
Elleslettens pædagogiske indsatsområde i 2020 er ”Samspil og relationer i det 
pædagogiske læringsmiljø” 
 

Baggrund for indsatsen  
Vi har valgt at fortsatte med vores indsatsområde fra 2019, da vi synes at der er flere aspekter som vi 
ønsker at undersøge nærmere. Det pædagogiske personales ageren i samspil med børnene er meget 
vigtig for børnenes mulighed for at udvikle deres kompetencer på alle områder, derfor er vi nødt til 
at være kompetente på dette område. Fokus vil være på de voksnes kommunikations- og relations 
kompetence men vi arbejder også med læringsmiljøets muligheder for samspil mellem børnene. 

Faglig overvejelse 
Vi ved at børn lærer bedst, når der stilles åbne spørgsmål og når den voksne er nysgerrig på og 
spørger ind til det, som børnene er optaget af. Det stimulere og udvikler børnene, når de opfordres 
til at lade fantasien løbe og når der er plads til at blive hørt, derfor er det vigtigt at den voksne er 
kompetent til at skabe mulighed for dette. 
 
Vi ved at børn føler sig anerkendt, når de bliver lyttet til, når den voksne er opmærksom og stiller 

spørgsmål, der opfordre til mere fortælling. Når børn føler sig anerkendt styrkes deres robusthed og 

de udvikler de deres selvtillid og selvværd og deres personlige kompetencer. Mødet mellem barnet 

og den voksne er optimalt, når den voksne kan læse de verbale og kropslige udtryksformer, som 

barnet producerer. 

 

Forskning viser at kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er den mest betydningsfulde 

enkeltfaktor i en daginstitution. (Mogens Nygaard Christoffersen m.fl. 2014) og et dialektisk samspil 

mellem barnets parathed og de ressourcer der er til stede på det givne tidspunkt er afgørende for 

barnets læring. (Grethe Kragh-Müller m.fl. 2015) 

 

Derfor vil vi dygtiggøre vores kommunikative kompetencer og arbejde målrettet med at opkvalificere 

vores interaktioner med børnene. 

Sådan gør vi 
Arbejdsgruppen ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” har tilrettelagt et 

undervisnings forløb, hvor vi gennem praksisfortællinger kan sparre med hinanden og her igennem 

udvikle vores pædagogiske praksis. Vi planlægger et aktionslærings forløb med udgangspunkt i 

undringen ” Hvordan kan vi voksne vise interesse og bekræfte børnene ved at svare både kropsligt og 

verbalt, så kvaliteten af vores interaktion og relation med børnene højnes”. Vi har bedt vores 

inklusionspædagoger om større undervejs i forløbet og de vil muligvis lede os igennem 

aktionslæringsforløbet. 

 


