
okay at være til, er vigtige for barnets 
psykologiske udvikling, men de er 
truede. Derfor genudgiver Rikke Yde 
Tordrup sin bog om de udviklende 
øjeblikke, der er fundamentet for til-
knytning og et barns udvikling af 
gode selvfornemmelser. 
Den nye udgave af Udviklende øje-
blikke udkom på Akademisk Forlag i 
maj 2019. Bogen indeholder bl.a. et 
nyt forord og flere reviderede kapitler. 
Som noget nyt rummer bogen også 
samtalekort, som pædagoger og an-
dre fagfolk kan bruge som opslags-
kort ved forskellige udfordringer. Man 
kan tage kortene frem ved samtaler 
med forældrene og bruge dem som 
basis som en samtale, der hjælper for-
ældrene med at få øje på, hvad de kan 
gøre. 

oner, kan pædagoger og andre fagperso-
ner også hjælpe børnene ved at støtte for-
ældrene i at skrue ned for ambitionerne, så 
de får rum til at være mere nærværende. 
Støt forældrene i at droppe fodbold, gym-
nastik og andre aktiviteter efter en lang 
dag i institution.

Børn har heller ikke brug for de stimuli, 
de får, når forældre vender klapvognen el-
ler bæreselen væk fra sig selv. Vend barnet 
mod den voksne, så det ikke får så mange 
indtryk. 

Og så skal alle, der er sammen med børn, 
lægge mobiltelefonerne væk!!!

Også, når der sker noget særligt i et barns 
liv, man gerne vil dokumentere, for eksem-
pel når barnet går Luciaoptog eller optræ-
der i et skuespil. Her søger barnet nemlig 
ofte forældrenes blik, fordi de gerne vil både 
ses og reguleres til ro i disse spændende 
situationer.

Men i dag kigger børn ofte ud på et hav 
af mobiltelefoner, og en mobiltelefon kan 
ikke regulere et barn til ro. 

Endelig vil jeg gerne slå fast, at der ikke 
er noget regelsæt for, hvad der er rigtigt 
og forkert i børneopdragelse, hvis bare bør-
nene er elskede og får kærlighed og mas-
ser af udviklende øjeblikke. Der er ingen 
regler, der for eksempel dikterer, hvornår 
et barn selv skal smøre madpakken, eller 
om det skal have lommepenge eller andre 
belønninger. Det er et spørgsmål om vær-
dier, og de må gerne være forskellige, det 
giver bare mangfoldighed. Men det er uni-
verselt for ethvert barn, at der skal udvik-
lende øjeblikke til, for at udvikles mentalt 
sundt. 



12 Børns Hverdag    4    2019

B
A

R
N

E
T

S 
PE

R
SP

EK
T

IV

Billedbogen tager
barnets perspektiv
God børnelitteratur giver barnet mulighed for at blive klogere på sin egen hverdag. 
Den tager afsæt i den forståelse, barnet har af sig selv og andre. Den løfter barnet 
en lille smule og bidrager dermed til udvikling, læring og dannelse. Vi giver her nogle 
eksempler på billedbøger, som gør netop det.

Af Bjarne W. Andresen

Der er mange billedbøger, som beskriver 0- 
til 6-åriges hverdag. Kunsten er at gøre det 
i børnehøjde. Historisk set var de første bør-
nebøger i Danmark opdragende, moralise-
rende og skrevet for at gøre børn så voks-
ne som muligt. Hvis børnene i bøgerne ikke 
gjorde, som forældrene sagde, gik det dem 
ilde. Den meget kendte Den store Bastian 
var en parodi på den type bøger og ikke 
(som de fleste tror) endnu et eksempel på 
bøger til skræk og advarsel, de såkaldte 
børnespejle.

Frede vil ikke være med til mandag
Mandag kan være svær både for forældre 
og børn. Hverken Fredes far eller mor har 
stor succes med at få ham i børnehave, og 
de større søskendes velmenende trøst om, 
at det er værre at gå i skole, hjælper heller 
ikke. Han vil bare ligge på sofaen, se film 
og spise noget lækkert. Indtil han bliver 
mindet om legekammeraten i børnehaven. 
Så skynder han sig af sted, for ”ellers er det 
synd for Selma!”

Alberte i børnehave – jeg vil kun 
lege med Sofie
I denne bog er vi kommet hen i børneha-
ven. Konflikten er det klassiske trekants-
drama, at Alberte vil lege med Sofie, men 
Sofie vil hellere lege med en anden. I dette 
tilfælde endda flere andre. Og Alberte vil 

helst have Sofie for sig selv. Formiddagen 
giver ikke nogen løsning, og pædagogens 
velmenende forsøg hjælper ikke. Indtil So-
fie bliver hentet, og Alberte kommer i leg 
med nogle andre. Så åbner Albertes verden 
sig og bliver større end kun at dreje sig om 
hende og Sofie. Om aftenen er der fest. Nu 
kommer Sofie også med ”Vi kan lege alle 
sammen!”, som et af barnet udtrykker det.

Kødbensgravemaskinen, 
en strikket hue – og And
De fleste bøger om børns hverdag har børn 
i (hoved)rollerne. En del bøger benytter sig 
dog af antropomorfe dyr, altså dyr med 
menneskelige egenskaber. Det kan børne-
ne som regel sagtens håndtere. De kender 
det fra store dele af Disney-universet. Kød-
bensgravemaskinen, en strikket hue – og 
And er især til de ældste i børnehaven på 
grund af sine detaljerede tegninger og lidt 
mere komplekse handling. Også her er det 
er trekantsdrama, hvor den gennemblødte 
And invaderer Mis og Mus’ hus og vinder 
Mis’ hjerte – til stor irritation for Mus. Mus 
får And af vejen, men hjemsøges af dårlig 
samvittighed og må selv en tur ud i det dår-
lige vejr for at finde And.

Ka’ selv – ka’ du?
Her kan vuggestuebørn også være med. 
Med vers, en ledsagende opfordring til ak-

tivitet og farverige illustrationer fortæller 
bogen om en række hverdagssituationer, 
hvor børn møder udfordringer: Hælde mælk 
op, tage tøj på, vinke farvel, gå på række, 
klatre osv. osv. Der er forslag til, hvordan 
man arbejder pædagogisk med bøgerne, 
fx: ”Leg, at I vasker jer. Find evt. en vask og 
prøv at åbne for hanen, og vask hænder og 
ansigt. Tal om, hvad I gør om morgenen. 
Kan børnene selv nå op til vasken?”

Litteraturliste:
Alberte i børnehave – jeg vil kun lege med 
Sofia. Line Kyed Knudsen (tekst) og Jan Sol-
heim (illustration). Carlsen 2018.

Frede vil ikke være med til mandag. Tri-
ne Bundgaard (tekst) og Charlotte Pardi 
(illustration). Gyldendal 2018.

Ka’ selv – ka’ du? Lotte Salling (tekst) og 
Mette-Kirstine Bak. Carlsen 2018.

Kødbensgravemaskinen, en strikket hue 
– og And. Rasmus Bregnhøi (tekst og illu-
stration). Gyldendal 2019.

Alle bøger er i handlen og kan lånes på 
biblioteket. Med undtagelse af Ka’ selv – ka’ 
du? indgår de i en serie, hvilket gør læs-
ningen lettere for børnene, da de allerede 
kender nogle af karaktererne. 

Bjarne W. Andresen er pædagog og master i bør-
nelitteratur samt formand for Selskabet for Børne-
litteratur, IBBY Danmark.
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Temaaften:

Vi vil alle gerne mødes i 
øjenhøjde – både børn og 
voksne 

God kommunikation kan være altafgørende for at højne trivsel, mindske stres og ska-
be mere effektivt samarbejde for leder og personale. Kom til temaaften om, hvordan 
de to modeller ”Det personlige jeg” og ”Det professionelle jeg” kan medvirke til at få 
igangsat en ny ”vi-kultur” med fælles sprog og tilgang til børn og forældre.

		 Hvorfor oplever vi gang på gang at havne i den samme situation, hvor vi føler 
os trådt på og ikke forstået, selvom vi virkelig prøver at få det bedste ud af si-
tuationen?

		Hvordan får en presset leder rum til mere overskud og mulighed for refleksion 
med medarbejderne i hverdagen på trods af manglende tid, skrappere krav, 
besparelser osv.?

		Hvorfor går vi ofte fejl af hinanden?

		Hvordan får vi skabt et trygt arbejdsmiljø og nedbragt det stigende sygefra-
vær?

De to modeller ’Det personlige jeg’ og ’Det professionelle jeg’ giver en forståelse for, 
hvorfor vi handler og kommunikerer, som vi gør, og hvorfor vi kan føle os indestæng-
te og handlingslammede. Disse modeller er meget effektive til at finde frem til en fæl-
les strategi, hvor alle føler sig mødt i øjenhøjde – både børn og voksne.

Modellerne kan bruges i dagligdagen til at få italesat de udfordringer, vi ofte står i, og 
i fællesskab kan vi finde en vej til at handle på en ansvarlig og konstruktiv måde. En 
masse fastlåst energi bliver frigjort, og det bliver så meget sjovere at gå på arbejde.

Lederen vil gennem denne kommunikationsform opleve en personalegruppe med 
større engagement, mere overskud, ansvar for egne handlinger og ikke mindst en 
større fællesskabsfølelse.

Målgruppe: Ledere og souschefer, pædagogisk personale

Underviser: Anne Galán, relationscoach og organisationskonsulent

Sted: Esbjerg 17. september 2019 kl. 17-20
Forplejning: Sandwich, vand og kaffe

Pris: 325,- for DLO-medlemmer. Kr. 525,- for andre. 

Om Anne Galán: Relationscoach og organisationskonsulent Anne 
Galán har stor erfaring med relationsarbejdet blandt personale, 
børn og forældre i daginstitutioner. Hun har afholdt utallige works-
hops og coacher og rådgiver teams/grupper, ledelse og pædago-
gisk personale i daginstitutioner. www.annegalan.dk 
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Barnet bliver til i sit møde med andre, og 
barnets fremtid er noget, vi skaber i mødet 
og i samspil med andre børn. Foruden den-
ne afgørende sociale dimension, er andre 
karakteristiske træk fra legen afgørende: 
Børns motivation, deres fantasi og det ny-
skabende. Endelig et syn på børn som ak-
tive, deltagende subjekter.

Et sociokulturelt perspektiv, hvor kultu-
relle normer og værdier bl.a. er med til at for-
me, hvad der betragtes som det ”gode” sam-
spil og det ”gode” institutionsbarn. I dette 
perspektiv kan barnets trivsel, læring, ud-
vikling og dannelse ikke forstås uafhængigt 
af de sammenhænge, barnet er en del af; 
politiske, sociale og kulturelle, og de erfarin-
ger som barnet gør sig. Grundantagelsen er, 
at barnets identitet, selvværd, relationskom-
petencer med videre, formes og udvikles i 
takt med barnets deltagelse i pædagogisk 
praksis. I dette perspektiv er det umuligt at 
fastslå, hvad den gode barndom er. 

På den ene side: Det nødvendige 
barneliv
Vi lever i en tid, hvor det ”gode” barneliv 
også er det nødvendige barneliv, det sam-
fundsskabte barneliv, det barneliv som vi 
tænker er en nødvendig del af vores vel-
færdssamfund. Et barneliv, der indebærer, 
at forældrene skal på arbejdsmarkedet hur-
tigt efter barnets fødsel. Det medfører at 
barnet begynder som institutionsbarn i en 
alder af 10 måneder. En konsekvens heraf 
er, at to ud af tre børn tilbringer mere end 
30 timer om ugen eller seks timer om da-
gen i daginstitutionen allerede inden det 
har fejret sit et års fødselsdag. Det er tilsy-
neladende sådan, vi som samfund ønsker 

Det ”gode” børneliv
Der er ikke enighed om, hvad man forstår ved et godt børneliv, men det er nemmere at 
sige, hvad et godt børneliv ikke er. Undersøgelser viser, at dagtilbud af høj kvalitet har 
betydning. Ole Henrik Hansen præsenterer her en række vinkler på det ”gode” børneliv.  
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n vores børns barndom; at de tilbringer en 
væsentlig del af deres vågne timer i en dag-
institution, hvor vi samtidig kan se, at kva-
liteten er svingende fra institution til insti-
tution. 

Forskellige forskningsretninger peger på 
børnenes evne til at tilpasse sig disse vilkår. 
Spørgsmålet er, om vi kender konsekven-
serne af denne tilpasning? og når vi vurde-
rer børnenes kompetencer til at leve et vok-
senliv med uddannelse og familie og 
arbejde, vil det pædagogiske tilbud ofte skul-
le bygges på noget, vi kan tælle, noget vi 
kan måle allerede fra tre-års alderen. Det vil 
sige elementer som børnene mestrer – eller 
endnu ikke mestrer. For eksempel deres 
sprog. Vi har også formået at skabe en al-
mengyldig, forskningsbaseret logik, der for-
tæller os at netop sproget er afgørende for 
børnenes fremtid. I den forstand er det gode 
børneliv et liv, hvor børnene tilegner sig for 
eksempel et rigt dansk sprog så tidligt som 
muligt.

På den anden side
Det ”gode” børneliv kan ikke defineres som 
et almengyldigt fænomen. Det ”gode” vil 
altid rumme individuelle elementer. Man 
kan dog nok blive enige om elementer som 
kan definere det ”dårlige” børneliv – for ek-
sempel børn der er præget af mistrivsel. 

Børns trivsel kan ikke måles direkte, men 
det kan måles indirekte ved at måle på ud-
tryk for trivsel, det vil sige børnenes so-
cio-emotionelle udvikling – hvilket er tæt 
forbundet med den fysisk/motoriske, den 
kognitive/problemløsende samt den sprog-
lige/kommunikative udvikling. I den forstand 
kan trivsel bestemmes ved at måle på disse 

parametre. Børn i trivsel formår at opleve, 
regulere og udtrykke følelser på en passen-
de måde, at udvikle tætte relationer til både 
børn og voksne og at udforske og lære (Eva-
lueringsinstituttet).

Spørgsmålet er om det udtrykker det 
”gode” børneliv?

Børns modstandsdygtighed
Når man følger børnene op i voksenalde-
ren, kan det ses, at de børn, der har gået i 
et højkvalitetsdagtilbud, har lettere ved at 
navigere udenom de værste af livets gen-
vordigheder. En forklaring kan være, at et 
højkvalitetsdagtilbud kan mindske betyd-
ningen af et belastende opvækstmiljø og 
bidrage til udvikling af modstandskraft. 
Denne modstandskraft eller resiliens, er en 
psykologisk forklaring på en udviklet evne 
til at håndtere for eksempel stress og at 
være modstandsdygtig overfor psykiske 
problemer. Desuden gør barnets ophold i 
dagtilbuddet, at forældrene fik mulighed 
for at få et arbejde og dermed få en er-
hvervsmæssig indkomst og den sociale an-
erkendelse, der følger med.

I den forstand er dagtilbuddet med til at 
skabe om ikke det ”gode” børneliv, så i hvert 
fald et børneliv, der for børn, der er så hel-
dige at gå i højkvalitetsdagtilbud, bedre bar-
nets livsmuligheder. Det kan komme barnet 
til gavn.

Et normativt perspektiv
At noget kommer barnet til gavn, er en nor-
mativ målsætning, som vil provokere eller 
undre nogle kolleger. Meget forskning kort-
lægger, men tager ikke stilling til det nor-
mative. Men jeg vedkender mig det norma-
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Ole Henrik Hansen er lektor ph.d. Aarhus univer-
sitet.

Det ”gode” børneliv

tive element både i pædagogik og 
pædagogisk forskning. I min forsk-
ning identificerer jeg et problem 
– og så søger jeg en løsning for 
barnet og pædagogen – hvordan 
gør pædagogen så? For mig er 
det centralt i pædagogik. 

Et kritisk perspektiv
Jeg ser det som min opgave som 
forsker, underviser og forfatter, at 
forholde mig kritisk til tidligere, ak-
tuelle og fremtidige pædagogiske og 
børnepolitiske dagsordener. Et element 
i dette er at etablere analyser af policy, 
aktuelle pædagogiske forhold og deres mu-
lige konsekvenser samt forholde mig kritisk 
til ureflekterede, samfundsskabte hand-
lemønstre, der kan have uforudsete konse-
kvenser for børn og forældre.  Det gør jeg ved 
at forsøge at skabe et kritisk perspektiv, der 

problematiserer og udfordrer dominerende 
tanker, forståelser, ideologier og politik på 
det pædagogiske område. Målet med det hele 
er at skabe rammer for det, som kan være 
det gode børneliv.

Kilder:
Biesta, G. (2007). Why ‘‘What Works’’ Won’t 
Work: Evidence-based Practice and the De-
mocratic Deficit in Educational Research. 
Educational Theory, 57(1), 1-22. 
Biesta, G. (2012). The beautiful risk of educa-
tion. Boulde, Colo.: Paradigm Publ.
Biesta, G. J. J. (2011). God uddannelse i målin-
gens tidsalder : etik, politik, demokrati (1. ud-
gave. ed.). Århus: Klim.
Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. R. (2007). 
Beyond quality in early childhood education 
and care (2. ed.). London: Routledge.
Greve, A., & Hansen, O. H. (2018). Toddlers in 
Nordic Early Childhood Education and Care. In 
International Handbook on Early Childhood 
Education and care (pp. 907-929). London: 
Springer. 

Et højkvalitetsdagtilbud kan mindske 
betydningen af et belastende opvækst -

miljø og bidrage til udvikling af modstandskraft.
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Her skriver DLOs konsulenter om vigtige spørgsmål for 
daginstitutioner. Vi modtager meget gerne konkrete 
spørgsmål eller forslag til emner i disse spalter. 

Af Thinne Nielsen, thinne@dlo.dk

I juli 2007 trådte ”Lov om børnemiljø i dagtilbud” i kraft, §1 lød: 
”Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud 
har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som frem-
mer børnenes trivsel, udvikling og læring.”

Med loven kom krav om, at ledelsen skulle udarbejde en 
skriftlig børnemiljøvurdering (BMV), som indeholdt en beskri-
velse og kortlægning, hvor eventuelle problemer måtte adres-
seres og skabes en handleplan for. Børnemiljøet skulle vurde-
res i et børneperspektiv, og i det omfang man fandt det muligt, 
skulle børnenes oplevelse tillige inddrages. Loven foreskrev, 
at børnemiljøvurderingen skulle revideres hvert 3. år eller ved 
større betydningsfulde ændringer. Børnemiljøvurderingen, 
som lederen havde udarbejdet, skulle desuden drøftes med 
forældrebestyrelsen.

Loven var fra sin start en selvstæn-
dig lovgivning, men blev det følgende 
år indlejret i dagtilbudsloven.

Begrebet børnemiljø optræder i se-
neste dagtilbudslov fra februar 2019 
som en undertekst til begreberne læ-
replan og læringsmiljø, § 8 Stk. 7: ”Ar-
bejdet med det fysiske, psykiske og 
æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet 
skal integreres i det pædagogiske ar-
bejde med etablering af pædagogiske 
læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspek-
tiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under 
hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”

Der kan spekuleres i, hvorvidt børnemiljøets formålspara-
graf om at sikre de gode fysiske, psykiske og æstetiske ram-
mer er blevet mindre væsentlig med tiden. En anden og mere 
plausibel forklaring er, at forståelsen af de rammer, vi tilbyder 
børnene, er blevet langt mere nuanceret og nu i tillæg indreg-
ner processer, strukturer, fælles pædagogisk dannelsesgods 
og børnesyn og integreres i det, vi kalder det pædagogiske læ-
ringsmiljø. Det fysisk, psykisk og æstetiske børnemiljø har 
fortsat en plads, men kan ikke stå alene, men betragtes som 
en del af en langt mere helstøbt og indlejret forståelse af be-
grebet ”miljø”. Vælger man at abonnere på denne sammen-
knyttede forståelse af børnenes miljø, tilbydes man til gen-
gæld et perspektiv, der er langt mere grundlæggende og 
gennemgribende end den oprindelige udlægning fra 2007.

Fra børnemiljø til læringsmiljø

Forståelsen af de rammer, vi tilbyder børnene, 
er blevet langt mere nuanceret og nu i tillæg 

indregner processer, strukturer, fælles pædagogisk 
dannelsesgods og børnesyn og integreres i det, vi 
kalder det pædagogiske læringsmiljø.

De rammer og det miljø, vi skaber for børnene, skal understøt-
te realiseringen af intentionerne med den styrkede læreplan. 
Evalueringen af miljøet er grundlag for en dynamisk og re-
flekterende praksis, der skal sikre løbende kvalificering af de 
pædagogiske processer, børnene oplever og er medskabere 
af i deres hverdag. Også forældrene skal inddrages i samar-
bejdet om børns læring og ses som aktive medskabere af læ-
ringsmiljøet.

Vi følger i udviklingen af den lovmæssige tekst, hvordan 
de rammer, vi tilbyder børnene, foretager en rejse gennem 
både tid og begrebsforståelse, fra perifer til helt central og 
bærende for læreplanstemaernes realisering i pædagogisk 
praksis. Fra sikring af et godt fysisk, psykisk og æstetisk bør-
nemiljø til en mere helstøbt forståelse af læringsmiljøet med 

fokus også på elementerne i det fælles pædagogiske grund-
syn, og hvor børnenes perspektiv i højere grad vægtes og ind-
drages.

DLO tilbyder fra efteråret 2019 kurser og oplæg om imple-
mentering af den styrkede læreplan og etablering af lærings-
miljøer, der understøtter intentionerne deri. Inspiration til 
praksis, der sikrer en løbende refleksion og kvalificering af læ-
ringsmiljøerne via dokumentation og evaluering, er ligeledes 
på DLOs program.

Kilder:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31747
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363
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DLO – sparringspartner for 
ledere og bestyrelser

Vi oplever ofte, at ledere og bestyrelser kontakter os, fordi de 
savner en part at sparre eller reflektere med om det, der er 
aktuelt for netop dem. Det er derfor en meget bred og nuan-
ceret palet, vi beskæftiger os med. Det er vi glade for, fordi det 
netop afspejler, hvor kompleks og varieret en hverdag danske 
daginstitutioner agerer i. Vi er stolte af at kunne møde vores 
medlemmer i det.

Vi laver skræddersyede kurser og forløb efter jeres behov, 
fx omkring læreplaner, værdigrundlag, personalepolitik, pæ-
dagogiske dage, bestyrelseskurser i eget hus eller eget net-
værk og meget andet.

Vi tilbyder faglig og strategisk sparring til ledere og besty-
relser, fx i forbindelse med overvejelser om udvidelse eller 
omlægning, udvikling af institutionens profil, pædagogisk 
struktur og organisering, gennemgang og rådgivning i for-
hold til budget og økonomi.

Vi tilbyder vores medlemmer adgang til et stort udvalg af 
skabeloner og vejledninger i forhold til både stort og småt, fra 
vedtægter til LUS- og MUS-samtaler.

Vi sidder dagligt klar ved telefon og mail, og vi har en mål-
sætning om at yde let tilgængelig, personlig og nærværende 
- men også effektiv – hjælp til udfordringer i hverdagen. Vi har 
indsigt i daginstitutionernes vilkår og kan rådgive med indle-
velse, viden, erfaring og faglighed i en bred generel vifte af 
spørgsmål.

DLO retter sin service mod både ejere og bestyrelser, mod 
ledere og mod nye iværksættere. DLO er en arbejdsgiveror-
ganisation, der har til formål at understøtte ejere og bestyrel-
sers drift og varetagelse af daginstitutioner, men DLO har også 
en bred kontaktflade til ledere i daginstitutionerne, som i dag-
ligdagen er dem, som administrere og drifter institutionerne. 
DLO understøtter det gode samarbejde mellem leder og be-
styrelse og er også til rådighed, når konflikter opstår.

Daginstitutionsdrift er en opgave, der kontinuerligt udvik-
les i takt med ny lovgivning, nye krav og forventninger og nye 
strømninger i tiden. DLO sørger løbende for at justere vores 
service til behovet. En kernekompetence vil dog altid være 
den personlige og tætte dialog, hvor medlemmerne oplever 
at blive mødt af et nærværende og dedikeret sekretariat.

Opslå job på dlo.dk
Indryk din jobannonce 

på www.dlo.dk

Fra børnemiljø til læringsmiljø
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Barnet udvikler med de kærlige omsorgs-
givere en positiv selvopfattelse, idet barnet 

da erfarer, at dets behov og udmeldinger bliver 
forståede og besvaret kærligt og relevant. Dette 
er også grundlaget for, at barnet kan udvikle basal 
tillid til omverdenen.
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Tryg tilknytning
afgørende for børn i daginstitutioner
Det lille barn har brug for tryghed og følelsesmæssigt overskud fra sine primære 
omsorgspersoner. Voksne, som reagerer relevant på barnets signaler, fremmer de 
sociale kompetencer, som er afgørende for barnets udvikling. Lene Lind forklarer 
her, hvorfor spejling er centralt i relationen.

Af Lene Lind

At have tryg tilknytning til bestemte voks-
ne i daginstitutionen er afgørende for et 
lille barns udviklingsmuligheder. Der skal 
være en voksen, der danner en sikker base 
for barnet, hvor det føler sig set og holdt 
af. Det giver barnet den tryghed og det fø-
lelsesmæssige overskud, der skal til for at 
møde verden med åbenhed.

Børn drives frem i udviklingen af en in-
dre nødvendighed. De er nysgerrige, elsker 
udfordringer og søger andre børn for at 
dele oplevelser og glæder. De drives frem 
af en indre motivation og glædes ved ud-
fordringer. De higer efter at finde ”svar” og 
løsninger på det, de forundres over.

Pædagogens rolle
Man skal som pædagog være opmærksom 
på, at motivationen som vækstmotor nemt 
kan svækkes eller dræbes, når de voksne 
griber ind i barnets udforskning og leg for 
at styre barnet i bestemte retninger eller 
udviklingsbaner.

Barnet er i konstant udvikling, og alle 
de erfaringer, barnet får på godt og ondt, 
udgør barnets erfaringsgrundlag og er med 
til at præger personlighedsudviklingen.

Desværre synes det, som om der er stør-
re interesse for børns færdigheder end for 
børns psykiske sundhed i disse år.

Barnet udvikler med de kærlige om-
sorgsgivere en positiv selvopfattelse, idet 
barnet da erfarer, at dets behov og udmel-
dinger bliver forståede og besvaret kær-
ligt og relevant. Dette er også grundlaget 
for, at barnet kan udvikle basal tillid til om-
verdenen.

Barnet erfarer tilmed af de voksnes re-

samme tid forhindre barnet i at møde ver-
den åbent og nysgerrigt. Et utrygt barn vil 
nemt blive stresset og kaotisk, det vil ofte 
befinde sig i en forsvarsposition, som en-
ten kan betyde, at barnet er kampberedt 
eller ekstremt føjeligt og underdanigt.

Spejling har en vigtig funktion
Der er mellem mennesker en konstant ”spej-
ling”. Vi har alle en opmærksomhed på, 
hvordan vores handlinger og øvrige udspil 
til verden påvirker andre, og hvad andre 
mener og synes om os og om det, vi står 
for og gør. For børn er den spejling, de får, 
afgørende for deres adfærd og deres per-
sonlighedsudvikling. 

Barnet får en oplevelse af at eksistere, 
at være til med sine egne følelser og me-
ninger. Uden spejling bliver barnet ensomt, 
usikkert.

Børn kaster blikke på de voksnes ansig-
ter for at fange kontakt og aflæse følelser 
og holdninger. Her aflæser de omsorgsgi-
vernes sindsstemninger, deres holdninger 
over for det, der sker i omgivelserne og de-
res holdninger til barnet selv. I dette spejl 

aktioner, hvordan dets eget humør og egne 
handlinger påvirker de voksne. 

Når det går galt
Oplever barnet ikke-responderende om-
sorgsgivere eller omsorgsgivere, der kom-
mer med irrelevante, måske ukærlige, til-
bagemeldinger, får disse reaktioner ind-
flydelse på barnets grundlæggende for-
ventninger til andre mennesker, ligesom 
det får betydning for barnets selvopfattel-
se. Nogle børn udvikler i samspillet med 
ukærlige og uresponderende voksne en 
usikker eller en negativ selvopfattelse og 
grundlæggende mistillid til andre.

Om barnet lever med en tryg tilknyt-
ning eller en utryg tilknytning har betyd-
ning for selvfølelsen, for barnets livsener-
gi og for dets udfoldelse. Er barnet trygt 
tilknyttet, vil barnet have overskud til at 
tage livets oplevelser og udfordringer ind 
med god appetit, og overskud til at erfare 
og lære om verden. Er barnet utrygt til-
knyttet, må det bruge energi på at overle-
ve bedst muligt og udvikler strategier, der 
beskytter det, men disse strategier vil på 
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læser barnet, hvordan det bør forholde sig. 
Etiske og moralske normer aflæses i de voks-
nes mimik og reaktioner, følelsernes ægt-
hed afspejles. Barnet lærer noget om egne 
handlinger og egen betydning samt om 
egne følelser, behov og udspil til verden. I 
denne spejling ligger en verden af erfarin-
ger, af selvfornemmelser, udviklingen af 
selvopfattelsens nuancer, angst, beroligel-
se, støtte til at handle eller klare sig o.s.v. 

Når barnet bliver usikkert, forsøger det 
at fange den voksnes blik for at få moralsk 
støtte. Dette hjælper barnet til at regulere 
sin adfærd. Men barnets lyst til at regulere 
sig efter den voksne afhænger af, om der 
er en for barnet positiv relation.

Verbal spejling
Når den voksne bevidst sætter ord på bar-
nets følelser og handlinger, giver den voks-
ne en særlig form for spejling. Det er en 
spejling, der hjælper barnet til bevidsthed 
om egne følelser og egen handlen. Samti-
dig viser den voksne en respekt for barnet 
og viser, at dets følelser og hensigter er for-
ståede, og hjælper barnet med at ”bære” de 
følelser, barnet har det svært med. Man skal 
huske, at børn under skolealderen ikke selv 
kan udtrykke deres følelser verbalt.

Vær opmærksom på, at delt glæde er 
dobbelt glæde, og delt sorg er halv sorg.

Særligt vigtig er det, at de professionel-
le giver denne form for verbal spejling, for-
tællingen om det, der skete, til de børn, der 
ikke tør stole på egne følelser og egne be-
hovs validitet. Børn, der er omsorgssvigte-
de, bruger ofte megen energi på at tolke de 
voksne og indrette sig på dem med det re-

sultat, at barnet mister kontakten til egne 
følelser og egne behov.  

At voksne giver en spejling, der viser bar-
net, at dets følelser og intentioner bliver 
forståede og taget alvorligt, hjælper barnet 
til at tage sine egne følelser og behov alvor-
ligt og blive i stand til at tage udgangspunkt 
i disse. 

Det går begge veje
Barnet ”er” også selv et spejl, som de voks-
ne ser sig i. Når omsorgsgivere ser sig i bar-
net som spejl for egne handlinger og følel-
ser, giver det genklang i de voksnes egen 
indre oplevelse af værdi og betydning. 

Når barnet nægter at modtage hjælp, 
når barnet afviser den voksne, når barnet 
raser, kan den voksne få en negativ følel-
sesmæssig oplevelse af sin egen betyd-
ning som omsorgsgiver. Børns negative re-
aktioner kan til tider være svære at rumme. 
Hvis den voksne er usikker på egen betyd-
ning som omsorgsgiver, rammer barnets 
utilfredshed ind i den voksnes selvopfat-
telse. Barnet kan da risikere negative til-
bagemeldinger, forskellige i styrke alt ef-
ter den voksnes egen evne til at bearbejde 
og rumme sine egne negative følelser. 
Stressede og fortravlede voksne er sårba-
re over for børn, der ikke samarbejder, men 
modarbejder, og en ond cirkel kan let kom-
me i gang.

Omsorgsgiveres oplevelse af at udfylde 
deres opgave godt og møde anerkendelse 
for det personlige engagement kommer til 
at spille en stor rolle for den art af omsorg, 
vedkommende kan præstere. Ligesom de-
res følelsesmæssige kunnen gør.

Lene Lind er pædagog og fagbogsforfatter. 1968-
2004 var hun leder af Eksperimentalinstitutionen, 
som har 60 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf 
halvdelen er udsatte børn, som er henvist. Lene Lind 
modtog Ernaprisen 2009.

Den positive cirkel
Det er nemmest at få en positiv cirkel i gang 
med de voksne, når man er et indbydende 
barn med godt humør, der med positive for-
ventninger samarbejder med omsorgsgi-
veren. Ligeledes fremmer det processen, 
hvis den voksne hviler i sig selv med en 
sund, positiv, realistisk selvfornemmelse 
og føler succes i arbejdet.

Omsorgssvigtede børn behøver i sær-
deleshed trygge tilknytninger til profes-
sionelle, der har viden, energi og følelses-
mæssigt overskud til at møde dem med 
empati og forståelse. Skal disse børn rum-
mes i den almindelige daginstitution med 
den hensigt at bryde den sociale arv, kræ-
ver det tilstrækkelige normeringer og sær-
lig faglig viden. Det klares ikke alene med 
gode hensigter og mental rummelighed 
hos personalet.

Det er afgørende vigtigt for en god bør-
neomsorg, at der er tilstrækkeligt perso-
nale til at børnene føler sig trygge og kan 
få en tryg opvækst. De voksnes evner til 
at yde god omsorg både til almindeligt vel-
fungerende børn og til børn med psykiske 
og sociale vanskeligheder beror dels på vi-
den om børns udvikling og deres behov, 
altså at de voksne har et ordentligt fagligt 
grundlag, dels på at de følelsesmæssigt 
selv er velfungerende og har overskud og 
evner tilknytning og et udviklende sam-
spil med børn. 
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Måling 
af forældretilfredshed og APV
To unikke muligheder for DLOs medlemmer

Af Tobias Kierk

DLO har i mange år samarbejdet med SUR-
VEY Danmark om at tilbyde DLOs med-
lemsinstitutioner deres egen undersøgel-
ser af forældrenes tilfredshed og/eller 
arbejdsmiljøet for medarbejderne. Dette er 
som oftest en normal del af hverdagen i 
kommunale institutioner, men noget som 
mange private og selvejende dagtilbud og 
klubber selv skal igangsætte eller sågar 
køre selv, hvilket som oftest er uhensigts-
mæssigt.

APV: få bekræftet sammenhængen 
mellem trivsel og sygefravær
Det er et lovkrav at udføre en APV, og en 
måde at udføre en APV på er bl.a. igennem 
en spørgeskemaundersøgelse. Medarbej-
dernes fysiske og psykiske trivsel og deres 
arbejdsmæssige motivation er ofte nøglen 
til en god hverdag – og lavt sygefravær – i 
institutionen. SURVEY Danmark har ud-
viklet en spørgeramme på 42 spørgsmål, 
der dækker de fleste forhold anbefalet af 
Arbejdstilsynet. Spørgerammen afdækker 
tilmed forhold, der er centrale for at måle 
medarbejdernes motivation og relation til 
deres ledelse.

Forældretilfredshed: 
er I i sync med forældrene?
Her spørges forældrene anonymt om de-
res oplevelse af den daglige trivsel, udvik-
lingen af barnet, tolerance/mobning, per-
sonalet, de fysiske rammer i institutionen 
og deres samlede tilfredshed samt ambas-
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APV 
Hvem spørges: Medarbejderne 
(ikke lederen) 
Fokus: Arbejdsmiljø og jobtilfredshed 
Pris (ekskl. moms): 4.000 kr. 
Næste kørsel: Efterår 2019 
Tilmeldingsfrist: 15. september 2019 

FORÆLDRETILFREDSHED 
Hvem spørges: Forældrene 
Fokus: Oplevelse af barnets daglige 
trivsel 
Pris (ekskl. moms): 4.000 kr. 
Næste kørsel: Forår 2020 
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2020
Læs mere på survey.dk/dlo 

sadørvilje. Derudover er der et åbent kom-
mentarfelt, hvor forældrene anonymt kan 
komme med kommentarer, ris, ros eller gode 
idéer. Rigtig mange forældre benytter sig 
at denne mulighed.

Anonymitet i højsædet!
Når man foretager en spørgeskemaunder-
søgelse, der omhandler forhold omkring 
forældrenes personlige oplevelser af deres 
børns hverdag eller medarbejdernes ar-
bejdsmiljø og trivsel på jobbet, er det cen-
tralt, at ledelsen aldrig får adgang til en-
keltbesvarelser, men udelukkende ser de 
overordnede resultater på institutionen. 
Undersøgelserne skal med andre ord være 
100 procent anonyme. Og det bliver de kun, 
hvis institutionen ikke selv foretager un-
dersøgelsen.

Når respondenterne ved, at en undersø-
gelse er anonym, bidrager det til mere ær-
lige svar og til flere svar generelt set – og 
således et mere validt datagrundlag, når 
rapporterne slutteligt udarbejdes til insti-
tutionens ledelse. Det er i hele processen 
udelukkende SURVEY Danmark, der har 
adgang til de indsamlede besvarelser i beg-
ge målinger.

Der udarbejdes ligeledes aldrig rappor-
ter med under fem besvarelser for at ikke 
at kompromittere anonymiteten.

En rapport som alle forstår + sammen-
ligning med andre institutioner
I både Forældretilfredshed og APV er slut-



  21Børns Hverdag    4    2019

Rapporten indeholder figurer med frekven-
ser, der er lette at læse og tolke. I rapporten 

kan institutionen sammenligne sine egne resultater 
med helheden af de institutioner, som har deltaget 
over de sidste år.

Når en undersøgelse er anonym, bidrager det 
til ærlige og flere svar generelt set.

produktet en rapport med de samlede re-
sultater med base i enten forældrenes eller 
medarbejdernes svar. Rapporten indehol-
der figurer med frekvenser, der er lette at 
læse og tolke. I rapporten kan institutionen 
sammenligne sine egne resultater med hel-
heden af de institutioner, som har deltaget 
over de sidste år. Hvis en institution har 
været med flere gange, er det dens bedste 
resultat, der anvendes i sammenlignings-
grundlaget På denne måde kan man se både 
sine interne styrker og udfordringer, og 
hvorvidt disse er generelle for helheden af 
institutioner – eller om I måske ligger over 
eller under gennemsnittet.

Erfaren konsulent hjælper
institutionen
Institutionernes kontakt bliver Tobias Ki-
erk fra SURVEY Danmark. Tobias har over 
10 års erfaring med spørgeskemaundersø-
gelser og styringen omkring disse, og han 
har været med fra start i opbygningen af 
både Forældretilfredshed og APV i samar-
bejde med DLO.

”Jeg har en baggrund fra landets største kon-
sulenthus, hvor jeg udførte talrige tilfreds-
hedsmålinger i danske kommuner – både 
blandt forældre og medarbejdere. Jeg be-
mærkede dengang, at private og selvejen-

de institutioner som oftest ikke var en del 
af de kommunale målinger. Da jeg startede 
SURVEY Danmark i 2011, var det derfor ind-
lysende at forsøge at overføre de gode ele-
menter fra de kommunale målinger til et 
koncept, som private og selvejende dagtil-
bud og klubber kunne prøve kræfter med. 
Og jeg synes egentligt, at vi er nået i mål 

Kører fremover hhv. forår og efterår
Tilmeldingsfristen til både Forældretilfreds-
hed og APV har indtil nu være d. 31. decem-
ber hvert år, hvorefter begge målinger li-
geledes kørte samtidig. Eftersom mange 
institutioner tilmeldte sig begge undersø-
gelser og derfor havde en væsentlig mæng-
de data at levere, har DLO og SURVEY Dan-
mark valgt at dele de to målinger op, så de 
kører med et halvt års mellemrum. Tilmel-
dingsfristerne rykkes derfor til d. 15. marts 
for Forældretilfredshed og d. 15. septem-
ber for APV.

Hvordan tilmelder man sin 
institution?
Hvis man ønsker at tilmelde sin instituti-
on, skal man gå til SURVEY Danmarks side 
med fokus på undersøgelserne på survey.
dk/dlo. Her kan du læse om koncepterne 
og gå til tilmeldingsformularerne i bunden 
af siden.

Kun for DLO-medlemmer
Koncepterne er udarbejdet af SURVEY Dan-
mark i samarbejde med DLO. Det er således 
udelukkende medlemmerne af DLO, der har 
mulighed for at tilmelde sig til den lave pris. 
For ikke-medlemmer er prisen for en lig-
nende undersøgelse hos SURVEY Danmark 
4-5 gange højere (afhængig af omfang, an-
tal medarbejdere/børn osv.). 

med et koncept, der er fuldt på højde med 
de muligheder, de kommunale institutioner 
har.”

- Tobias Kierk, SURVEY Danmark

Tilmeldingsmails udgår
Siden 2012 har DLOs medlemsinstitutioner 
kunne tilmelde sig deres egen måling en 
gang om året, hvorefter SURVEY Danmark 
kørte processen for dem. Tilmeldingen fore-
gik via mail med link til tilmeldingsformu-
laren, men da institutionslederne i forve-
jen på daglig basis modtager rigtig mange 
mails, er det realistisk at antage, at rigtig 
mange enten ikke er bevidste om mulighe-

den eller har måtte nedprioritere læsningen 
af den relativt omfattende information i de 
givne mails og således ikke fået institutio-
nen tilmeldt. Fremover droppes det derfor 
at udsende tilmeldingsmails. I stedet gøres 
der opmærksom på tilbuddet og især til-
meldingsfrister via andre kommunikati-
onskilder – som f.eks. her i Børns Hverdag.
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fokusområder og pejlemærker, der for-
svandt
Skæve smil og kluklatter fyldte DLOs telt, 
da komikeren Per Helge Sørensen rullede 
sin absurde fortælling ud om sig selv som 
kommunal djøffer. Den komiske fortælling 
følger den godtroende men lettere skepti-
ske embedsmands prøvelser i en kommu-
ne i Børn- og ungeafdeligen, hvor han bli-
ver offer for en stagtegi, der skal 
effektueres ude i dagtilbuddene. Strategi-
en med fokusområder og pejlemærker ta-
ger den klassiske tur fra udviklingsafdelin-
gen ned gennem organisationen fra chef 
til chef og rammer så Børn- og ungeafde-
lingen. Her får den gode embedsmand som 
ansvarlig for dagtilbuddene den herlige 
opgave at få den implementeret ude i prak-
sis hos bl.a. lederen Gerda og hendes kolle-
gaer i Børnegårdens børnehave. Det kom-
mer der mange komiske scenarier ud af, for 
Gerda har travlt med at holde styr på sine 
medarbejdere og børnene og kan ikke gen-
kende ret meget af det, den flotte strategi 
deklamerer.

Overstyring og fremmedgørelse
I debatten tager DLOs sekretaritatschef 

Giver dokumentation af 
dagtilbud bedre kvalitet?
Teltet var fyldt, da DLO inviterede til satire og debat om djøficering af dagtilbudsområdet. 

Tanja Krabbe fat på problematikken om 
kommunernes overstyring og fremmed-
gørelse. Og selvom Per Helges fortælling 
er en smule karrikeret, kan både Peter Pan-
nula Toft, chef for dagtilbud og skole i KL, 
og Thinne Tjørnfelt godt genkende situa-
tionen fra hver sin ende af dokumentati-
onskæden. 

Lederen: Dokumentationskrav lærte 
os at lave dobbeltarbejde
Da Tanja Krabbe indledende spørger Thin-
ne Tjørnfelt, om hun i sin tid som dagtil-
budsleder kan huske tilbage på, om der var 
nogle af de krav, der kom fra kommunen, 
som gav mening, eller som hun savnede, 
da de ikke var der mere, svarer Thinne Tjørn-
felt ganske kort og tørt ”Nej!”. Hun uddyber: 
”Jeg husker faktisk ikke, at der var noget af 
det, som virkelig gav mening og som vi 
brugte til at ændre eller kvalificere praksis. 
Ofte var det tid, der gik fra kerneopgaven, 
og som på en eller anden måde lærte os at 
lave dobbeltarbejde, fordi det jo var noget, 
der skulle gøres ved siden af alt det andet, 
som var det vigtige - nemlig det pædago-
giske arbejde”. Thinne mener, at vi bør være 
langt mere kritiske i forhold til, hvilken do-
kumentation der giver mening. Hvem skal 

bruge den, og hvad skal den bruges til? For 
selvfølgelig har vi brug for nogle kvalitets-
markører, der kan fortælle os noget om kva-
liteten i vores dagtilbud. 

KL chef: Dokumentationskrav har 
nok taget lidt overhånd
Peter Pannula Toft, der selv måtte grine 
med og også måtte stå en del for skud, ind-
rømmer da også at dokumentationskrav og 
målstyring ”nok har taget lidt overhånd”. 
Han mener, at det handler om, at vi i høje-
re grad skal have kendskab til hinandens 
verdener, skabe et fælles sprog og have 
nogle fælles definerede mål for dokumen-
tationen. 

Forskeren: Vi skal passe på at 
pædagogikken ikke tilrettelægges 
efter koncepterne
Christian Aabro, lektor på Københavns pro-
fessionshøjskole, der netop har forsket i 
koncepter i pædagogisk arbejde, bidrog også 
til debatten med en kritisk holdning til over-
dokumentation, forenkling og konceptua-
lisering af det pædagogiske arbejde. ”Det, 
vi har set i de sidste 10 - 15 år indenfor dag-
tilbudsområdet, er, at der er kommet rigtig 
mange forskellige koncepter til. Bare for at 
nævne nogle: TRAS, DPU, TRIN for TRIN, 
SPROGTEST, DUÅ (De utrolige år), VIDA, 
udviklingshjul, Alle-Med, Medieret læring, 
SMITTE mv.”, siger Christian Aabro. ”Det er 
koncepter som ofte er initieret af kommu-
nerne og ofte er udviklet uden for praksis. 
De kan være meget videns- og evidenstun-

Ofte var det tid, der gik fra kerneop-
gaven, og som på en eller anden 

måde lærte os at lave dobbeltarbejde.

Komiker Per Helge, 
kendt fra ”Djøf 

med Løgn”, fik med 
en genkendelsens 

latter og klapsalver 
skudt debatten om 
overdokumentati-
on af dagtilbudde-

ne godt i gang på 
Folkemødet.
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get enige i debatten. ”Ja, vi kan bestemt godt 
genkende komikken i Per Helges fortælling. 
Denne her benchmarkingkultur, der i man-
ge år har infiltreret dagtilbudsområdet, og 
de udfordringer, vi møder i det sprog og den 
diskurs, der slet ikke passer ind i dagtilbud-
denes virkelighed og som ikke tager højde 
for diversiteten. Nu er jeg leder for 11 for-
skellige dagtilbud i Århus Kommune, og det 
er jo meget forskellige udfordringer, de står 
over for. Det handler fx om institutionernes 
sammensætning og beliggenhed. Og så er 
forældre- og børnegrupperne også meget 
forskellige. Det kan være rigtig svært at ind-
fange sådan nogle ting med nogle af de do-
kumentationskrav, der er. Vi bliver nødt til 
at gå mere i dialog med kommunerne, og så 
vil jeg så sige, at det, at vi nu med den styr-
kede pædagogiske læreplan skal begynde 
at afrapportere på læringsmiljøerne, giver 
mere mening. Så hvis vi kunne få lov at for-
følge den tanke i dokumentationen, ville det 
i højere grad også kunne blive et redskab, 
som kan komme praksis til gavn”, mener 
Kristine Schroll.

DLO: Vi kæmper fortsat for faglig 
anerkendelse, autonomi og 
metodefrihed
Vi er nok mange, der håber, at Peter Panula 
Toft, chef for dagtilbud og skole i KL, og fle-
re andre af de indflydelsesrige herrer og da-
mer, der var inviteret til DLOs debat, har lyt-
tet godt efter og forhåbentlig tager 
pointerne med længere oppe i systemet, så 
vi kan få en genopretning af dagtilbudsom-
rådet og vi sammen kan finde det, der un-
der debatten blev nævnt som, ”den rette 
balance mellem dagtilbuddenes behov for 
råderet og autonomi og kommunen og re-
geringens behov for kontrol”. I DLO vil vi 
fortsat kæmpe for et dagtilbudsområde, der 
løbende kvalificeres og udvikles, men sam-
tidig anerkendes for en pædagogisk faglig-
hed, hvor det enkelte dagtilbuds autonomi 
og metodefrihed respekteres.  

ge og trækker måske på anerkendt forsk-
ning og teorier, men derfor er det ikke sik-
kert, at metoderne har en fornemmelse for 
den pædagogiske faglighed, for det faglige 
sprog, hvorfor det pædagogiske skøn og 
faglighed ikke respekteres. Nogle af kon-
cepterne bliver også kunstige, fordi børn 
tages ud af deres naturlige miljø. Og hvad 
sker der, når børn og koncept ikke passer 
sammen?” Spørger Christian Aabro. Det be-
tyder, at vi generelt bliver nødt til at være 
langt mere kritiske omkring, hvad denne 
konceptualisering betyder for det pæda-
gogiske arbejde. Han uddyber med, at det, 
han blandt andet har set i sin forskning, er 
et udspænd imellem en handletvang, hvor 
koncepter gennemføres, uanset om det gi-
ver mening, hvor de bliver alt for styrende 
og får pædagoger ind i en kassetænkning, 
som ikke er gavnlig. Og så på den positive 
side en handlekraft, fordi konceptet eller 
metoden er håndgribeligt, giver systema-
tik og retning og derfor kan generere nog-
le meningsfulde løsningsforslag. 

Derfor mener Christian Aabro, at vi skal 
starte med at diskutere, hvordan professi-
onsfagligheden egentlig ser ud, eller bør 
se ud. Samtidig skal der være plads til at re-
flektere og være kritiske overfor, om de 
koncepter og værktøjer, der præsenteres 
ude i praksis, egentlig giver mening. ”Vi skal 
passe på, at pædagogikken ikke tilrette-
lægges efter koncepterne, ligesom man har 
set det i folkeskolen, hvor det i værste fald 
bliver en ’Teaching for the test’-praksis, der 
udføres”, nuancerer Christian Aabro.

Næstformand i BUPLS lederforening: 
Lad os i tråd med den styrkede
pædagogiske læreplan dokumentere 
og evaluere på læringsmiljøer
Blandt tilhørerne fangede DLO Kristine 
Schroll, der er dagtilbudsleder i Århus Kom-
mune og næstformand i BUPLs lederfor-
ening og hendes kollegaer. Både Kristine 
Schroll og hendes lederkollegaer var me-

Til den efterfølgen-
de debat havde DLO 
inviteret Peter Pan-

nula Toft, chef for 
dagtilbud og skole i 

KL, Christian Aabro, 
lektor på Køben-

havns professions-
højskole, og DLOs 

egen Thinne Tjørn-
felt, som er tidligere 
dagtilbudsleder i en 

privat institution. 

Kristine Schroll

Peter Pannula TOft og Thinne Tjørnfelt
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mellem politik, pædagogik og praksis blev 
fejret ved en konference på Københavns 
Professionshøjskole i slutningen af maj. Her 
bød antologiens forfattere på oplæg og 
workshops, der behandlede emnet trivsel 
fra mange vinkler. Lektor Signe Hvid Thing-
strup er den ene af bogens to redaktører. 
Hun lagde ud med at fortælle, at forfatter-
ne med bogen ønsker at sætte fokus på 
den viden, der allerede ligger i den pæda-
gogiske praksis, og gøre denne viden til-
gængelig – også for politikere, der sætter 
rammerne for daginstitutionernes daglig-
dag. Det var den røde tråd for dagen, og alt-
så også bogens.

Trivsel er relationelt
Men hvad er trivsel? For alle oplægsholde-
re er trivsel noget, der sker i relationer mel-
lem mennesker – og altid i en kontekst. Det 
afspejles også i antologiens erklærede mål 
om ”at byde ind med alternativer til domi-
nerende politiske forståelser af trivsel og 
arbejde hen imod praksisser, som er sensi-
tive over for daginstitutionens konkrete 
børn og lokale kontekster.” 

Trivsel sker i hverdagen imellem pæda-
goger og børn, imellem børn og børn, i sam-

Børn trives,
når de har indflydelse 
på deres egen hverdag

Af Katrine Amtoft, DLO
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Pædagogik handler om så meget andet 
end at følge læreplaner og etablere 

lærings situationer. Omsorg og tid til nærvær er 
afgørende pædagogiske kvaliteter, der risikerer 
at gå tabt i registrering og dokumentation.

Antallet og kvaliteten af det pædagogiske 
personale har stor betydning for børns triv-
sel i vuggestuer og børnehaver. Det har de-
batten om minimumsnormeringer sat øget 
fokus på. Men hvad trivsel egentlig er, kan 
være svært at sætte ord på. En ny antolo-
gi forsøger at indkredse, hvad trivsel i dag-
institutionen er, og DLO var med til konfe-
re nce n ,  hvo r  b o ge ns  fo r fatte r ne 
præsenterede deres væsentligste pointer.

Minimumsnormeringer og antallet af 
pædagoger har været til heftig debat he-
nover forår og sommer. I hele landet de-
monstrerede forældre og bedsteforældre 
for at vise deres utilfredshed med de for-
hold, helt små børn møder i dagligdagen. 
På sociale medier fortæller både pædago-
ger og forældre om en presset hverdag un-
der hasttag som #erderenvoksentilstede. 
Mange politikere meldte sig på banen. Og 
DR og TV2 sendte hver sin opsigtsvækken-
de dokumentar. I den mere stille afdeling 
udkom en antologi, der behandler det, det 
hele i bund og grund handler om: Trivsel i 
daginstitutionen. 

Gør viden om trivsel tilgængelig
Udgivelsen af Trivsel i daginstitutionen - 

BOGEN: 

Titel: Trivsel i daginstitutionen

Forfattere: Anja Marschall og 

Signe Hvid Thingstrup (red.)

Pris: 249,95 kr.

Akademisk Forlag
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arbejdet mellem hjem og institution – og 
er afhængig af så meget mere end bare 
det enkelte barn og den enkelte voksne. 
Med den forståelse er det nemt at få øje 
på, at de rammer, der gives daginstitutio-
nerne, har afgørende indflydelse på trivs-
len. Det være sig normeringer, trivselsun-
dersøgelser, økonomi, idealer, tilsyn osv. 

Det gode børneliv afhænger af kontekst 
Trivsel opstår altså altid i en kontekst. Det 
blev underbygget dagen igennem. Sine 
Penthin Grumløse gav fx sit kulturhisto-
riske blik på børnepolitikken i Danmark 
gennem århundrede. Vi var så langt tilba-
ge som til 1600-tallets fokus på, at de fat-
tige, dovne og usædelige børn måtte fjer-
nes fra gaderne, frem til nutidens fokus 
på, at alle børn skal udvikle sig på den bedst 
mulige måde. Anja Marschall, som er an-
tologiens anden redaktør, tegnede et bil-
lede af, at samarbejdet mellem forældre 
og institution er en politisk ambition: For-
ældre forventes at bakke op om daginsti-
tutionens læringsmiljø og konkrete arbej-
de med alle børn. Men hun viste også 
eksempler på, at samarbejdet i praksis kan 
blive så konsensussøgende og konfliktfrit, 
at den forskelligartede viden om barnet, 
som forældre og pædagoger hver især kan 
bidrage med, aldrig bliver sagt højt. 

Lad børnene selv vise vejen
Crisstina Munck viste i sit indlæg, at op-
fattelsen af børns trivsel i vuggestuen 
nemt kommer til at handle om sprog og 
læring; alt det, der er synligt og kan doku-
menteres. Det er sværere at måle, om børn 
faktisk har mulighed for at engagere sig 
og bidrage til fællesskabet. Men børns triv-
sel udfordres netop, sagde Crisstina Munck, 
når de ikke har mulighed for at bidrage til 
det fælles hverdagsliv. Derfor argumen-
terede hun for, at arbejdet med børns triv-
sel må tage børnenes eget blik på deres 
hverdagsliv med; at man må turde lade 
børnene vise vej. Dette sidste indlæg fik 
flere af salens tilhørere til at efterspørge, 
at kommunal- og landspolitikere bliver 
præsenteret for denne forståelse. Og fle-
re stemte i med pointerne: Pædagogik 

Trivsel sker i hverdagen imellem pædagoger 
og børn, imellem børn og børn, i samarbejdet 

mellem hjem og institution – og er afhængig af så 
meget mere end bare det enkelte barn og den 
enkelte voksne.

Børn trives,
når de har indflydelse 
på deres egen hverdag

handler om så meget andet end at følge 
læreplaner og etablere læringssituationer. 
Omsorg og tid til nærvær er afgørende 
pædagogiske kvaliteter, der risikerer at gå 
tabt i registrering og dokumentation. 

Hverdag giver også viden
Det er et kendt synspunkt i den aktuelle 
debat om normeringer, at trivsel kræver 
nærvær. Antologien viser, at nysgerrighed 
efter at se flere perspektiver og nuancer i 
det pædagogiske arbejde – og især også at 
se på hverdagen fra børnenes perspektiv 
– giver bedre betingelser for at arbejde med 
alle børns trivsel. Det gælder både for de 
pædagoger, der hver dag henter viden ud 
af hverdagen, og for alle dem, der er med 
til at sætte betingelser og idealer for, hvad 
der er godt børneliv i institutionen. Trivsel 
i daginstitutionen gør sit til at kvalificere 
både dette vigtige hverdagsarbejde og for-
holdet mellem politik, pædagogik og prak-

sis. Den kan anbefales at læse og blive klo-
gere af.       

Læs også Johanne Marie Kirkebys artikel 
på side 8. Johanne Marie Kirkeby har skre-
vet kapitlet: ”Børneinterviews – og sam-
taler om trivsel” i antologien og holdt 
workshop på konferencen med samme 
tema. I artiklen side xx beskriver hun, hvor-
dan man mere konkret kan arbejde med 
barnets perspektiv gennem børneinter-
views. 
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Mennesker føler 
jo, at de hører til, 

når de kan bidrage med 
noget!
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ft Anne Galán brænder for kommunikationen 
i mødet mellem mennesker. Det opdager 
man efter blot kort tid i hendes selskab. 
Hun taler direkte, begejstret og med svin-
keærinder, når hun sprudler over af eksem-
pler på særlige møder, hun har haft med 
børn, voksne, klienter og personalegrupper 
i sit professionelle virke som coach og kon-
sulent. Hun taler med varme om dem, der 
har flyttet sig mentalt eller konkret via 
coaching, og endnu varmere om dem, der 
har haft svært ved at forandre det, der er 
svært. ”De fleste mennesker har op gen-
nem barndommen skabt et system af hand-
lemåder, som hjælper dem i svære situati-
oner; en slags ’barnepiger’. Ofte virker de 
handlemåder ikke længere for os som voks-
ne, men de er trygge og velkendte, og der-
for fortsætter vi med dem. Jeg hjælper men-
nesker med at sende deres barnepiger på 
pension,” siger hun og ler. 

Fra skoleleder til coach
Anne Galán er uddannet lærer og arbejde-
de i en del år på en skole i Lejre, hvor hun 
siden blev skoleleder. Derfra tog det fart 
med fokus på ledelse og personalepleje, 
indtil hun en dag opdagede, at hun gik langt 
gladere ind i rollen som konfliktmægler end 
i arbejdet med det administrative. Så hun 
måtte videre. Først til et arbejde med børn 
og unge i dagbehandling, hvor det at møde 
mennesker med udgangspunkt i deres kon-
krete situation blev et pejlemærke, som 
Anne Galán har sigtet efter lige siden. ”Mine 

Vi har så mange blinde vinkler
når vi bliver fanget i svære situationer

fem år blandt børn i dagbehandling er nok 
dem, der har lært mig allermest om at møde 
andre i øjenhøjde,” fortæller hun. Med en 
coachinguddannelse i bagagen begyndte 
hun at coache medarbejdere, først i én in-
stitution, siden mange flere. Og efterhån-
den flyttede fokus sig fra coaching af den 
enkelte til coaching af personalegrupper 
og konsulentarbejde med hele institutio-
ner. ”Det er mit hjertebarn. Kommunikati-

on og at mødes i øjenhøjde. At arbejde med, 
hvad der sker, når vi ikke føler os forstået 
– og hvordan man så kommer videre der-
fra,” siger Anne Galán med eftertryk. Hun 
fortsætter: ”Vi har så mange blinde vink-
ler, når vi bliver fanget i svære situationer. 
Vi trigges allesammen af ting, som er ube-
vidste hos os, indtil vi bliver klar over: Nåh, 
er det bare det, der er på spil.” 

Tag ansvar
I løbet af efteråret kan DLOs medlemmer 
på to temaaftener stifte bekendtskab med 
Anne Galáns metode og modeller. Ud fra 
sine erfaringer med at coache pædagogisk 

personale og personalegrupper sætter hun 
fokus på henholdsvis arbejdsglæde og kom-
munikation. Anne Galán arbejder med en 
grundtanke om, at mange konflikter og ud-
fordringer i arbejdslivet opstår af konflik-
ter, som kan håndteres. Hun hjælper dels 
den enkelte med at identificere, hvornår si-
tuationer i arbejdslivet udfordrer, dels per-
sonalegruppen med at arbejde sammen om 
at skabe en fælles kultur med plads til dia-
log og til at søge hjælp og inspiration hos 
hinanden. ”Jeg arbejder rigtig meget med, 
at den enkelte skal tage ansvar. Og her me-
ner jeg at blive bevidst om: Hvad er mit an-
svar i den her rolle, over for de her børn el-
ler forældre, eller i relation til kolleger eller 
leder? Og hvor er det, jeg kan gøre noget på 
en anden måde? Det er for mig at tage an-
svar.”

Mening skaber arbejdsglæde
 Om sin egen rolle siger Anne Galán: ”Jeg 
arbejder med at hjælpe folk til lige at stop-
pe op i en travl hverdag, tage pulsen på sig 
selv og mærke efter: Hvad brænder jeg 
egentlig for? Og hvad skal der til, for at jeg 
kan nærme mig det bedre? Og så vil nogle 
måske sige: Det har jo ikke noget med mit 
arbejde at gøre. Men meget ofte hænger 
det sammen. Måske man kan implemen-
tere det i sit arbejde, og dermed gøre hver-
dagen bare lidt sjovere.” Hun slutter med 
en konstatering: ”Mennesker føler jo, at de 
hører til, når de kan bidrage med noget!”  

 Jeg hjælper 
mennesker med 

at sende deres barne-
piger på pension.
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Er personalegruppen presset med fx lave normeringer, øget sygefravær og 
større krav?

Har du som leder brug for et redskab til at booste arbejdsglæden hos dig 
selv og medarbejderne i hverdagen, så samarbejde og overblik igen kommer 
i højsædet? 

Kom til en inspirerende og motiverende temaaften, hvor I får konkrete red-
skaber med hjem, der med det samme kan øge trivsel og gøre samarbejdet 
mere klart og glædesfyldt. 
Vi sætter fokus på arbejdsværktøjet ”De 3 zoner”: 
  Grøn zone: Tryghedszonen
  Gul zone: Læringszonen 
  Rød zone: Farezonen

I får konkrete forklaringer på, hvordan zonerne kan bruges i det daglige 
arbejde med børnene og hinanden.  Gennem det fælles ”zonesprog” bliver 
der skabt tryghed, tillid og engagement, hvilket er medvirkende til at ska-
be et godt arbejdsmiljø med fornyet energi. Det, der før var svært at itale-
sætte, vil nu kunne formidles uden frygt for fordømmelse, og i stedet kan 
I møde hinanden med forståelse og engagement.
Lederen kan med ”zonesproget” få et overblik over, hvad medarbejderne 
virkelig brænder for, og fremover få den enkeltes styrker bedre i spil og 
implementere dem i hverdagen.

Målgruppe: Ledere og souschefer, pædagogisk personale
Underviser: Anne Galán, relationscoach og organisationskonsulent

Sted: Odense 3. oktober 2019 kl. 17-20
Forplejning: Sandwich, vand og kaffe
Pris: 325,- for DLO-medlemmer. Kr. 525,- for andre. 

Om Anne Galán: Relationscoach og organisationskon-
sulent Anne Galán har stor erfaring med relationsarbej-
det blandt personale, børn og forældre i daginstitutioner. 
Hun har afholdt utallige workshops og coacher og rådgi-
ver grupper, ledelse og pædagogisk personale i 
daginstitutioner. www.annegalan.dk 

Boost arbejdsglæden 
med ”De 3 zoner”

Temaaften: 

DLO



DLO´s temadag Onsdag d. 25. september 2019 i 
Odense om ledelse i den selvejende daginstitution:

KAN SELV – VIL SELV!
Der er morgenbuffet fra kl. 9.00

Kl. 9.30  VELKOMST v. Peter Grevsen

Kl. 9.40   Hvad er det særlige ved den selvejende institution? Historie, identitet 
og potentialer 

  Den selvejende daginstitution er på den ene side en selvstændig juridisk enhed, 
på den anden side i en bindende kontraktrelation til kommunen. Det skaber en 
særlig balance mellem autonomi og forpligtende relation. Vi ser på udvikling og 
den særlige identitet v. Thinne Nielsen-Tjørnfelt

  Guldkorn fra DLO´s rådgivning 

Kl. 10.15   Organisatorisk udvikling og læring i det professionelle fællesskab. 
  I den selvejende institution er lederen ansvarlig over for bestyrelsen for ud-

vikling af den faglige kvalitet. Kravet om en reflekterende praksis og en stærk 
evalueringskultur står i ”de styrkede læreplaner” tydeligere end nogensinde. 
Hvordan kan lederen facilitere denne proces? v. Micki Sunesen

FROKOST  12.15 – 13.00

  Guldkorn fra DLO´s rådgivning 

Kl. 13.00   Lederens værktøjskasse:  Når lederen er ansvarlig for udvikling af 
faglig kvalitet i eget hus og uden direktiver ‘ovenfra’, fordres et særligt 
fokus på lederens kompetencer.

  Hvordan giver lederen sig selv grundlag for at skabe rammer, rum og processer 
for udvikling i det professionelle fællesskab og for medarbejdernes refleksive 
praksis? v. Micki Sunesen

Kaffe og kage  15.15 – 15.30

  Guldkorn fra DLO´s rådgivning 

Kl. 15.30  S elvbestemmelsens rammevilkår
  - og de aktuelle politiske vinde  

  Driftsoverenskomsten angiver rammerne for selvbe-
stemmelsen. Vi ser afslutningsvis på, hvor grænserne 
for kommunens krav går, og hvilke tendenser vi ser af 
betydning for den selvejende institutions fremtid. v. 
Tanja Krabbe

 KL. 16.00  Tak for i dag

 Med forbehold for ændringer

DLO
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Du er som DLO-medlem med til at 
styrke dagtilbudsområdet
DLO arbejder for det samlede daginstituti-
onsområdes politiske interessevaretagelse 
og de særlige interesser, der kan være for 
selvejende og private institutioner. En del 
af det arbejde er at øge fokus på de mange 
daginstitutionsformer, der findes, og sikre 
lige vilkår for forskellige daginstitutionsty-
per. Vi søger indflydelse på de helt overord-
nede rammevilkår for daginstitutionsom-
rådet, fx lovgivning og opinionsdannelse. 
DLO har høringsret ved ny lovgivning og 
holder ofte møder og samråd med ministre 
og ordførere på området. DLOs aftryk på 
dagtilbudsloven ses fx i den reducerede 
driftsgaranti og digital læring som et me-
todevalg.

DLO skaber også politisk repræsentation 
i samråd og arbejdsgrupper og har senest 
bidraget til udviklingen af den styrkede pæ-

Hvad får vi egentlig 
hos DLO?
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DLO er en medlemsorganisation, der arbejder for at understøtte daginstitutions-
drift på flere niveauer. 

dagogiske læreplan, hvor et aftryk fra DLO 
er et markant fasthold af legen som væ-
sentligt element med selvstændig værdi 
og generel metodefrihed og plads til lokal 
forankring af de nationale mål.

Som medlem af DLO har du og din insti-
tution således medindflydelse på hverdags-
vilkår for børn og børnefamilier og bidra-
ger til at forbedre vilkårene for selvejende 
og private daginstitutioner og for børn i 
landets daginstitutioner generelt.

Som medlem af DLO får du hjælp 
til opgaverne
DLO understøtter det, som gør en forskel 
for daginstitutioners mere konkrete drift 
og hverdag. DLO samarbejder med de fag-
lige organisationer om overenskomster og 
om kurser og viden, helt aktuelt 1½ dags 
opfølgende arbejdsmiljøkursus i maj. 

Som medlem af DLO får du tilbudt kurser, 

konferencer, oplæg og temadage både som 
opslåede tilmeldingsarrangementer og som 
respons på efterspørgsler. Du kan også få 
rådgivning om ledelse og om ansættelses-
retlige forhold, fx om ansættelse, lønaftale, 
afskedigelse og overenskomstforhold. Råd-
givning omfatter også driftsoverenskom-
ster, godkendelseskriterier, vedtægter og 
forretningsordner. Vi tilbyder også rådgiv-
ning om oprettelse af privat daginstitution 
eller omlægning til privat drift (og, heldig-
vis i færre tilfælde, ophør af drift).

Som medlem af DLO har du desuden ad-
gang til rabatordninger og samarbejdspart-
nere med særlig indsigt i dagtilbudsområ-
det, fx legepladsinspektion, forsikring, 
kopimaskiner og hjemmesider 



DLO tilbyder 
EVA-inspirationsaftener

EVA-Inspirations aftenerne vil med afsæt i den nyeste forskning på dagtilbudsområdet give inspi-
ration til jeres daglige pædagogiske arbejde og mulighed for at være i dialog med andre private og 
selvejende dagtilbud om, hvordan I kan bruge forskningen i jeres daglige pædagogiske arbejde med 
den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi tilbyder tre EVA-inspirationsaftner med følgende temaer:

1.  Pædagogiske læringsmiljøer med samspil og relationer af høj kvalitet
  Velfungerende samspil og relationer mellem børn og pædagogisk personale er afgørende for 

børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Og af samme grund er det et centralt tema i den 
styrkede pædagogiske læreplan. Samspil og relationer dækker alle de situationer, hvor børn og 
pædagogisk personale kommunikerer eller er sammen om noget.

  Vi sætter vi fokus på, hvad forskningen siger om samspil og relationer, og giver på den bag-
grund inspiration til det pædagogiske personales videre arbejde med at skabe læringsmiljøer af 
høj kvalitet. Vi tager også fat på, hvordan du kan udvikle et læringsmiljø, der sætter rammer for 
trygge relationer og velfungerende børnefællesskaber, hvor alle børn oplever at høre til og ind-
går i gode og stærke samspil og relationer med andre børn og med det pædagogiske personale.

2. Sådan skaber I professionelle læringsfællesskaber
  I et professionelt pædagogisk læringsfællesskab er dagtilbuddets praksis et fælles anliggende, 

hvor ledere og medarbejdere er sammen om at styrke og udvikle den pædagogiske praksis. Det 
professionelle læringsfællesskab handler om hele tiden at blive klogere på sammenhængen 
mellem det læringsmiljø, som dagtilbuddet tilbyder, og det, som børnene reelt får ud af at gå i 
dagtilbuddet.

  At etablere professionelle læringsfællesskaber kalder på ledelse, der både skaber rammer og 
sætter retning, og som involverer sig i praksis. Og det fordrer pædagogisk personale, der enga-
gerer sig i og oplever læringsfællesskabet som et fælles anliggende.

  Vi sætter spot på, hvordan ledere og medarbejdere kan etablere et professionelt læringsfælles-
skab i det enkelte dagtilbud.

3. Hvad kalder den styrkede pædagogiske læreplan på af ledelse?
  Lederen er ansvarlig for at sikre, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det 

daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring afspej-
ler læreplanens retning og de pædagogiske refleksioner i den. Den pædagogiske læ-
replan skal fungere som et pejlemærke for det pædagogiske personale. Lederen er 

ligeledes ansvarlig for at etabler en evalueringskultur i dagtilbuddet.
Hvad indebærer det af opgaver for lederen, og hvad kalder det på af ledelse?

Vi sætter fokus på de ledelsesmæssige krav og understøtter arbejdet med 
den pædagogiske læreplan og drøftelserne på tværs af de deltagende insti-
tutioner.

Arrangementerne afholdes som fyraftensmøder i tidsrummet 17.00 - 20.00.
Du kan deltage i Odense og Esbjerg, efterår og vinter 2019/2020. 

Se mere på www.dlo.dk, eller kontakt Thinne Nielsen på thinne@dlo.dk 
eller 70275520/45558100.

DLO

I et samarbejde mellem DLO og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) udbyder vi i 
efteråret 2019 og vinteren 2020 tre EVA- inspirations aftener, hvor I vil få inspira-
tion om et konkret tema koblet til den styrkede pædagogiske læreplan.



Organisationer 
der er medlem af DLO: 
Følgende paraplyorganisationer 
udgør "organisationsudvalget" 
i DLO.  Tre repræsentanter fra 
organisationerne er en aktiv del 
af bestyrelsen.

Deutscher Schul- und 
Sprachverein 

für Nordschleswig
www.dssv.dk

Danske Daginstitutioner,  
www.ldd.dk

Dansk Friskoleforening  
www.friskoler.dk

Foreningen De 
danske Børneinstitutioner  

(i Aabenraa)
Tlf. 73 76 86 90 
www.fd-db.dk

Det Københavnske og 
Nørrebros Asylselskab 
www.asylselskabet.dk

Sammenslutningen af  
Rudolf Steiner Dagtilbud 

www.rudolfsteinerdagtilbud.dk

Foreningen af Kristne Friskoler

www.titibo.dk

Børneringen,  
www.borneringen.dk

KFUM Sociale 
Arbejde i Danmark  
www.kfumsoc.dk
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abonnement på Børns Hverdag. 
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Interesseorganisation
  For at fremme de bedste vilkår for børn  
  For daginstitutionernes vilkår
   For at varetage medlemsinstitutioner nes  

interesser.
 
Konsulenthjælp
  Fortolkning
  Problemløsning
  Forhandling
  Kurser
  Forlagsvirksomhed
  Håndbøger
  Foldere
  Mødestatistikker, kartotekskort m.m.

Medarbejdere: 
Sekretariatschef: Tanja Krabbe
Konsulent: Thinne Nielsen
Studentermedhjælper: Sofie Hede
Kommunikationskonsulent: Katrine Amtoft
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DLOs regioner 
DLOs politiske (frivillige) organisation er 
opdelt i 5 regioner.

Kontaktpersonerne er:
Hovedstadsregionen
Allan Bäck
Tlf. 40 52 97 95
alb-sjg@mail.dk

Region Sjælland
Charlotte Westergaard Jensen 
chweje@hotmail.com  

Region Syd-Danmark 
Eva Djurhuus 
Tlf. 23 32 51 44 
evd@esbjergkommune.dk

Region Midtjylland
Alex Kejlberg
Tlf. 22 53 68 43 
kejlbergalex@gmail.com

Region Nordjylland
Hanne Høy Larsen
Tlf. 98 29 63 38
hmhl-fb@aalborg.dk

En daginstitution med 30 børn kan blive 
medlem af DLO og få adgang til rådgiv-
ning, medlemsrabatter og abonnement på 
Børns Hverdag for kr. 2.445 om året.

Artikler i Børns Hverdag afspejler ikke nød-
vendigvis DLOs holdning.

Forside: Sanni Maria P. Korsgaard
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Udkommer uge 40. Deadline 6. september.

Børns Hverdag nr. 6:
Udkommer uge 48. Deadline 1. november.

DLO

Daginstitutionernes
Lands-Organisation



 

A
L 

H
EN

V
EN

D
EL

SE
 T

IL
 : D

LO
, H

øff
di

ng
sv

ej
 3

4
, 2

50
0

 V
al

by

SO
R

T
ER

ET
 M

A
G

A
SI

N
P

O
ST

 S
M

P
 

Husk at tilmelde dig DLOs temadag om 
ledelse i den private daginstitution:

’ALENE HJEMME’
fredag den 30. august 2019 i Odense 
(”privatkonferencen”) 

 
NB: Early bird rabat: 200kr. rabat ved tilmelding senest 
den 11. juli 2019
 
 
Tag din souschef med og få en dag, der fokuserer på lederskab og giver ny inspi-
ration til faglig udvikling. Du får lækker morgenmad, stor frokostbuffet og kaffe/
kage med i prisen.
 
 
Hør om:
 - Hvilke udfordringer bokser dine kolleger mest med? 
- Politisk status: hvad er seneste nyt af betydning for privatinstitutionerne?
- hvad er de bedste guldkorn fra DLOs rådgivning til private daginstitutioner?
  
Få undervisning i:
-Praksisfællesskabet som ressource - hvordan kan faglig udvikling vokse i perso-
nalegruppen?
-Hvordan kan lederen styrke sine egne kompetencer - få konkrete tips med hjem
-Ledelse af refleksiv og evaluerende praksis - hvilke redskaber kan lederen bruge?

Underviserne er: Micki Sunesen, PhD og Marianne Helleskov, pædagogisk kon-
sulent samt Thinne Nielsen-Tjørnfeldt og Tanja Krabbe, DLO

 
Læs mere på www.dlo.dk
 
NB: ved tilmelding før 11. juli er prisen kr. 995,- (herefter 1.195,-)


