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Mål

Vores mål er at styrke de yngste børns (0-3 
årige) sociale, emotionelle trivsel og sprog-
lige udvikling ved at sætte fokus på nære 
sociale relationer og interaktioner mellem 
barn og voksen. Endvidere i særlig grad 
styrkelse af børn i udsatte positioner. 

Kompetenceløft

Vi inviterer vuggestuepædagoger, dag-
plejere og ledere til at deltage i et kompe-
tenceløft, der består af et samlet efterud-
dannelses- og praksisudviklingsforløb på 
4 moduler over to år. I forløbet lærer delta-
gerne at arbejde systematisk med praksis-
udvikling baseret på materialer og værk-
tøjer inspireret af Abecedarian1. Derudover 
tilbydes selvstændige forløb for ledere med 
fokus på ledelse af professionelles lærepro-
cesser og et samlet praksisudviklingsforløb.

Virker	det?	

 Ja, vi ved fra forskningen, at dette systema-
tiske målrettede arbejde med vedvarende 
sociale og nære relationer og interaktioner, 
som Abecedarian tilbyder, styrker børns 
trivsel og udvikling. International forsk-
ning har vist, at der kan opnås positive ef-
fekter – både korttids- og lang-tidseffekter. 

Danske erfaringer viser (pilotprojekter), at 
børns positive udbytte kan spores allerede 
efter fem dages indsats. Erfaringerne viser 
endvidere, at vuggestuepædagoger og dag-
plejere motiveres af, at se børns udvikling på 
daglig basis, men også af den måde projektet 

understøtter deres professionelle faglighed, 
fælles refleksion og praksisudvikling.

Uddannelses-	og	praksisudviklingsforløb	

Indholdet i forløbet tager afsæt i fire pæda-
gogiske principper: 
•  Kommunikativ Læsning: Aktiviteter 

med fokus på kommunikation gennem 
den nære relation og interaktion.

•  Læring i Leg: Aktiviteter, som en voksen 
kan lave sammen med et eller to børn 
med det formål at øge læring gennem leg

•  Læring i Omsorg: Fokus på nære positive 
relationer mellem barn og voksen i alle 
daglige rutiner.

•    Prioritering af Sprog: En forpligtelse til 
at sikre, at enhver situation giver mulig-
hed for at tale, lytte og lære sprog. 

Læring
i Leg

Prioritering 
af Sprog

Kommunikativ 
Læsning

Læring
i Omsorg

	
At	være	en	kommune	i	projektet	

To medarbejdere – en leder og en pædago-
gisk medarbejder deltager i uddannelses-

forløbet. Alle medarbejdere fra deltagende 
dagtilbud deltager i praksisudviklingsforlø-
bet. Forløbet falder i 4 moduler:

•  Modul 1 arbejdes med de fire principper 
og ledelse af læreprocesser frem imod 
praksisudvikling i dagtilbuddet. 

•  Modul 2 integrerer principperne i daglig-
dagen og der arbejdes med værktøjer til 
handleplaner og evaluering.

•  Modul 3 integrerer elementerne i alle 
dagligdagens praksisser. Der sættes fo-
kus på brug af evalueringer af det enkelte 
barn på daglig og ugentlig basis. Der sæt-
tes også fokus på, hvordan det samlede 
dagtilbud samarbejder om indsatsen.

•  Modul 4 arbejdes med alle principper, 
materialer og værktøjer. Video anvendes 
til fælles refleksion. Opsamlende arbej-
des med at integrere alle principper og 
en Ny styrket læreplan med fokus på at 
skabe en samlet bæredygtig udvikling. 

Kommunens konsulent har en vigtig rolle 
som understøtter af uddannelses- og prak-
sisudviklingsforløbene. Desuden er det mu-
ligt at invitere fx sundhedsplejerske med i 
forløbene, ligesom også andre fra det tvær-
faglige PPR team. 

Dataindsamling
  
For at undersøge om de pædagogiske red-
skaber og kompetenceudviklingsforløbet har 
den forventede effekt, gennemføres projek-
tet som et lodtrækningsforsøg. Det bety-
der, at halvdelen af kommunens tilmeldte 
dagtilbud vil modtage kompetenceforløbet 
og den anden halvdel vil medvirke som 
sammenligningsgruppe, hvor de arbejder 
med børnene, som de plejer. Der vil være 3 
dataindsamlingsrunder, hvor personalet 
bedes udfylde ét spørgeskema per barn. Der 

vil løbende indgå kvalitative undersøgel-
ser, for eksempel interview med leder om 
udbytte samt observation. Det er med til at 
give mere viden om, hvordan pædagogisk 
kvalitet styrkes og udbredes fremadrettet. 

Finansiering	og	forankring

Projektet gennemføres med støtte fra Tryg-
Fonden, forankres på DPU, Aarhus Universi-
tet og knyttes til TrygFondens Børneforsk-
ningscenter, Aarhus Universitet. 

Sammenhæng	med	Ny	styrket	læreplan
 
Projektet understøtter arbejdet med en 
Ny styrket læreplan, idet børnesyn, et de-
mokratisk dannelsessyn og arbejdet med 
læringsmiljøer indgår i projektet. Professi-
onelle uddannes til at skabe kvalitet i pæda-
gogisk praksis gennem samarbejde, en åben 
holdning til egne og fælles værdier og læ-
reprocesser. Endelig understøtter projektet 
professionelles arbejde med evaluering som 
løbende proces. Evaluering og handleplaner 
gør det muligt at arbejde systematisk imod 
de opstille lokale mål for faglig og pædago-
gisk udvikling for det enkelte barn og det 
samlede dagtilbud. Ledelse af processer kan 
foregå i teams og facilitering af læreproces-
ser er en vigtig del af kompetenceløftet, der 
tilbydes.  
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1) Abecedarian tilgangen er oprindeligt baseret på Vygotsky’s teori om, at børns udvikling afhænger af 

interaktion. I 2015 blev tilgangen afprøvet i et dansk pilotprojekt.


