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I Frederiksværk Børnehus er vi gået dybt og smalt med ”Barnesyn og kommunikation
og sprog” under vores overordnede fokus ”Leg”.
Vi har arbejdet med fokus på dette tema fra forsommeren 2020 hen over foråret 2021.

I arbejdsprocessen i huset har vi, igennem aktionslæring, eksperimenteret med at skabe
forskellige udviklingsrum og muligheder for børnene og haft fokus på deres udbytte, samt
de voksnes positionering i de rum/miljøer vi skaber i løbet af hverdagen.
Vi har løbende øvet os i at evaluere på vores aktioner i hverdagen og på stue- og
personalemøder.

Vi ønsker at forbedre vores pædagogiske praksis gennem en proces bestående af
aktionslæring og dagligdags evaluering, så den nye viden bliver løftet over som en
integreret del af hverdagens arbejde:

”FOKUS - LØFTE - OVER”

Fokus: Vi får øje på noget vi kan ændre eller forbedre (via data, observationer af
børnegruppens behov og refleksioner herover)
Løfte: Vi laver et aktionslæringsforløb for forbedringen/forandringen og samler løbende
op og justerer undervejs
Over: Vi afslutter med evaluering af forandringen og den herefter implementeres i
hverdagen som en forbedring af vores praksis



Hvad virker:
’Når vi har ”for øje”, at der skal ske en vekselvirkning mellem børne- og vokseninitierede
aktiviteter inden for vores valgte fokusområde’

Vores erfaringer indtil nu i vuggestuerne er, at det virker når:

 ”Babblarne” er i spil som en naturlig del af legetøjet og aktiviteter på stuen.

 De bruges dagligt i samlinger.

 De er tilgængelige og til at lege med efter børnenes egen lyst/initiativ.

 Vi systematisk inddrager Babblarne i hverdagens aktiviteter, så børnene kender og

genkender deres navne og lyde.

 Sætter gang i naturlig turtagning mellem barn/voksen + barn/barn

 Sætter gang i “pludre-vrøvle sprog som er sjovt for børn

 skabe glædesfyldte mødeøjeblikke mellem barn og voksne



”Når vi er opmærksomme på, at alle børn skal tilbydes GODE erfaringer med at
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i
sociale fællesskaber”

 Små læseleggrupper med børn på 2 år (helst kun 3 børn)

 Konkreter fra læselegkasserne som relaterer sig til billedbogen, og først bliver taget

frem efter læsningen.

 Rummet er “kodet” til aktiviteten. Børnene kan bedst koncentrerer sig, når de er på

stuen med nedrullet gardiner til legepladsen, og det kun er læseleggruppen, som er

på stuen.

 At man som voksen er engageret. En billedbog, som den læselegsansvarlige synes

godt om, fanger børnene mere.

 Det fanger også børnene, at vi laver kreative aktiviteter ud fra billedbøgerne, og at

vi udsmykker stuen med det, som vi har tegnet / malet / klippet / leget.

Link til film med evaluering af Læseleg: https://we.tl/t-eqXFpYIVfE



‘Når vi skaber læringsmiljøer, der understøtter børnenes deltagelsesmuligheder, deres
spontane nysgerrighed og deres naturlige lyst til leg’

 Børnene får nye legekompetencer som de tager med sig ud i hverdagen f.eks.: “lille

hund”

 Der er flere glædesfyldte interaktioner mellem børn og voksne og børn/børn imellem

 Børnene oplever sig kompetente i de kendte lege

 Børnene udfordres tilpas og tør mere og mere jo flere gange vi leger

 Legen får mere plads og fokus udover i NUSSA rummet

 Børnenes legelyst styrkes



For hvem:
Vores overordnede fokus på leg og det dybere dyk omkring sprog og barnesyn har givet
os et skærpet blik for at alle børn skal være med og byde ind med det de nu kan og at det
kan ske i forskellige læringsmiljøer igennem dagen. F.eks.: den helt lille læselegsgruppe
med 2-3 børn og en voksen, de 5-6 børn som er med i en NUSSA legegruppe eller de 10
børn, der leger med Babblarne på stuen. Med afsæt i at børn gør det så godt som de kan
og skabes læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn.

Under hvilke omstændigheder:
Vi er blevet mere sikre i vores antagelse om, at børn udvikler sig bedst i positive relationer
og at børn har ret til at være børn og til at udvikle sig forskelligt, idet vi oplever, at det har
positive effekter for børnenes udvikling, når de indgår i samspil med engagerede og
nærværende voksne og de indgår i mindre grupper, hvor der er mulighed for at blive set,
hørt og mødt som den man er og får mulighed for at udvikle sig i eget tempo.
Når det pædagogiske personale har mulighed for at arbejde systematisk og justere
løbende, så læringsmiljøerne understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

Hvor er vi nu?
Vi øver os fortsat i at holde fokus på aktionslæringsprocesserne og især evalueringsdelen
vil vi gerne blive mere skarpe på. Vi vil udvikle på at få en større børneinddragelse i vores
evalueringsprocesser, da det ikke er lykkes i denne første omgang.

Vi er i gang med en dataindsamling i forhold til vores næste “dybe dyk” og forventer at gå i
gang med vores næste fokusområde i løbet af efteråret.


