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FORSKNINGSINSPIRERET PÆDAGOGISK PRAKSIS

          Værdien af det 
     pædagogiske arbejde
I en af de deltagende institutioner udsprang lysten til at  

deltage i udviklingsforløbene bag dette inspirationsmateriale 

bl.a. af ønsket om at synliggøre det pædagogiske arbejdes 

vigtighed og pædagogernes kompetencer over for omverde-

nen generelt, men også over for forældrene, som de havde 

den daglige kontakt med. Det pædagogiske personale ville 

gerne bruge forskning til at blive bedre til at argumentere  

for, hvorfor det havde stor betydning for børnene at gå  

i institution, og hvorfor de som fagpersoner gjorde, som  

de gjorde. Det gjorde de bl.a. ved at hente argumenter  

fra forskning om børns udbytte af at gå i daginstitution og 

om betydningen af uddannet personale for daginstitutioner 

af høj kvalitet.

      Gejst og motivation
En pædagog fortalte om et oplæg, hvor en forsker fortalte 

om hjernens udvikling. Hun oplevede, at det gav dyb mening 

for hende, fordi hun kunne se, hvilken betydning det kunne 

have for børnene, at hun tænkte denne viden ind i sin tilret-

telæggelse af det pædagogiske arbejde. Det tændte en gnist 

i hende, der fik hende til at søge mere viden om børns hjer-

ner og integrere det i sit pædagogiske arbejde.

Eksemplet illustrerer, at den personlige motivation og 

gejst er en stor igangsætter. Det handler om den gnist, som 

bliver skabt, både når en pædagog fx hører et interessant 

fagligt oplæg, og når en pædagog ud fra en særlig interesse 

for et fagområde holder sig løbende opdateret om ny faglig 

viden på dette område. I begge tilfælde er der lagt vægt på 

den personlige interesse, der fungerer som afsæt for at få 

mulighed for at dygtiggøre sig inden for et bestemt område 

og ”tage førertrøjen på”.

Eksemplet illustrerer, at ønsket om at synliggøre 

værdien af det pædagogiske arbejde motiverer  

pædagoger og ledere til at bringe forskning i spil  

i praksis, da de oplever, at deres faglighed ikke  

altid er synlig, og at de i nogle sammenhænge  

har en mindreværdig position. Pædagoger og  

ledere ser derfor forskning og anden faglig viden  

som en mulighed for at højne fagligheden indadtil  

og for at synliggøre fagligheden udadtil. På den  

måde bliver forskning brugt som en faglig løfte- 

stang og til at argumentere for betydningen  

af det pædagogiske arbejde.  
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   En passende provokation
I en af de deltagende institutioner blev det pædagogiske  

personale provokeret af en undersøgelse, der pegede på, at 

børn i vuggestuen kun har fire minutters voksenkontakt om 

dagen. Det gav anledning til overvejelser om, hvorvidt det virke-

lig kunne passe, og medførte, at de i institutionen begyndte at 

undersøge og diskutere egen praksis med fokus på kontakten 

mellem børn og voksne.

Eksemplet illustrerer, at en provokation kan sætte gang i  

at arbejde med inspiration fra forskning og anden faglig viden  

i den pædagogiske praksis. En provokation kan give anledning 

til at reflektere over egen praksis og få nye perspektiver på det 

pædagogiske arbejde. Omvendt kan en provokation også stå  

i vejen for at bringe forskning og anden faglig viden i spil i prak-

sis, hvis den er for voldsom og fx skaber en oplevelse af at føle 

sig ramt på fagligheden. Derfor lægger de tre institutioner  

vægt på ordet ”passende” provokation, der dog er afhængig  

af den konkrete kontekst.

   En aktuel problemstilling 
En pædagog oplevede, at et barn ikke spiste noget til mål-

tiderne. Hun prøvede på forskellige måder at hjælpe barnet 

og gøre måltidet til en hyggelig stund, men det virkede ikke. 

Til sidst søgte hun hjælp hos sin leder, der fandt en fagartikel 

frem til hende om emnet, der gav hende gode idéer til,  

hvad hun kunne gøre. Det fik hende også til selv at søge 

efter mere viden om emnet i institutionens fagbøger. 

Eksemplet illustrerer, at aktuelle problemstillinger i det  

daglige arbejde med at sikre børns trivsel motiverer det  

pædagogiske personale til at arbejde med inspiration fra 

forskning og anden faglig viden i den pædagogiske praksis.

    Et indsatsområde
En af institutionerne deltog i forskningsprojektet  

Fart på sproget, som kommunen havde informeret  

institutionerne om. Institutionen meldte sig frivilligt, 

da den i forvejen var optaget af arbejdet med sprog  

og gerne ville have redskaber til at arbejde mere  

i dybden med emnet.

Eksemplet illustrerer, at initiativet til at arbejde med 

inspiration fra forskning eller anden faglig viden i den  

pædagogiske praksis kan komme fra forvaltningen,  

der har fokus på et særligt indsatsområde.

•  Hvad kickstarter det at arbejde forsknings- og vidensinspireret hos jer?
Kan I genkende nogle af eksemplerne fra jeres praksis? Har I andre eksempler på kickstartere?

•  Hvornår oplever I, at det giver mening at bringe forskning og anden faglig viden i spil
i jeres pædagogiske arbejde? Kan I komme med eksempler på, at det gjorde en forskel?

•  Hvad kan I gøre fremover for at kickstarte en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk
praksis hos jer?

•  Hvad kan I, den daglige leder og den pædagogiske konsulent gøre for at kickstarte
en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i jeres institution?
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