
FORSKNINGSINSPIRERET PÆDAGOGISK PRAKSIS

6 eksempler på at arbejde  
forsknings- og vidensinspireret

At få inspiration 
til at udvikle praksis 

”OPLÆG OM HJERNEFORSKNING”

En hjerneforsker holdt oplæg om hjernens udvikling i en  

institution til en personaledag. Det satte en proces i gang, hvor det 

pædagogiske personale bl.a. koblede den nye viden til projekter i insti

tutionen. Særligt institutionens musikpædagog koblede den nye viden  

til de forløb, pædagogen gennemførte med børnene, og til tilrette

læggelsen af opgaver i eget team. Pædagogen søgte også mere viden 

inden for området og holdt oplæg om det på endnu en personaledag.  

Eksemplet illustrerer,  

at viden fra en forsker kan inspirere til at søge ny faglig viden 

og udvikle praksis. Kurser, efteruddannelse og deltagelse  

i faglige netværk bliver også nævnt som gode  

inspirationskilder til udvikling af  

praksis.

At udforske 
egen praksis

”HVER FJERDE DRENG KEDER SIG”

”Hver fjerde dreng keder sig”, var en overskrift i medierne, som det 

pædagogiske personale i en institution lagde mærke til. De besluttede  

sig for at undersøge, om det også gjorde sig gældende i deres institution.  

De fik derfor tilsendt rapporten, som overskriften refererede til, og lederen  

uddrog pointer fra den og formidlede dem til resten af det pædagogiske  

personale. Så gik det pædagogiske personale i gang med det, de kaldte deres 

egen ”miniforskning”, hvor de indsamlede iagttagelser af børnehavedrengenes 

leg og de voksnes tilstedeværelse i legen og interviewede drengene om disse 

iagttagelser. 

Eksemplet illustrerer,  

at institutionen bruger forskning som afsæt for refleksion over og 

under søgelse af egen praksis. Det er ikke forskningsresultaterne i 

sig selv, der bliver omsat til konkrete initiativer, men resul

tater, der bliver efter prøvet, samtidig med  

at personalet også skaber ny viden om 

egen praksis. 

At diskutere 
egen praksis

”DISKUSSION AF ARTIKLER”

I en institution uddelte lederen fra tid til anden fag artikler 

om et givent tema som oplæg til personalemødet, hvor  

artiklerne repræsenterede forskellige og ofte modsat rettede 

synsvinkler. Personalet brugte artiklerne til at diskutere og  

reflektere over generelle tematikker eller specifikke problem

stillinger, som de arbejdede med.

Eksemplet illustrerer,  

at det pædagogiske personale bruger faglig 

viden til at reflektere over og udfordre  

den eksisterende praksis.



FORSKNINGSINSPIRERET PÆDAGOGISK PRAKSIS

At arbejde ud fra 
et program i praksis

”FART PÅ SPROGET”

I en institution deltog de i afprøvningen af det forsknings

baserede program Fart på sproget. Det pædagogiske personale 

deltog i et kursus, hvor de bl.a. blev præsenteret for læringsteori. 

Selve forløbet varede et halvt år, hvor institutionen skulle gennemføre 

strukturerede sprogforløb ud fra en fastlagt guideline.

Eksemplet illustrerer,  

at det pædagogiske personale bringer forskning i spil gennem 

særligt tilrettelagte forløb baseret på programmer, hvor forsk

ning bliver introduceret som en del af forløbet. Andre 

gange gør institutionerne også blot brug af udvalgte 

elementer fra et såkaldt forskningsbaseret 

program.

At finde belæg 
og argumentere for 

egen praksis
”SØVNPOLITIK”

I en institution søgte de efter faglig viden, da de skulle  

udarbejde en søvnpolitik. Det pædagogiske personale inddrog 

denne viden i deres beslutning om, hvorvidt børnene skulle  

vækkes eller selv have lov til at vågne, og til at argumentere for,  

fx over for forældrene, hvorfor de gjorde, som de gjorde. 

Eksemplet illustrerer,  

at viden bliver brugt til at finde belæg for 

og afgøre, hvordan praksis skal  

tilrettelægges.

At arbejde med 
en metode i praksis

”MARTE MEO-METODEN”

Marte Meo er en metode, som det pædagogiske personale 

benyttede i en af institutionerne. De optog videoer af daglig

dagens samspilssituationer, som de bl.a. brugte til at reflektere over 

deres egen rolle som pædagoger og over, hvordan de bedst kunne 

støtte de enkelte børn i deres trivsel og udvikling og gøre mere  

af det, der virkede godt.  

Eksemplet illustrerer,  

at institutionen bringer faglig viden i spil ved at bruge en 

særlig metodisk tilgang, der bliver beskrevet som 

bl.a. at trække på udviklingspsykologisk 

forskning.  

•  Hvilke tanker sætter ordet ”forskning” i gang? Hvad betyder det at arbejde forsknings og
videns inspireret for jer? Handler det fx om at lade sig inspirere af forskning og anden faglig viden
til at diskutere, udforske eller begrunde praksis?

•  Hvilke af de 6 eksempler kan I genkende i jeres arbejde med at bringe forskning og anden
faglig viden i spil i det pædagogiske arbejde? Gør I det på andre måder?

•  Hvornår arbejder I med inspiration fra forskning og anden faglig viden i jeres pædagogiske arbejde?
Hvornår oplever I det som ligetil, at arbejde forsknings og vidensinspireret?

•  Hvilke initiativer tager I som pædagogisk personale, og hvilke initiativer tager den daglige leder og den
pædagogiske konsulent i forbindelse med at bringe forskning og anden faglig viden i spil i jeres institution?

Refleksionsspørgsmål
? MÅDER AT ARBEJDE FORSKNINGS- OG VIDENSINSPIRERET PÅ


