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Pædagogens professionsuddannelse i balance 
Lektor Cäcilia Vestergaard og lektor Marianne Bech Larsen 

 

Nærværende rapport beskriver et delprojekt under et nationalt udviklingsprojekt om 

professionsdidaktik, der har fokus på udvikling af ny pædagoguddannelse af 2014 med henblik på 

at styrke kvaliteten af denne. Delprojektet fokuserer på dagtilbudsområdet og opstiller med 

henvisning til uddannelsens kompetencemålsorientering forslag til didaktiske principper for en 

professionsbacheloruddannelse i balance. Hermed pointeres vigtigheden af, at kunne tilrettelægge 

og gennemføre en undervisning, hvor tankegangen er, at der skal være større sammenhæng mellem 

teori og praksis. I den forbindelse indkredses på et overordnet niveau pædagogprofessionens 

kompetencer som en balancegang mellem teori og praksis indeholdende aspekter som 

vidensbasering, rettethed og situationsbetingethed. I forlængelse heraf fremstilles i rapportens 

sidste del et katalog med forslag til et konkret undervisningsforløb, hvor der anvendes principper 

for dybdelæring.  Forslaget har fokus på betydningen af, at relatere sig tæt til professionens praksis, 

men understreger også betydningen af professionalisering, der omhandler kompetencer til at 

analysere og reflektere på et vidensbaseret grundlag.  

 

1. Indledning og baggrund 
Delprojektet afgrænser sig til udvikling af dagtilbuds-specialiseringsområdet.  

I 2014 reformeres pædagoguddannelsen radikalt. Der er stort politisk opbakning til reformen, der 

skal styrke fagligheden og kvaliteten med fokus på handlekompetence og bedre sammenhæng til 

praksis.1 

Uddannelsen til pædagog af 20142 er fortsat normeret til 3½ år. Af væsentlige ændringer fra 

uddannelsen af 20073 til uddannelsen af 2014 kan nævnes, at uddannelsen ikke længere er 

fagopdelt, men i stedet kompetencemålsstyret. Uddannelsen organiseres fra 2014 modulopdelt og 

specialiseringsgraden styrkes.  

                                                           
1 http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende 

 
2 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014) 

3 Undervisningsministeriet BEK nr 220 af 13/03/2007  
 

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/ny-paedagoguddannelse-stiller-storre-krav-til-studerende
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Kompetencemålsstyringen har anvendelsesperspektivet i fokus og betoner relationen til praksis. Det 

skal blive mere synligt, at det der læres på uddannelsesinstitutionen kan bruges ’til noget’ i det 

kommende arbejde som pædagog. Hermed udfordres uddannelsens traditionelle fokusering på viden 

og færdigheder. Med kompetencebegrebet stilles der skarpt på, at de studerende bliver i stand til at 

håndtere situationer i praksis på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde. Som Knud Illeris 

refererer Holt Larsen, handler det om, at kunne hvad man skal (Illeris 2015, side 31). Vi uddyber 

begrebet kompetence til at omfatte såvel viden, kunnen og væren, der er indlejret i personen. Med 

denne tilgang ligger vores definition på kompetencebegrebet i tråd med Aristoteles definition af 

vidensbegrebet, som det refereres af Glerup (2004). Kort sagt betyder dette, at:  

 

(…) begrebet integrerer både teoretisk viden (episteme), færdigheder (tecne) og 

refleksion (phronesis) som evnen til at adskille rigtigt og forkert og handle derefter. 

Hermed er det vores opfattelse, at duelighed i praksis afhænger af situationen, og at 

dømmekraften opøves gennem erfaring med inddragelse af viden. Det betyder også, at 

det ikke er muligt alene gennem teknikker og metoder at praktisere ’det rette’ 

(Vestergaard og Bech Larsen 2013 s 241-242). 

 

Reformen af uddannelsen udfordrer hidtidig undervisningspraksis både på den indholdsmæssige og 

den formmæssige side og kalder på udvikling af didaktisk nyorientering. En nyorientering, der 

korresponderer med de generelle samfundsmæssige behov under forandring. På DTP 

(Dagtilbudsspecialiseringen) omfatter det første kompetencemål blandt andet centrale temaer som 

didaktik, læring, leg, sproglig udvikling og tosprogethed 4.  

Temaerne udtrykker ikke i sig selv en ny-orientering i uddannelsestænkningen, men optoner måske 

til en vis grad uddannelsens fokusering på didaktisk kompetence og opmærksomhed i forhold til 

sproglig udvikling og udfordringer i forhold til dette. 

Behovet for nyorientering går i højere grad på det tætte forhold til professionens praksis. Det er 

denne fordring, der danner baggrund for, at vi undervejs i projektet har samarbejdet tæt med to 

forskellige dagtilbud. I første omgang med det mål, at undersøge professionens praksis som 

baggrund for den senere tilrettelæggelse af undervisningsforløb inden for specialiseringens 

kompetencemål. I anden omgang i forbindelse med gennemførelsen af undervisningsforløb, hvor 

                                                           
4 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014) 
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pædagogstuderende har observeret og afviklet forskellige aktiviteter og forløb i to forskellige 

dagtilbud i tæt relation til videnstilegnelsen på UC. Hermed falder projektet i to dele. Den første 

omhandler undersøgelse af professionens praksis. Den anden del omhandler udvikling af 

uddannelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning og i tæt forbindelse med professionens 

praksis. 

2. Metodeafsnit 
Projektet tager overordnet udgangspunkt i tesen om, at professionel pædagogisk praksis balancerer 

tilpas imellem teori og praksis.  

Teoribegrebet som det anvendes her, omfatter med inspiration fra Aristoteles (Glerup, 2004) viden 

af både epistemisk og tecne karakter. Det kan være viden af videnskabelig, forskningsbaseret eller 

professionsrettet karakter også omfattende visse metoder, for eksempel koncepter af vejledende 

karakter. Praksis omfatter til forskel herfra og med henvisning til Wenger (2008) handlinger, der 

kalder på beherskelse i diverse situationer i pædagogisk arbejde, der i princippet er forskellige fra 

gang til gang. Situationer der altså gør krav på, at pædagoger kontinuerligt må ’opfinde’ passende 

måder at handle på. På denne måde er praksis både vidensbaseret, værdiorienteret og til kontinuerlig 

forhandling. Med dette udgangspunkt tager projektet udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk 

tilgang til viden og erkendelse, der vægter sprogets betydning i erkendelsesprocesser.5 

Projektet lægger sig med hensyn til forståelsen af forholdet mellem teori og praksis i forlængelse af 

et tidligere gennemført projekt (Vestergaard og Larsen, 2013). Her dokumenteres, at såvel 

pædagogers praksis som pædagogstuderendes læring i uddannelsens praktik i nogle tilfælde 

bevæger sig i retning af det vi betegner som praktisisme, der underbetoner såvel teoretisk viden som 

mere værdibaseret professionsrelevant viden. I tilfælde hvor fokuseringen på teoretisk viden 

overbetones, kan praksis bevæge sig i retning af det, vi betegner som teorityranni, der underbetoner 

professionens situative viden. I den professionelle pædagogiske praksis bliver det kunsten at holde 

balancen imellem de to yderpositioner, som illustreret i Figur 1:  

 

 

 

 

                                                           
5 Wenneberg 2002  
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Figur 1 

 

 

2.1 Empiriske metoder 
Som led i projektets første del har vi undersøgt samspillet mellem viden og handling i pædagogers 

praksis, som det er beskrevet med begreberne teori og praksis i figur 1. For at afgrænse os, har vi 

hovedsagelig fokuseret på pædagogers viden og handlinger i tilknytning til børns sproglige 

udvikling og udtryk, da dette område udgør et centralt område af pædagogikken i dagtilbud. 

Vi har indsamlet empiri i to vidt forskellige 0-6 års dagtilbud. Det ene dagtilbud ligger i et 

parcelhuskvarter i en jysk købstad. Det andet dagtilbud ligger i et socialt boligbyggeri, i en storby, 

hovedsageligt med børn og familier af anden etnisk herkomst end dansk.  

Empirien udgøres af videobaserede observationer af aktiviteter og samvær mellem børn og 

pædagoger (Løkken, Gonvor og Søbstad, Frode (2006). Informanterne blev filmet, da vi vil 

indsamle erfaringer om didaktiske overvejelser før, under og efter handlinger. Desuden indsamlede 

vi videobaserede semistrukturerede interviews med pædagoger. Filmene blev straks efter optagelsen 

spolet tilbage og vist til pædagogen med henblik på ustrukturerede miniinterviews gennem 

spørgsmålet: ”Hvilke tanker gjorde du dig, da du handlede, som du gjorde” (Kvale og Brinkmann 

2009). 

   
 

Praktisisme Teorityranni Teori Praksis 
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Videooptagelser har den fordel, at de fastholder non- og verbalsproglige handlinger, som er 

flygtige, da de kan afspilles igen og igen (Løkken – Søbstad 1998). Et udvalg af disse 

videooptagelser har vi omformet til cases (Thisted 2010), der danner projektets empiriske grundlag. 

 

2.2. Rapportens opbygning 
Første del af rapporten er en bearbejdning af den indsamlede empiri fra den pædagogiske praksis i 

perspektiv af forholdet mellem teori og praksis. På denne baggrund opstilles en didaktisk model for 

balance imellem teori og praksis betegnet ved pædagogers vidensbaserede, situationsbetingede, 

rettethed. 

Rapportens anden del omhandler principper for en pædagoguddannelse i balance og et konkret 

forslag til undervisningstilrettelæggelse på dagtilbudsområdet. Herunder betones perspektivet om 

dybdelæring, der fokuserer på betydningen af mening og relevans for de studerende. Afsluttende 

præsenteres en casesamling udarbejdet med baggrund i projektets empiriske materiale. 

 

Rapportens første del 

3. Resultater  
I følgende afsnit analyserer vi på udvalgte cases med baggrund i den opstillede tese om balancegang 

mellem teori og praksis.  

3. 1 Pædagogisk praksis i balance- et eksempel fra praksis 
Foråret er kommet. Solen skinner fra en skyfri himmel og alle børn i børnehaven leger udenfor. 

Pædagogen Pia spørger to drenge om de vil hjælpe med at lave indkøbsseddel til den forestående 

hyttetur med de store børn fra grøn gruppe. Sammen sætter de sig i al-rummet. Pia er en erfaren 

pædagog med mange års erfaring. Samtalen er i gang: 

 

 Hyttetur 

Kylling og skinke, siger Thomas. Pia svarer: Okay, er det begge dele? Ja, nikker 

Thomas. Pia fortsætter snakken: det er godt nok mange ting, så tror jeg også, vi bliver 

mætte. Så var der også både rød og hvid salatdressing, ikke? Hvorfor det: spørger 

Peter. Pia forklarer: så er der også lidt at vælge imellem, så har vi i hvert fald det. 

Hvis så vi skulle have dessert, tror i, de alle sammen kan lide pandekager? Begge 

drenge nikker et ja. Pia siger herefter: så skal vi have 17 pandekager med. 17 

pandekager: svarer drengene i munden på hinanden og med store øjne. Så er det et 
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par pakker i hvert fald, tilføjer Peter. Bare alle kan få en pandekage til dessert, 

fortsætter Pia samtalen og spørger så: Hvad skal i have på pandekagerne? Skal I bare 

have syltetøj og sukker på? Ja, svarer Thomas med det samme. Peter spørger lidt efter: 

kan vi ikke få smør på pandekagerne. Smør, siger Pia forundret. Ja, svarer Peter og 

griner. Man tager smør på, og imens viser han med armene, hvordan han gør, når han 

putter smør på pandekager og siger: så hælder man bare sukker ovenpå. Thomas tager 

tråden op og fortsætter snakken: Man kan også få sirup på pandekager. Okay, siger 

Pia, man kan jo sige, at hvis man varmer pandekager, så putter man smør på, for man 

steger jo pandekager i smør. Så skal vi i hvert fald huske sukker og marmelade, og 

hvad siger du Thomas, sirup? Og Nutella fortsætter Peter, nu med et bredt smil. Nu 

bliver i godt nok, også da, svarer Pia. Bananpandekager sammen med Nutella smager 

virkelig godt, bidrager Thomas nu med og nikker bekræftende over til Peter. Begge 

drenge kommer til at smile endnu mere. Vi kan da ikke have det hele med, vil i så helst 

have sukker og syltetøj med eller Nutella og banan, spørger Pia igen? Ingen af 

drengene svarer, de ser bare lidt ud i luften. Efter et par sekunder spørger Pia igen, 

hvad tror i det er bedst? Thomas støtter med den ene hånd sit hoved og bøjer det ned.  

Peter afspejler bevægelsen og gør det samme imens han igen smiler over til Thomas. 

Begge drenge forholder sig fortsat tavs. Kan i ikke beslutte jer, spørger Pia. Det bliver 

en halv pandekage af hver. Vi prøver at skrive det op, det kunne jo være, at nogle af 

de andre har haft det med, så så kan vi overtage det. Drengene smiler. Nå nu har vi 

fået styr på aftensmaden, hvad skal vi så have med til morgenmaden, spørger Pia 

videre (…). 

 

Pia, Thomas og Peter skiftes til at tage ordet. Drengene undrer sig over, at der både skal skrives rød 

og hvid salatdressing på listen, men de accepterer det, da Pia forklarer: så er der lidt at vælge 

imellem. Da samtalen kommer til at dreje sig om tilbehør til pandekager, kommer der mere på spil. 

Der er kommet til at stå syltetøj og sukker på listen. Men Thomas og Peter er ud på noget mere, og 

Pia er indforstået med, at dette ”mere” kan tales frem. Der bliver forslået smør og sirup og Nutella 

og banan. Samtalen standser, da Pia vil have drenge til at vælge mellem to muligheder. Drengene 

tier stille, og netop stilheden som får samtalen til at standse, bidrager til Pias accept af at begge dele 

skrives på listen. I det efterfølgende interview spørger vi Pia om, hvilken pædagogiske overvejelser 

hun gjorde sig. Her følger svaret: De skal lære at være med til at tage beslutninger. Det gør vi 

faktisk en del ud af med denne gruppe, de skal jo have lært at deltage i demokratiske processer.  

Set fra et teori-praksis perspektiv kan det hævdes, at Pia adspurgt om situationen fremhæver såvel 

viden som værdier om demokratiopfattelser. Dette kommer til udtryk ved, at hun for det første 

inviterer drengene til deltagelse, hvor hun giver plads til gensidig meningsforhandling og reel 

medbestemmelse til børnene. Hermed er hun i overensstemmelse med Dagtilbudslovens § 7 stk. 4 

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016), der foreskriver at børn i dagtilbud skal 

gives medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Adspurgt hvorfor hun vælger at 
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inddrage børnene i processen, svarer Pia grinende: Ja, det gør jeg da altid med de store. Hermed 

udtrykker hun det ’selvfølgelige’ i at betone inddragelsen af børnene.  Og videre: fordi det skal de 

jo have lært. De skal lære at være med til at tage beslutninger. I forbindelse med interviewet 

kommer det også frem, at processen med indkøbssedlens tilblivelse ikke som sådan har været 

planlagt på forhånd. Pia beskriver, at hun kommer til at tænke på, at den skal hun jo også have lavet 

og, at hun griber muligheden for at få dette gjort, da situationen byder sig til. Som afslutning 

betegner hun med et tilfreds smil samtalen med børnene som en rigtig god samtale.   

Sammenfattende kan det om eksemplet fremføres at pædagogens praksis afspejler viden i den 

forstand, at pædagogen i sin refleksion over handlingen fremhæver, at hun netop handler, som hun 

gør af en grund, der kan henføres til gældende diskurs i senmoderniteten om børn som medborgere 

(Sommer, 2010). Herunder også det lovmæssige grundlag for dagtilbudspraksis. Som den anden 

pointe kan fremhæves, at Pia trods denne ’rettethed’, som hun fremfører den bagudskuende, lader 

situationen betinge sine handlinger i praksis. Hun har ikke planlagt forløbet på forhånd. Hun griber 

netop én af mange muligheder for at handle inden for rammerne af det, der kan opfattes som 

relevant praksis. Hermed kan vi tale om en særlig situationsbetinget rettethed. Samlet set betegner 

vi Pias praksis i eksemplet som en vidensbaseret, situationsbetinget rettethed. 

Relateret til tesen om professionelle pædagogers balancegang mellem teori og praksis, som 

illustreret i figur 1, trækker Pia i sin praksis på teori, som begrebet traditionelt anvendes i 

pædagogfaget. Hun behersker samtidig at handle i overensstemmelse med den konkrete situations 

betingelser, som disse skabes mellem de deltagende børn, hende selv og den konkrete 

daginstitutionelle kontekst og stadig indenfor rammerne af, hvad der kan gælde for legitimt og 

relevant for pædagogisk praksis i dagtilbud. Hermed undgår hun ’grøfterne’ som illustreret i figur 1. 

Hun behersker at balancere og rammer plet med sin vidensbaserede, situationsbetingede rettethed. 

Vi betegner med dette perspektiv eksemplet som eksemplarisk.  

 

3.2 Teorityranni – et eksempel fra professionens praksis 
Som nævnt i metodeafsnittet kan det være en udfordring at balancere tilpas mellem teori og praksis. 

Teoretisk viden kan i nogle tilfælde stille sig i vejen og blokere for muligheden for at få øje på 

væsentlige sider af den situative praksis. Der fokuseres så stærkt på den isolerede viden ’i sig selv’, 

at helhedsorienteringen mistes. Et eksempel fra vore observationer i et dagtilbud dokumenterer 

dette: 
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Vi skal have det sjovt 

Det er gruppetid i børnehaven. Blå stue skal gennemføre en aktivitet fra et program, 

der har til hensigt at støtte børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Der er nu gået 

12-13 minutter siden Ditte (pædagogen) indfandt sig i tumlerummet sammen med de 

første 2 børn af gruppen på 10. Ditte styrer forløbet, men har to kolleger til at hjælpe 

sig.  

Tilbage til fortællingens start:  

 

De første 4 børn er ankommet og sætter sig sammen med Ditte. En af pigerne taler 

henvendt til Ditte om farven på faldskærmen, der ligger på gulvet imellem dem. Ditte 

får øje på en blyant, som en af pigerne har i hånden og beder hende om at lægge den. 

Ditte og børnene taler om, hvor mange børn de mangler, og hvem de venter på.  

Børnene er ved at blive urolige. Nogle kravler ind under faldskærmen. Ditte beder 

dem komme ud. Et barn begynder at tælle børnene og kommer frem til tallet syv. 

Sigurd og Søren kommer til. Sigurd stiller sig med numsen i vejret, ryster den lidt. 

Søren svarer igen med et smil og ved at stikke sin numse frem. De sætter sig begge 

grinende. Alle børn er nu kommet, og Ditte prøver at få etableret en rundkreds og 

indleder med at repetere reglerne for aktiviteten sammen med børnene: 1) vi skal 

passe på hinanden 2. Vi skal hjælpe hinanden 3) vi skal have det sjovt, mens hun 

kigger på det første barn i rundkredsen. Efter hver regel opfordrer Ditte til at gentage i 

kor. Det gør nogle af børnene.  

Derefter er det tid til at præsentere sig for hinanden. Børnene skal efter tur sige deres 

navn og køn: jeg hedder….og jeg er en pige/dreng. Derefter skal de spørge den næste 

i rundkredsen: hvad hedder du? Turen er kommet til Jens, som kigger beklemt ned i 

gulvet, piller lidt ved sit knæ. Han svarer ikke. Turen går videre til en af pædagogerne. 

Sofus lidt længere fremme i kredsen laver en lille drejning rundt om sig selv. Ditte 

stopper ham med hånden. Kathrine gaber højlydt. Asger flytter sig lidt frem og 

tilbage. Turen er nu nået til Asger. På spørgsmålet om sit navn siger han: jaj aker å 

grang. Så er det Peters tur. Han stirrer tomt ud i luften. Ditte tager hans hånd, han 

reagerer ikke og Ditte fortsætter til det næste barn i rundkredsen. Bag Ditte har to af 

drengene deres egen leg. Den ene siger til den anden: Du har en numse. Nogle græder, 

nogle løber rundt. Ditte beder alle sætte sig og sammen repeteres reglerne: 

1) vi skal passe på hinanden 2) vi skal hjælpe hinanden 3) vi skal have det sjovt. 

 

Når eksemplet fortolkes med udgangspunkt i begrebet teorityranni er det ud fra den fortolkning, at 

det er ’programmet’ eller konceptet med fokus på børns følelsesmæssige og sociale udvikling, der 

styrer pædagogens praksis. Konceptets regler repeteres igen og igen, uden blik for børnenes 

initiativer. Reglerne gentages nærmest mekanisk, og ser ikke ud til at give mening for børnene, der 

som tiden går bliver mere og mere ukoncentrerede og u-engagerede. Nogle bliver kede af det og har 

det tydeligvis ikke sjovt, selv om dette er en af programmets regler. Tydeligt er det også, at 
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fokuseringen på programmet blokerer for pædagogens opmærksomhed på andre vigtige forhold. 

Eksempelvis hæfter hun sig ikke særligt ved, at Asger sprogligt set, har brug for hjælp til at få sit 

budskab igennem. Heller ikke direkte adspurgt om børnenes kompetencer i det opfølgende 

interview, hvor videoklippet vises for pædagogen, bemærker hun Asgers sproglige udfordringer. 

Hun fokuserer alene på, at denne gruppe børn har følelsesmæssige og sociale udfordringer og på at 

følge konceptets metode. Med til fortællingen hører, at pædagogen netop er i gang med et 

uddannelsesforløb i det pågældende program.  

Set i perspektiv af figur 1 kan en mulig fortolkning være, at pædagogen netop i kraft af den aktuelle 

interesse for det pågældende koncept kommer til at overse kompleksiteten i sin egen pædagogiske 

praksis. Hun overser det faktum, at pædagogfaget er kendetegnet ved en vandret vidensstruktur, 

hvor der trækkes på mange forskellige videnselementer, når der analyseres og når der handles i 

praksis6. Hun inddrager eksempelvis ikke sin viden om børns sproglige udvikling og udtryk, selv 

om situationen kalder på det. Hun fokuserer alene på sit program. Hun overser i vidt omfang 

børnenes initiativer og griber eksempelvis ikke bolden, da en af pigerne taler om farven på 

faldskærmen, eller det barn, der begynder at tælle alle børn og når frem til tallet syv. Hun mister 

blikket for den situative side af praksis. 

Hun retter alene sine handlinger mod konceptets metoder, og vi fortolker på denne baggrund dette 

som et eksempel på teorityranni. 

 

3.3 Praktisisme- et eksempel fra professionens praksis 
Pædagogisk praksis skabes, som tidligere nævnt og med henvisning til Wenger (2008) gennem 

kontinuerlige og ofte ordløse meningsforhandlinger, der over tid skaber rutiner, vaner og andre 

former for tingsliggørelse, der i nogle tilfælde kan underbetone betydningen af viden og refleksion. 

 

Æggeuret 

Abbas og Mohamed står ved døren til stuen.  På madrassen sidder resten af gruppens 

børn. Abbas og Mohamed har fået til opgave, at råbe børnene op en af gangen, så de 

kan sætte sig til spisebordene. De siger: Sarah, der rejser sig, klapper Abbas på 

hovedet og fortsætter til sin plads. Sådan fortsætter det, indtil alle børn er på plads. 

Da alle sidder ved bordene og har fundet madkasserne frem rejser pædagogen Malene 

sig, sætter et æggeur til og siger: sshhh, nu skal vi tie stille i 10 minutter og spise vores 

mad. Alle børn tier og spiser i dyb tavshed. Der høres kun klirren fra tallerkener og 

                                                           
6 Se afsnit 6 
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bestik. En pige der sidder lidt uroligt på stolen manes ordløst til ro ved, at Malene 

lægger hånden på hendes skulder og retter hende op.  

 

I et efterfølgende interview med Malene udtrykker hun, at børnene på stuen er urolige, og at det er 

nødvendigt at arbejde med en fast struktur.  

Isoleret betragtet kan der være gode grunde til mangfoldige former for praksis. Her med 

udgangspunkt i begrundelser som behovet for ro.  

Set fra et pædagogisk perspektiv bliver det imidlertid ikke tydeligt, at der ligger faglige og 

vidensbaserede begrundelser bag den aktuelle praksis. Havde der været dette, ville den praktiske 

løsning af ’problemet’ formodentlig også havde taget sig anderledes ud.  

Konkluderende hævder vi, at begrundelser for dette eksempels pædagogiske praksis kan opfattes 

som praktisisme, der underbetoner betydningen af faglig viden og i højere grad betoner 

socialisering forstået som tilpasning. 

 

Med de tre eksempler vil vi illustrere at pædagogisk praksis i alle hverdagens situationer udfordres 

på at holde balancen mellem teori og praksis. Eksemplerne illustrerer, at pædagogisk praksis netop 

er i bevægelse og ’kan løbe af med pædagogen’, og at det derfor vedvarende handler om, at ramme 

plet. 

 

3.4 Balancen mellem teori og praksis i perspektiv af caseanalyser 
De udarbejdede cases er typiske eksempler på pædagogisk hverdagspraksis, som med større eller 

mindre variationer må formodes at finde sted dagligt i de fleste dagtilbud.  

Fælles for dem er, at de bevæger sig imellem teori og praksis på forskellige måder. Casen om 

hytteturen viser os, hvordan pædagogen lader sin handlinger undervejs betinge af faglig viden, den 

aktuelle situation og relevante mål. Hermed kan hendes handlinger opfattes som rettede mod noget 

uden for situationen selv, samtidig med, at der afstemmes med situationen som denne finder sted i 

den konkrete kontekst. Begrundelsen for at rette handlingen mod det valgte orienteringspunkt, kan 

føres tilbage til viden, der hentes udenfor situationen selv, men aldrig fordi denne er noget ’i sig 

selv’. 

Hermed taler vi om et balancepunkt imellem teori og praksis, der kan betegnes som en 

vidensbaseret, situationsbetinget rettethed illustreret med den blå trekant i Figur 2 
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Figur 2 

 

Casen om ’Vi skal have det sjovt’ viser ligeledes, at pædagogen lader sine handlinger betinge af 

faglig viden, men at denne som tidligere nævnt tilsyneladende kommer til at blokere for, at 

pædagogen udøver sin praksis i overensstemmelse med situationen. De pædagogiske handlinger 

retter sig, som det fortolkes af os i analysen, stringent imod det fastsatte mål, der ligesom den 

tilegnede viden bliver betonet i en grad, der gør, at den rette balance mistes. 

I casen om æggeuret er der, som vi fortolker det, også tale om høj grad af rettethed mod et 

forudbestemt mål, ligesom der også kan argumenteres for, at der er tale om en situationsbetinget 

praksis, der netop kalder på handling. Argumentation for den pædagogiske handling begrænser sig 

som tidligere nævnt til praktiske hensyn om ro og struktur. Hermed stiller vi spørgsmålstegn ved 

den vidensbaserede dimension i handlingen og argumenterer for, at balancen mellem 

vidensbasering, rettethed og situationsbetingethed mistes. 

 

3.5 Opsamling 
Med baggrund i analysen af disse tre eksempler kan vi indkredse og begrebsliggøre 

pædagogprofessionens kompetence på et overordnet niveau, som det at efterstræbe balancegang 

mellem vidensbasering, rettethed og situationsbetingethed.  

   
Praktisisme Teorityranni Teori Praksis 

 

vidensbaseret situationsbetinget 

rettethed 
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Rapportens anden del 
I afsnit 4 opstiller vi med udgangspunkt i rapportens første del didaktiske principper for en 

pædagoguddannelse i balance som i afsnit 5 fremstilles i en model for samme. 

 

4. Pædagoguddannelse i balance 
Kompetencemålsstyringen i pædagoguddannelsen udtrykker en bredere samfundsmæssig udvikling 

på uddannelsesområdet, der målorienterer uddannelser i forhold til funktioner efter uddannelsen. 

Professor i universitetspædagogik Lars Ulriksen (2014) peger på, at for nogle fremstår 

kompetencemålsstyringen som en instrumentalisering af uddannelsen, der alene har fokus på 

produktion af arbejdskraft og ikke på videnskabelige dannelsesprocesser. 

Rapporten her, anskuer kompetencemålsstyringen som en mulighed for at skabe uddannelser, der i 

højere grad end tidligere uddannelser har professionsfagets kerne i fokus, men har også blik for, at 

fokusset på anvendelsesperspektivet kan sætte uddannelsens vidensniveau under pres. Her trækker 

vi på vore resultater fra rapportens første del og betoner i den sammenhæng, at professionel praksis 

stræber efter treklangen mellem vidensbasering, rettethed og situationsbetingethed.  

Til uddybning af denne tilgang betoner vi i principperne for undervisningstilrettelæggelse 

perspektivet om dybdelæring. Et perspektiv, der for nogle vil synes uforenligt med 

kompetencemålstænkningen, men et perspektiv, der må fastholdes som grundlag for en 

pædagoguddannelse på et professionsbachelorniveau. Som Ulriksen (2014) anfører, omhandler 

dybdelæring værdien af perspektivskifte og det forhold, at læringen over tid ændrer personen så 

professionens værdier tillægges mening. Dybdelæringsperspektivet i undervisningstilrettelæggelsen 

har fokus på, at de studerende lærer sig, at sætte undervisningens forskellige elementer i 

sammenhæng. Dette kræver, som det også refereres af Ulriksen et aktivt og længerevarende arbejde 

med de forskellige læringsopgaver, og at underviseren fokuserer på betydningen af mening og 

relevans for de studerende. Med dette mål for øje mener vi, at kunne understøtte de studerendes 

mulighed for at lære sig professionens grundlæggende principper og idéer.  

Her er vi opmærksomme på den udfordring, der ligger i uddannelsens organisering i moduler, der 

som udgangspunkt lægger op til at tænke uddannelse som korterevarende, afsluttede forløb med 

risiko for overfladelæring som udbytte og dermed ikke i overensstemmelse med et 

professionsbachelorniveau. 

I forlængelse af dette perspektiv vægter vi i nærværende projekt, at valget af teori,der anvendes i 

uddannelsen korresponderer med empiri fra professionens praksis og bidrager til, at de studerende 
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har blik for udvikling af praksis, set i pædagogisk og samfundsmæssigt perspektiv. Dette kan foregå 

eksempelvis ved at: 

 

• Teori kan anvendes som blik på praksis, eksempelvis i forbindelse med iagttagelser 

• Teori kan anvendes til at skabe performance med det sigte at forbedre praksis 

• Undervisningens teoriformidling organiseres, så det synliggøres at pædagogikken er 

samfundsmæssigt forankret og på et værdimæssigt grundlag er globalt afstemt.  

 

5. Professionsbacheloruddannelse i balance 
Med baggrund i ovenstående gennemgang, der fremhæver betydningen af, at uddannelsen til 

pædagog balancerer imellem teori og praksis, har vi udarbejdet nedenstående model. Denne 

illustrerer, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med baggrund i overvejelser, der indtænker 

undervisningens indhold og organisering i samspil med de studerendes forskellige forudsætninger. 

Her vægtes betydningen af dybdelæring, der bidrager til et professionsbachelorniveau. Se uddybet 

forklaring under figuren på næste side. 
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                   Professionsbacheloruddannelse i balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerer, at undervisningens didaktik i professionsuddannelsen til pædagog skal balancere 

tilpas imellem teori og praksis for at understøtte de studerendes dybdelæring, der er markeret i 

figurens mørkeblå trekant. Dybdelæring kommer til udtryk ved, at de studerende lærer sig 

grundlæggende principper og idéer i professionens fag og kan sætte uddannelsens elementer i 

sammenhæng.  

En tilpas balance mellem teori og praksis har blik for anvendelsesperspektivet og opfatter 

professionel praksis som ’fri’ men knyttet til professionens viden og værdier og forvaltet af den 

enkelte selv. Teori som begreb betegner i denne sammenhæng såvel videnskabelig viden, 

forskningsbaseret viden og metoder af vejledende karakter, som kan være indeholdt i 

undervisningen. Praksis som begreb betegner i denne sammenhæng handlinger, der skal beherskes i 

det pædagogiske arbejde. 

  Teori-tyranni Praktisisme 

    Indhold Organisering 

Studerende 

Dybdelæring 

     Undervisningens  

            treklang 

 

Praksis Teori 
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Figuren illustrerer, at balancen i undervisningen kan mistes og bære den studerendes læreprocesser i 

retning af teorityranni (illustrerer i figurens pil til højre), der underbetoner den situative side af 

professionens praksis. Til gengæld overbetones tilegnelsen af teorien. Modsat kan tabet af balance 

bære den studerendes læreprocesser i retning af praktisisme (illustreret i figurens pil til venstre), 

såfremt handlinger i praksis er tømte for begrebslighed. Begge dele blokerer for dybdelæring og 

trækker de studerendes læreprocesser i retninger, der underbetoner professionaliteten i 

pædagoguddannelsen. 

Undervisningens treklang (illustreret som en lyseblå trekant i modellen kerne) i 

professionsbacheloruddannelsen i balance afvejer undervisningens indhold, der omfatter det stof, 

der sættes i spil i undervisningen, med organiseringen og tilrettelæggelsen af diverse 

undervisningsforløb med de studerende, der deltager i disse. Dette foregår på en balanceret måde, 

der medtænker betydningen af dybdelæring og søger at undgå, at lærerprocesserne kan komme på 

afveje. 

På denne baggrund skal det være synligt, at indholdet matcher professionens behov, set i et globalt, 

samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Organiseringen af indholdet skal bidrage til at skabe 

sammenhæng mellem teori og praksis. Ligesom den skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem 

uddannelsens dele. Desuden skal de studerendes forskellige deltagerforudsætningen medtænkes.  

 

6. Undervisningstilrettelæggelse imellem teori og praksis 
Som beskrevet i forklaringen til figur 3 må Professionsuddannelsen til pædagog balancere tilpas 

imellem teori og praksis for at understøtte de studerendes læreprocesser, både med henblik på 

beherskelse af praksis og med henblik på, at de studerende lærer sig grundlæggende principper i 

professionens fag og selvstændigt formår at sætte disse i sammenhæng. 

I forhold til udvælgelse af indhold udstikker Bekendtgørelsen for uddannelsen til 

kun overordnede temaer for undervisningen. Inden for disse rammer skal underviserne beslutte, 

hvilke undertemaer der tages fat i, hvilke tekster der læses, og hvordan undervisningen organiseres. 

Pædagoguddannelsen kan betegnes som et fag med en vandret vidensstruktur i den forstand, at den 

viden der trækkes på af forskningsmæssig og teoretisk karakter, lægger sig ved siden af hinanden 

med ligeværdig status. Det er ikke muligt at udpege et bestemt fundament som grundlæggende for 

faget eller opstille et fast hierarki af viden som rettesnor. Set i perspektiv af figur 3 kan der 

imidlertid peges på følgende principper for udvælgelse: 
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1. Stoffet skal udvælges, så det på eksemplarisk vis illustrerer, at temaer, forhold og 

fænomener kan anskues fra forskellige perspektiver 

2. Stoffet skal illustrere, at handlinger i praksis, ligger i forlængelse af det perspektiv der 

anlægges 

3. Stoffet skal udvælges med tanke for at tekstens (forstået som et bredt tekstbegreb) pointer 

kan iagttages empirisk 

 

I forhold til organiseringen af undervisningen skal der tages stilling til valget af 

undervisningsformer og arbejdsformer. Herunder må det overvejes, hvorvidt og hvordan 

undervisningen veksler mellem stærk og svag rammesætning, der som Ulriksen fremhæver med 

henvisning til uddannelsessociologen Bernstein markerer, i hvor stort omfang kontrollen med 

udvælgelse af indhold, rækkefølge, tempo og kriterier ligger hos henholdsvis underviseren og 

den studerende. Med baggrund i nutidens kompetencemålsstyring og fokusering på betydningen 

af feedback, henter vi inspiration hos professor John Hattie (Pedersen, Kirsten Hyldahl (2017), 

der skitserer, hvordan feedback kan bidrage til at reducere afstanden mellem de studerendes 

aktuelle forståelse og de opstillede læringsmål. Hattie (Pedersen, Kirsten Hyldahl (2017) 

beskriver følgende tre former for feed back; feed up, feed back og feed forward. Set i perspektiv 

af figur 3 peger vi på følgende principper for organisering:  

 

1. Organiseringen af undervisningen skal understøtte videnstilegnelse i dybden og dermed 

fordre, at undervisningens del- elementer sættes i sammenhæng og giver tid til 

fordybelse 

2. Organiseringen af undervisningen skal understøtte anvendelse i praksis 

 

I forhold til de studerende er der store variationer med hensyn til forudsætninger og interesser. 

Set i perspektiv af figur 3 peger vi på følgende principper, for at understøtte forskellige 

forudsætninger for læring. Herunder: 
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1. undervisningen skal understøtte muligheden for at lære sig indholdet ad forskellige veje: 

1. fra praksis- til teori, 2. fra teori- til praksis 

2. Undervisningen skal understøtte læringsstrategier, der går fra 1. helhed til del eller 2. fra 

del til helhed 

3. Undervisningen skal understøtte læringsstrategier af såvel visuel som auditiv karakter. 

 

6. 1 Undervisningstilrettelæggelse imellem teori og praksis- et konkret eksempel 
Indledningsvis præsenteres en overbliksmodel, der skal illustrere rækken af indholdselementer, der 

tilsammen komponerer det første modul i dagtilbudsspecialiseringens første kompetencemål i 

henhold til Bekendtgørelse for uddannelsen og den lokale Studieordning på UC Syd. Dernæst 

uddrages der specifikke elementer på eksemplarisk vis for at redegøre mere dybtgående for en 

undervisningstilrettelæggelse i balance. 

 

Her følger en overbliksmodel over modulets indholdselementer: 

Lovgrundlag 

Didaktik Leg Børnesyn Læring Børnelitteratur Trivsel, etnicitet, 

udsathed 

Sprog 

Figur 4 

 

Følgende vil vi præsentere et eksemplarisk undervisningsforløb omhandlende børns sproglige 

udvikling, der lever op til de opstillede kriterier i figur 3 og de oplistede principper for 

undervisningstilrettelæggelse. 

 

6.2 Undervisningsforløbet med fokus på sproget til at tale og lege med 
Forskningen peger på betydningen af det tidlige sprog før børns liv både i nuet og i et 

fremtidsperspektiv. Udvikling af tænkning og udvikling af sprog indgår i et dualistisk forhold. 

Martin Heidegger (1889 – 1976) skriver, ”Mennesket er et sprogvæsen” Sproget er desuden 

menneskets vigtigste kulturelle redskab. Dagtilbuddets pædagogiske arbejde med børns sproglige 

udvikling og udtryk er derfor en kerneopgave, som denne uddannelsesplanlægning har i fokus. Til 

undervisningsforløbet hører, at der er indgået en samarbejdsaftale med et dagtilbud, som stiller sig 

til rådighed, hvor de studerende kan afprøve forskellige opgaver i løbet af undervisningsprocessen. 

Undervisningsforløbet inddrager tre overordnede sprogsyn, som i det følgende foldes ud, så de 
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studerende kan tilegne sig viden, færdigheder og evnen til refleksion til at arbejde med sproget på 

alsidig vis i en pædagogisk praksis.  Der præsenteres et antal undervisningsgange, som indeholder 

mål og indhold for undervisningen i Dagtilbudsspecialiseringen.  

 

6.2.1 Første undervisningsgang - sproget, er til at lege med 
Undervisningens mål:  

• At du tilegner dig viden og sproget som kulturteknik og det funktionalistiske sprogsyn 

• At du tilegner dig færdigheder i at oparbejde empiri af børns mangfoldige sproglige 

udtryksmåder.  

Undervisningens indhold:  

1. Et oplæg, hvor der introduceres til sprogets og skriftens historie, sprogets grundlæggende 

byggeklodser og sprogets betydning for tækning og refleksion. Der planlægges korte pauser, 

hvor de studerende skal oversætte oplægget til egen forståelse gennem skriftlige refleksioner 

i arbejdsportfolio under hensyn til dybdelæringsperspektivet, hvor de studerende opfordres 

til at skabe betydning og mening.  

2. Tekstlæsningsopgave med udgangspunkt i det funktionalistisk syn, hvor der fokuseres på 

sprogets brugsværdi, da børn har brug for at kunne tale, drille, fortælle osv.  Artiklen læses 

med udgangspunkt i nærlæsningsprincippet, hvor de studerende i grupper sammentrækker 

væsentlige pointer omkring børnesyn og sprogsyn samt grundlægende antagelser vedr. børns 

sprogtilegnelse. Der afsluttes med spørgsmål om, hvorvidt anvendelsen af et funktionalistisk 

sprogsyn i en pædagogisk praksis lægger op til, at pædagogen i tilstrækkelig grad kan 

balancere mellem teori og praksis for ikke at falde i teorityranni henholdsvis praktisisme 

fælden.  

3. Introduktion til observationsopgave i dagtilbuddet, som projektet har en samarbejdsaftale 

med. Her skal de studerende i grupper inden næste undervisningsgang indfange 

observationer af børns sproglige udtryk i tale, pjat og leg. Dette gøres med udgangspunkt i 

iagttagelsespositioner, der er skjulte og uden tolkning dvs. direkte indsamlet empiri. 
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Undervisningens organisering: 

1. Underviseroplæg - stærkt rammesat 

2. Tekstlæsning- middel rammesat 

3. Iagttagelse i praksis- svagt rammesat  

 

6.2.2 Anden undervisningsgang - sproget bevæger sig hid og tid 
Undervisningens mål: 

• At du tilegner dig viden om det hermeneutiske sprogsyn 

• At du lærer at skelne mellem det funktionalistiske og hermeneutiske sprogsyn 

• At du kan analysere en case med udgangspunkt i ovenstående sprogsyn med henblik på at kunne 

balancere i tilstrækkelig grad mellem praktisisme og teorityranni. 

 

Undervisningens indhold: 

1. Opsamling på observationsopgaven, hvor et par iagttagelser vises for holdet på tavlen på 

eksemplarisk vis. Observationerne indeholder et deltagelsesperspektiv, hvor empirien tjener 

som eksempel på, at det funktionalistiske har blik for sprogets kreativitet. Det formidler tanken 

om, at sproget er et udtryksmiddel, som er en del af børns mundtlige kultur, som er kontekstuelt, 

symbolsk og kropsligt forankret. Underviserne henter det vidensmæssige grundlag hos 

Flemming Mouritsen (1943 – 2015).  

2. Der introduceres til det hermeneutiske sprogsyn med udgangspunkt i legebegrebet, hvor sproget 

er det egentlige subjekt, og som den tyske filosof Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) har 

grundlagt. I den forståelse findes sproget overalt i menneskets omverden, når der tales sammen, 

i menneskets indre dialoger, i alle overleveringer og i kunstværker osv. Sproget melder sig på 

banen, når børn og voksne laver sjov og driller, og når mennesket taler sammen om alvorlige 

emner. Sproget bevæger sig hid og tid, og sproget er med til at skabe mening i tilværelsen – 

men de egentlige regler, når menneskets inddrages i sproglige gøren, kender man ikke til. 

Der planlægges korte pauser, hvor de studerende skal oversætte oplægget til egen forståelse 

gennem skriftlige refleksioner i arbejdsportfolio under hensyn til dybdelæringsperspektivet. 
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Hermed opfordres de studerende til at skabe betydning og mening. De studerende søger viden 

om udvalgte teoretikere, hvor de skal skrive en kort forskerprofil.  

3. Der introduceres til analysearbejdet gennem casen ”Hytteturen”, som er udarbejdet med 

baggrund i det empiriske materiale fra nærværende udviklingsprojekt og følgende 

analysekategorier: 

 

Børnesyn  Funktionalistisk sprogsyn  

Børn er aktivt medskaber af 

egen kultur  

Hermeneutisk sprogsyn  

Barnet er fri i leg og forbundet med verden 

 gennem sprog og leg  

Sprogsyn Barnet lærer sprog, da det vil 

meddele sig 

Sproget tager barnet med hid og hid og did 

Børnelitteratur  Børn er kulturproducenter af 

egen kultur  

Indgår i overleveringer og kan finde mening 

 og fortolke tilværelsen  

Pædagogen  Skaber kultur for og sammen 

med børn  

Deltager i meningsforhandlinger og fortolker  

tilværelsen med sproget som melder sig på banen  

Figur 5 

I studiegrupper analyseres casen ”Hyttetur” gennem de forelagte kategorier. Der anvendes præcise 

teksteksempel fra casen til at dokumentere påstande med. Casearbejdet sluttes med at tolke dvs. 

sammenlægge og begrunde, hvor man kan se netop dette / disse sprogsyn i denne case. 

Efterfølgende skriver gruppen en case med udgangspunkt i den empiri, som de indsamlede i 

observationsopgaven som underlægges samme analyse og tolkningsarbejde. Opgaven sendes til 

underviseren.  

 

Hermed funderes undervisningen henimod professionsbachelorniveauet, der stiller krav om at de 

studerende både skal kunne reflektere over forskellige teorier, metoder med relation til den 

pædagogiske praksis. Der argumenteres her for, at forbindelsen mellem indsamlingen af 

observationerne fra den pædagogiske praksis og udarbejdelse af egen case samt analyse og 

tolkningsarbejde i forbindelse med de sprogteoretiske tilgange fremmer dybdelæringen.  
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Undervisningens organisering: 

1. Underviseroplæg:  

2. Caseanalyse – middel rammesat gennem omarbejdning af empiri fra egne observationer til 

case og analyse af disse. Praksis spiller med, da empiri er indsamlet derude.  

 

6.2.3 Tredje undervisningsgang - sproget til at tale med 
Undervisningens mål:  

• At du tilegner dig viden om samfundets tiltag med hensyn til barnets sprogudvikling 

• At du tilegner dig viden om den pædagogiske opgave i forhold til barnets sprogudvikling i 

forbindelse med gældende love på området 

• At du tilegner dig viden om det strukturalistske sprogsyn 

• At du tilegner dig færdigheder i at læse og analysere tre sprogteoretiske tilgange og kan udpege 

forskellige og ligheder.   

 

Undervisningens indhold: 

1. Underviseroplæg, der optegnes en historik over børnehavers bevidste arbejde med sproglig 

læring fra læreplanernes vedtagelse i 2004 til Fremtidens dagtilbud i 2014 – 2015. Aktuelt 

lovstof, læreplaner og sprogvurderingsmateriale samt indberetninger af tests gennemgås med 

Varde kommune som eksempel. Der fokuseres særligt på børn med anden etnisk baggrund end 

dansk og disses børns udfordringer med hensyn til at lære dansk som andetsprog. Der 

præsenteres forskningsmateriale, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, i 

Sprograpporten 2016 har publiceret. I rapporten vises sammenhængen mellem barnets etniske 

oprindelse og gennemsnitlig score for sprogforståelsen. 

 

2. Tekstlæsningsopgave af rapporten ”Sprogtilegnelse i teori og praksis – hvordan lærer børn 

sprog” udgivet af Servicestyrelsen. Her skal de studerende i grupper udforme et notat 

indeholdende væsentlige aspekter om sprogindlæring med afsæt i behaviorisme, 

konstruktivisme og kognitive teorier. Der findes svar på, hvad en interaktionalistisk 

sprogtilgang vil sige? Hvilken betydning har ordindsamling og lydelige udtryk samt gestik og 

motherese? 
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3. De studerende analyserer i grupper tre teoretiske sprogtilgange med udgangspunkt i skemaet på 

næste side, der viser analysekategorier, som indgår i opgaven. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hvilket syn på barnet er der 
indlejret i den sproglige tilgang? 
 
Hvordan anskues sproget i sig 
selv? 
 
Hvordan antages det, at barnet 
lærer sprog. Socialt, kulturelt, 
biologisk begrundet? 
 
Hvilken betydning tillægges 
legen i forhold til sproglig 
læring? 
 
Hvilken betydning tillægges 
fortællinger for børns sproglige 
læring? 
 
Hvilken betydning tillægges lyd, 
ordforråd, udtale og 
kommunikationen? 
Anvender børn sproget socialt? 
 
Lægger sprogsynet op til 
sprogvurderinger af børn? 
 
Hvilken pædagogisk, didaktisk 
tilgang frembringer teorien? 
Hvordan skal pædagogen 
handle? 

 

Funktionalistisk 
sprogsyn 

Hermeneutisk 
sprogsyn  

Strukturalistisk 
sprogsyn  

 

Figur 6 

 

Denne tekstteoretiske analyseopgave er udformet med afsæt i kompetencebegrebet, der 

integrerer både teoretisk viden, færdigheder og refleksion og omfatter evnen til at adskille rigtigt 

og forkert og handle derefter. Duelighed i praksis er kontekstuelt og afhængig af situationen.  

Dette læres ikke alene ved at tilegne sig viden og udføre bestemte metoder og teknikker med 

henblik på barnets sproglige læring. At udskille tre sprogtilgange og dermed få indsigt i, at 



 
 
 
 

25 
 

pædagogiske arbejde kan funderes i forskellige tankesæt, der i pædagogisk praksis intenderer 

forskellige sprogtiltag er et skridt på vejen til at føre de studerende henimod bachelorniveau.  

 

4. De studerende får til opgave i grupper at udforme en analyse af casen ”Ikke situationen” med 

analysekategorierne fra de tre forskellige sprogsyn til deres arbejdsportfolio.  

 

Undervisningens organisering: 

1. Underviseroplæg -stærkt rammesat,  

2. Tilegnelse af sprogteori i grupper- middel rammesat  

3. Analyseopgave af case- middel rammesat 

 

6.2.4 Fjerde undervisningsgang- artefakter og andre ting, som børnene mores 

ved at se på og få fingrene  
Undervisningens mål: 

• At du tilegner dig viden om legekultur og forbindelsen til børnelitteratur. 

• At du tilegner dig færdigheder i at producere et sprogkatalog med udgangspunkt et 

forskellige børnesyn.  

 

Undervisningens indhold:  

1. Underviseroplæg, der undervises i barndommens historie, herunder barnets betydning i 

borgerlige familier og frembringelsen af litteratur for børn med henblik på barnets 

opdragelse og dannelse. Der undervises i kulturbegreber med nedslag i kultur for med og af 

børn - herunder forskellige genrer af børns egne kulturelle udtryk.  

 

2. Der introduceres til gruppebaseret arbejde med henblik på at udarbejde et sprogkatalog 

indeholdende forskellige sproglige aktiviteter, der funderes i mindst to sprogsyn herunder 

forskellige målgrupper med hensyn til børns alder og sproglige formåen.  Der udleveres et 

arbejdsark, indeholdende krav til opgaven, som vises på næste side. 
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Sprogkatalog 

I udformer et katalog med sprogaktiviteter, som har fokus på børns sproglige udtryk, udvikling og 

læring. Disse skal kunne anvendes af både pædagoger og forældre i det dagtilbud som I på 

modulet er tilknyttet. 

Der gøres følgende overvejelser: 

Hvem er målgruppen? 

I hvilket sproglige miljø vokser børnene op og er der særlige hensyn desangående? 

 

1. Udarbejd sammenhængende forside og bagside 

2. Indholdsfortegnelse 

3. Præsentation af jer som pædagogstuderende 

4. Kort beskrivelse af målet med kataloget 

5. Kort beskrivelse af sprogsynene. Der anvendes mindst to. 

6. Didaktisk perspektivering. 

7. Aktiviteter mindst 6-8 forskellige 

8. Billedillustrationer 

 

Kataloget overdrages til øve-dagtilbuddet som en takkegave.  

 

 

Figur 7 

 

De studerende besøger i studiegrupperne projektets dagtilbud, hvor de afprøver mindst to aktiviteter 

og efterfølgende udarbejder et refleksíonsnotat med to idéer til at gøre det bedre næste gang. 

Kataloget overrækkes som gave til dagtilbuddet.  

 

Undervisningens organisering: 

1. Undervisningsoplæg.- stærkt rammesat 

2. Udarbejdelse af sprogkatalog i grupper med anvendelse af modulets hidtil gennemgåede 

teoristof- middel rammesat. 
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6.2.5 Femte gang- Projektopgave 
Undervisningens mål 

• At du i samarbejde med medstuderende sammentænker modulets tilegnede viden og 

metoder i behandling af en praksisnær problemstilling med fokus på 0-5årige børns trivsel, 

leg, læring og udvikling 

 

Undervisningens indhold 

• Introduktion til skriftlige projektopgave. Intro til arbejde med problemstillinger frem til 

problemformuleringen, metode, argumentation og diskussion, refleksion og anvendelse. 

• Projektets indhold reflekterer det samlede moduls tilegnede viden og metoder og inddrager 

hermed flere temaer, end der er behandlet ovenstående. 

 

Projektopgaven tager udgangspunkt i en selvstændig problemformulering 

I opgaven inddrages der: 

• Historisk vinkel  

• Præsentation af artefakt (Sprogkatalog, naturkuffert, børnebog) 

• Empiri fra jeres besøg i institutioner (gerne som en fortælling eller case) 

• Sprogsyn   eller og natursyn  

• Læringsteori 

• Didaktiske overvejelser 

• Lovstof 

•  Der anlægges en kritisk tilgang  

 

 

Figur 8 

 

Undervisningens organisering:  

• Gruppebaseret arbejde under vejledning- middel rammesat 

• Der gives skriftlig feedback- stærkt rammesat 
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6.2.6 Sjette gang - børnene kommer 
Undervisningens mål:  

• At du formidler din tilegnede viden på modulets til aftagerfeltet 

• At du anvender de selvproducerede produkter fra forløbet i forhold til gæsterne 

 

Undervisningens indhold: 

• Det samlede moduls indhold. Se figur 4. 

 

Undervisningens organisering 

• Udstilling af selvproducerede produkter og aktiviteter for børn og pædagoger fra 

institutioner- svagt rammesat 

• Feedback fra modulets undervisere og de professionelle pædagoger fra praksis- stærkt 

rammesat 

 

6.2.7 Opsamling i perspektiv af figur 3 
Det eksemplariske undervisningsforløb som beskrevet illustrerer, at valget af stof er foretaget 

eksemplarisk med henblik på, at bidrage på den ene side til, at de studerende lærer sig at identificere 

tre forskellige sprogsyn i den forstand, at de kan udlede karakteristika for hvert enkelt sprogsyn. 

Dernæst, at de enkelte syn, på den ene side er indbyrdes forbundne og på den anden side adskiller 

sig. Hermed er der indtænkt progression mod en mere omfattende og kompleks forståelse, idet de 

studerende både skal lære at adskille og sammentænke børns forskellige udtryk som afsæt på 

didaktisk planlægning i forhold til dagtilbudspædagogik. Med denne organisering af indholdet 

understøtter forløbet et dybdelæringsperspektiv.  

 

Som illustreret i figur 3 skal undervisningen balancere tilpas imellem teori og praksis for ikke at 

havne i grøfterne praktisisme  eller teorityrrani. På dette grundlag sammentænkes ovenstående 

organisering og tilrettelæggelse med en kobling til pædagogisk praksis. Som beskrevet i rapportens 

del 2 knyttes der til de enkelte undervisningsgange opgaver, der fordrer de studerende anvendelse af 

deres tilegnede viden i forhold til en praksiskontekst. Eksempelvis udarbejder de studerende et 

sprogkatalog, som de efterfølgende anvender i praksis i et dagtilbud. Ligesom de laver en udstilling 

med sprogaktiviteter for børn fra dagtilbud på besøg. 
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Perspektivet om de studerendes forudsætninger indtænkes løbende med blik for, at studerende har 

forskellige forudsætninger for at lære sig modulets kompetence (EVA 2016). 

I forlængelse af dette udfolder vi komponenten ’dybdelæring’ i efterfølgende perspektivering. 

 

7. Perspektivering 
Undervejs i de gennemførte undervisningsforløb er vi blevet opmærksomme på nogle særlige 

dimensioner af betydning for de studerendes dybdelæring. Her er vi inspirerede af Jack Meirow 

(Illeris red. 2014), der anfører, at dybdelæring omfatter kompetence til at afgøre om noget er sandt, 

sådan som det hævdes at være ved at hjælp af empiriske undersøgelsesmetoder. Vi har her betonet 

betydningen af sprogliggørelse, der kan finde sted på mangfoldige måder i undervisningen. For 

eksempel gennem anvendelse af praksisfortællinger, skriftlige iagttagelser indsamlet i praksis, 

videobaserede observationer, interviews mm. der alt sammen ligger inden for rammerne af et bredt  

Tekstbegreb (Figur 9, blåt felt) 

 

 

Figur 9 

 

Videre fremhæver vi også betydningen af kritisk refleksion (Figur 9, brunt felt), som det fremstilles 

af Mezirow, i den betydning, at grundlaget for antagelser og handlinger i pædagogisk praksis 

kontinuerligt vurderes med baggrund i vidensmæssige elementer. Hermed opfatter vi dybdelæring 

som transformativ læring hvor den lærende: 

(…) omdanner problematiske referencerammer (indstillinger, mentale vaner, 

meningsperspektiver), antagelser og forventninger, så de bliver mere omfattende, 

Kritisk 
refleksion 

Sprogliggjort 
empirisk materiale 

og erfaringer 

Viden, 
færdigheder 
og metoder 
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indsigtsfulde, fordomsfrie, reflekterende og følelsesmæssigt åbne for forandringer 

(Mezirow 2014 s.115). 

Figurens tredje felt (Figur 9, gråt felt) illustrerer, at undervisningen bidrager med såvel viden, 

færdigheder og metoder. Her vil vi understrege eksempelvis tilegnelsen af vidensbaserede 

undersøgelsesmetoder, som baggrund for analyse og refleksion. 

Figuren skal illustrere, at de tre dele er tæt forbundne og kan ikke betragtes isoleret. Eksempelvis 

kan sprogliggjort empirisk materiale, som det fremstilles vedlagt her i casesamlingen for 

udenforstående opfattes som banalt, i sig selv. For at kunne se det særlige i det tilsyneladende 

banale kræves der indgående viden om og erfaring med professionen. Netop helhedstænkningen i 

modellen tænkes at kunne føre studerende frem mod et bachelorniveauet. 

8. Casesamling 
Vedlagt følger en casesamling, der er udarbejdet med baggrund i projektets indsamlede empiri. 

Casene har været anvendt i forbindelse med undervisningens indhold og organisering.  

Desuden er vedlagt en litteraturliste omhandlende projektets baggrundlitteratur.  

 

Til studerende 

Titel: Bim-Bam-Busse  

Mona går hen til gyngerne, hvor et par børn opholder sig. Hun sætter sig på bildæk-gyngen, 

sammen med et af børnene. På gyngen ved siden af gynger et par andre børn med. De gynger i 

takt. Efterhånden kommer flere børn til. De står i en lille klynge og kigger på de gyngende. Mona 

sætter lyd til gyngeriet: uuhhh. En af tilskuerne råber: Du kan ikke fange os. Monas bare tæer 

stikker ud i luften, når hun gynger frem. En af tilskuerne råber: sure sokker og drysser lidt sand på 

Monas tæer. Mona lér og råber: sure tæer i saftevand. Børnene lér og gentager: sure tæer i saftevand. 

En af pigerne, kildrer Monas tæer med en gren med blade på, når hun gynger frem. En pige, taber 

sin regnorm ud af en spand, da hun i sin iver, svinger med den. Pigen begynder at lede efter 

ormen. Mona spørger: Hvor er den? Er den på mig? Hun stopper gyngen, alle hjælper med at lede 

også i Monas trøje. Ingen finder ormen, men en pige finder til gengæld en snegl. Se en snegl siger 

hun. Alle kigger på sneglen, ormen er glemt og gyngeriet kan fortsætte. Mona sætter sig igen på 

gyngen, sammen med et par børn og begynder at gynge. Bim-Bam-Busse lyder det, Mona 

istemmer og alle synger med, mens gyngerne følger takten i sangen.  
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Uddrag af efterfølgende interview med Mona: 

Mona bliver spurgt om hun kan genkalde sig situationen fra legepladsen, der foregik for ca. 10 

minutter siden: ja, det tror jeg, men måske kan jeg ikke huske alle detaljerne.  

Interviewer: prøv og fortæl, hvordan du oplevede situationen 

Mona: Ja, jeg tænker, at børnene har rigtig megen glæde af, at vi leger med dem som voksne og de elsker 

det. Da jeg gik hen til gyngerne var der ikke særlig mange børn, men så kom de. Alle ville jo så gynge, men 

der kan jo ikke være så mange på gyngerne, men det gik jo fint alligevel og var hyggeligt. 

Interviewer: Og så sang I Bim-Bam-Busse. Hvordan fandt du på det? 

Mona: Jamen, jeg tror faktisk ikke, at det var mig, der fandt på det. Det var faktisk et af børnene der 

begyndte at synge tror jeg. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det startede. Det er ikke sikkert, at det var mig 

der startede og så tror jeg bare, at jeg greb den.  

Interviewer: Har sådan noget en værdi? 

Mona: ja, ja, for søren da. (Løfter øjenbrynene). For det første styrker det sproget. Og vi synger den jo 

hver dag til samling, så det var jo ikke tilfældigt, at det var den sang, der blev valgt. Så de kunne den og 

derfor er det jo rigtig sjovt at synge den. Så kan alle være med. Det er også godt at sidde på gyngen. Der er 

stor forskel, for når vi har samling, så er der rigtig mange, der ikke synger med. Men, når vi sidder på 

gyngen i et situation, der ikke er så formel og skoleagtig, så er der mange flere der synger med (…)  

Interviewer: I har mange børn med anden etnisk baggrund end dansk. Har du nogle overvejelser over 

dette i forhold til denne situation 

Mona: ja, jeg tænker, at det der med at synge er godt til at styrke sproget. Når vi synger siger vi jo noget på 

dansk. Vi er ligesom ’tvunget til det’ fordi vi synger (Mona viser rytmen i sang, som ’frem og tilbage 

bevægelser med hånden’). 

 

Vi skal (ikke) have det sjovt 

Kl. er 10.00 en ganske almindelig hverdag. Det er gruppetid i børnehaven og en gruppe skal 

gennemføre en aktivitet fra et program, der har til hensigt at støtte børns følelsesmæssige og 

sociale udvikling. Der er nu gået 12-13 minutter siden Ditte (pædagogen) indfandt sig i 

tumlerummet sammen med de første 2 børn af gruppen på 10. Ditte styrer forløbet, men har to 

kolleger til at hjælpe.  

Tilbage til fortællingens start:  

De første 4 børn er ankommet og sætter sig sammen med Ditte. En af pigerne taler henvendt til 

Ditte om farven på faldskærmen der ligger på gulvet imellem dem. Ditte får øje på en blyant, som 

en af pigerne har i hånden og beder hende om at lægge den. Ditte og børnene taler om hvor 

mange børn, de mangler og hvem de venter på.  

Børnene er ved at blive urolige. Nogle kravler ind under faldskærmen. Ditte beder dem komme 

ud. Et barn begynder at tælle børnene og kommer frem til tallet syv. Sigurd og Søren kommer til. 

Sigurd stiller sig med numsen i vejret, ryster den lidt. Søren svarer igen med et smil og ved at 
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stikke sin numse frem. De sætter sig begge grinende. Alle børn er nu kommet og Ditte prøver, at 

få etableret en rundkreds og indleder med at repetere reglerne for aktiviteten sammen med 

børnene: 1) vi skal passe på hinanden  

2. Vi skal hjælpe hinanden 3) vi skal have det sjovt mens hun kigger på det første barn i rundkredsen. 

Efter hver regel opfordrer Ditte til at gentage i kor. Det gør nogle af børnene.  

Derefter er det tid til at præsentere sig for hinanden. Børnene skal efter tur sige deres navn og 

køn: jeg hedder….og jeg er en pige/dreng. Derefter skal de spørge den næste i rundkredsen: hvad 

hedder du? Turen er kommet til Jens, som kigger beklemt ned i gulvet, piller lidt ved sit knæ. Han 

svarer ikke. Turen går videre til en af pædagogerne. Sofus lidt længere fremme i kredsen laver en 

lille drejning rundt om sig selv. Ditte stopper ham med hånden. Kathrine gaber højlydt. Asger 

flytter sig lidt frem og tilbage. Turen er nu nået til Asger. På spørgsmålet om sit navn siger han: 

jaj aker å grang. Så er det Peters tur. Han stirrer tomt ud i luften. Ditte tager hans hånd, han 

reagerer ikke og Ditte fortsætter til det næste barn i rundkredsen. Bag Ditte har to af drengene 

deres egen leg. Den ene siger til den anden: Du har en numse. Nogle græder, nogle løber rundt. 

Ditte beder alle sætte sig og sammen repeteres reglerne. 

 

Karrusellen 

Det er midt om formiddagen. Vuggetuen ligger i forbindelse med en børnehave. 

Vuggestuepædagogerne bruger nogle gange børnehavens legeplads, så de store og de små børn 

kan få glæde af hinanden. I dag er det sommer og alle børn leger uden for. Børnene har bøllehatte 

på og er smurt godt ind i solcreme.  

Mia er pædagog i vuggestuen, hvor hun er tilknyttet de lidt større børn. Hun sidder i midten af en 

gruppe på seks børn i en karrusel, som man kan få til at dreje rundt. Karusselen kan komme godt 

op i fart. Mia får karusselen til at dreje rundt, så venter hun lidt og da karusslen standser, siger 

hun til børnene. Så tæller vi til tre. Alle hæver hænderne over hovedet og råber, eeen, toooo, treee. 

Ohh, ohh, ohh, ahh, råber alle så. Det er vildt, det er her vildt, bemærker Mia. Det kilder i maven. Kan I 

mærke, at det kilder i maven? Hun holder sig på maven for at vise, hvor det kilder. Børnene lægger 

hænderne på deres mave for at finde ud af, hvor det kilder. Hold, hold, hold, nu skal vi den anden vej, 

hvad skal vi sige nu, spørger Mia. Ingen svarer, og Mia siger, affyr!!! Mia får karusselen til at dreje 

den anden vej, og da de er kommet op i fart siger hun, eeen, tooo, treee, affyr! Børnene følger trop og 

råber sammen med Mia nogle gange i træk, eeen, too, tree, affyr imens alle hæver hænderne over 

hovedet!!! Vi drejer rundt, det er vildt, siger Mia grinede. Nogle af børnene griner med, andre ser op 

til Mia med et lidt betuttet udryk i ansigtet. To store børnehavepiger kommer løbende og får 

karusselen til at dreje lidt hurtigere rundt. Vi drejer rundt, vi drejer rundt, vi drejer rundt, siger Mia 

imens hun griner. Hold godt fast, hold godt fast, fortsætter hun og siger, uhhhh, uhhh, nu drejer vi 

rigtig rundt. Nu bliver jeg rigtig rundtosset. De store piger får omgående karusselen standset og får 

den til at dreje den anden vej rundt i en tilpas hastighed. Uhh, uhh, uhh, råber Mia sammen med 

børnene og hæver igen armene over hovedet. Mia siger til de store piger, i skal passe på de små 

piger. Hold godt fast, siger hun til vuggestuebørnene som sidder sammen med hende i karusselen. 

Skal vi prøve igen, spørger hun dem så om? Ja, råber vuggestuebørnene og de fortsætter længe 

endnu.  
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På vej ud på legepladsen 

Kl. er halv ti om formiddagen. Det er omsider blevet sommer. Solen skinner, æbletræerne og bellis 

blomster på børnehavens legeplads, som også har en vuggestue knyttet til. Malene, der er 

pædagog i vuggestuen er ved at gøre en gruppe på fem små børn klar til at komme uden for, hvor 

de skal lege, at de kører tog i en stor tvillingebarnevogn. Hun samler vuggestuebørnene ude i en 

mellemgang, som har døre ud til både stuen, garderoben og toalettet.  

Sofus kommer og sætter sig ned. Malene lægger en hånd på hans knæ og siger: prøv at lugte.  Hun 

ser på Sofus og siger: jeg kan lugte én, der har lavet i bleen, er der én, der trænger til en tør numse? Ikke 

mig, ikke mig, er der et par børn, der siger. Malene vender Sofus om og sætter næsen ind i hans 

bagdel. Du må godt sætte dig, siger hun så til Sofus, som åbenbart ikke er årsagen til lugten. Vil I 

ikke ud med sproget i dag, siger Malene til børnene. Han tager Lise op i armene, vender hende om 

og lugter så til Lises bagdel. Det er heller ikke dig Lise, siger hun så. Malene kravler over til Christa 

og lugter efter. Det er heller ikke dig, siger hun og kravler over til Nikolaj for at spørge, om han har 

noget i bleen. Nej, siger han. Malene lugter efter og siger: Det er sørme heller ikke dig. Vi er blevet 

snydt i dag, det er nok én, der er gået forbi, som har noget i bleen, svarer Malene og slår ud med armene 

siddende på gulvet og kigger fra det ene barn til det andet. Det er Lærke, siger Sofus så. Malene 

svarer, nej hun er ude at tisse, hun bruger ikke ble mere. Børnene ser efter hende og er lige ved at rejse 

sig for at kigge efter, om det nu kan være rigtigt ikke. I skal ikke rejse jer, siger Malene så, hun har 

brug for at have fred og blive færdigt. Lige om lidt så kommer Mette. Døren går op, alle børn ser efter 

om det er Mette. Det er Trine, der lige går forbi, fortsætter Malene og siger igen: Lige om lidt så skal 

vi have jakke på og støvler. Hun visualisere med hænderne, at jakken skal trækkes hen over armene 

og støvlerne trækkes over fødderne. Jakke på og støvler på, svarer børnene med glade stemmer. Vi 

skal lige vente på Lærke, for hun er ude at tisse, forklarer Malene. Børnene ser lidt skuffet ud. Vi kan 

spørge Lærke om hun er klar, fortsætter Malene så, vender ansigtet ud mod toilettet og spørger, 

Lærke er du ved at være klar? Nej, svarer Lærke. Hun skal lige blive færdig med at tisse, forklarer 

Malene børnene. Christa rejser sig og hopper et par gange på begge ben. Du skal sætte dig på 

numsen, siger Malene og bevæger hænderne for at vise siddestillingen visuelt. 

 

Æggeuret 

Abbas og Mohamed står ved døren til stuen.  På madrassen sidder resten af gruppens børn. Abbas 

og Mohamed har fået til opgave, at råbe børnene op en af gangen, så de kan sætte sig til 

spisebordene. De siger: Sarah, der rejser sig, klapper Abbas på hovedet og fortsætter til sin plads. 

Sådan fortsætter det, indtil alle børn er på plads. 

Da alle sidder ved bordene og har fundet madkasserne frem rejser pædagogen Malene sig, sætter 

et æggeur til og siger: sshhh, nu skal vi tie stille i 10 minutter og spise vores mad. Alle børn tier og 

spiser i dyb tavshed. Der høres kun klirren fra tallerkener og bestik. En pige der sidder lidt uroligt 

på stolen manes ordløst til ro ved, at Malene lægger hånden på hendes skulder og retter hende op.  

I et efterfølgende interview med Malene udtrykker hun, at børnene på stuen er urolige og, at det 

er nødvendigt at arbejde med en fast struktur.  
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Fotoapparat og snørebånd 

Anne er pædagog i dagtilbuddet Bellisvej. Hun er gang med at sprogscreene alle 20 børn, der går 
på hendes stue. Turen er kommet til Nadja, som er 4 ½ år gammel. Kom Nadja, siger Anne og 
tager hende med ind i et lille grupperum, der har bare hvide vægge og er møbleret med et bord, en 
kontorstol til pædagogerne og en taburet, som børnene kan sætte sig på, når det er deres tur til at 
blive screenet.  Du må gerne sætte dig, siger Anne til Nadja, imens hun finder screeningsmaterialet 
frem. Nadja hiver forlegent i ærmerne og sænker blikket, imens hun sætter sig på den yderste kant 
på taburetten. Anne viser Nadja første side i testmaterialet og spørger, kan du pege på fotoapparatet? 
Nadja ser længe på billedet og begynder bide sig i neglene. Anne ser også forlegent ud og siger nu 
til Nadja: Hvis du ikke ved det, så peger du på den, som du tror, det er. Nadja svarer ikke – men bliver 
ved med at bide negle. Anne blader om til næste side i testmaterialet og spørger nu Nadja. Kan du 
se, hvad det er? Nadja kigger ned i testkataloget og begynder at bide sig selv i læben. Efter et 
stykke tid spørger Anne igen: Kan du huske, hvad det er? Nadja kigger op på Anne og ryster med 
hovedet. Det er et snørebånd, siger Anne med en opmuntrende stemme og bladrer om til næste side. 
Kan du pege på en bygning, spørger Anne nu. Efter lidt tøven peger Nadja forsigtigt på et hus. Ja, 
svarer Anne og fortsætter; bor du også i et hus. Ja, siger Nadja og smiler lidt.  Anne blader om til 
fjerede side (…).  

 

Træning i overbegreber 

Den daglige samling i Storgruppen er i gang. I dag skal der arbejdes med overbegreber. 
Pædagogen Mona har fundet æsken med laminerede kort, med fotos af forskellige genstande, der 
kan kategoriseres under forskellige hovedbegreber. Opgaven består I at samle en bunke fotos, der 
kan kategoriseres inden for samme overbegreb og gætte hvilket overbegreb, der er tale om. Nu er 
det Olivers tur: 

 

Oliver samler blandt andet et foto med kondisko, et foto med gummistøvler, et med 
højhælede sko. Da han har samlet alle de 6-7 fotos, som passer i kategorien skal han 
gætte, hvad overbegrebet hedder. Mona spørger: Oliver hvad kan man kalde det, når 
man putter disse forskellige slags sko i samme kasse? Oliver tøver, usikker på svaret. 
Mona spørger ud i forsamlingen: Er der nogle af jer der ved, hvad man kalder det? Noah 
rækker hånden op og gætter: skotøj. Neeej, siger Mona. Er der andre, der ved det? Mona 
forklarer: det er en slags tøj, man kommer på fødderne. Den pointe fanger Oliver og 
gætter på fodtøj. Alle drengene er fuldt koncentrerede og smiler til hinanden, da de 
ved fælles hjælp har ramt plet. Så er det Emils tur. Han finder en brandbil, en 
motorcykel og et par stykker mere. Mona spørger: hvad kan man kalde det, når man 
putter dem i samme kasse?  Hvad er det man gør, når man bruger dem? Gustav svarer: man 
kører i dem. Gustav og Emil kigger begge forventningsfuldt på Mona. Ja, siger hun 
og Noah fortsætter: køretøj. Ja, svarer Mona: I hjælper hinanden, men det er jo faktisk 
Emil. 

I et efterfølgende interview med Mona om dagens aktivitet fortæller hun om sine didaktiske 
overvejelser. Hun fremhæver: Det er jo de kommende skolebørn. Det er jo det vi arbejder målrettet 
henimod. Det jeg egentlig synes er det vigtigste er jo, at de kan koncentrere sig, at de kan tage imod en besked 
og begynde at arbejde selvstændigt. Samtidig er det også vigtigt, at de har nogle kompetencer, noget kunnen 
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og noget viden. Intervieweren spørger: er det faglige kompetencer, du mener? Mona svarer: ja, der skal 
de have et vist niveau og, at vi får skabt lysten (…). Vi har jo arbejdet lidt ind imellem med tal og bogstaver. 
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