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Bevægelsesglæde i vuggestuen 

 
Formål 

’Bevægelsesglæde i vuggestuen’ er et forsknings- og udviklingsprojekt under Videncenter for 

Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, UC Syddanmark. 

Projekt sigter mod at belyse om det, med sundhedsfremme som den overordnede ramme 

gennem aktionsforskning, med bevægelsesglæde som tema, er muligt at øge vuggestue-

personalets handlekompetence i forhold til at fremme bevægelsesglæde hos vuggestue-

børnene. 

 

Målgruppe 

Vuggestuepersonale og vuggestuebørn 

 

Beskrivelse af projektet 

Vi ønsker i dette projekt at rette fokus mod bevægelsesglæde blandt de mindste - nemlig børn 

i vuggestueregi. Projektets tese er, at praksis udvikles bedst ved at udvikle; derfor anvendes 

aktionsforskning. I processen vil forskere og praktikere bidrage med forskellige former for 

viden og færdigheder i forhold til at forstå og forandre institutionens praksisfelt. 

 

Projektet sigter således mod, at vi sammen med medarbejderne i institutionen faciliterer en 

udvikling af praksis, der fremmer bevægelsesglæde hos alle i vuggestuen. 

 

Metode/fremgangsmåde 

Aktionsforskningsprojektet er et bottom-up projekt, hvor fokus er på, hvordan institutionen 

selv oplever sin praksis, selv stiller spørgsmålene (problemstillingerne) og selv agerer til fordel 

for en forandring. 

 

Projektet bliver omkranset af et antal gange med feltarbejde i vuggestuen og et antal interview 

med de ansatte medarbejdere med efterfølgende beskrivelse og analyse af den indsamlede 

empiri.  

 

Feltarbejde og interview er to forskellige måder at indsamle materiale eller viden på, med hver 

sine fordele og ulemper. Ved at triangulere mellem flere forskellige metoder, i dette tilfælde 

feltarbejde, interview og analyse af den indsamlede data, ønsker vi at øge validiteten af vores 
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forsknings- og udviklingsarbejde. Forskellige metoder vil kvalificere og udfordre hinanden, så 

man dels kan skabe mere pålidelig viden, dels kan få øje på nye problemstillinger, man ikke 

kendte i forvejen. 

 

Projektets resultater 

 Den deltagende vuggestue vil udvikle den pædagogiske praksis med henblik på at 

skabe bevægelsesglæde i dagligdagen her og nu og på længere sigt. 

 At projektgruppen kan bruge erfaringer fra projektet til at udvikle undervisning af de 

studerende på Pædagoguddannelsen og ved Efter-og Videreuddannelsen i UC 

Syddanmark. 

 At erfaringerne fra projektet bliver formidlet i en form, der kommer det brede 

praksisfelt til gode. 

 

Projektansvarlig 

Jesper von Seelen Hansen, jvse@ucsyd.dk  

 

Deltagere 

Lise Hostrup Sønnichsen lhos@ucsyd.dk, Lone Britt Larsen, Mette Kristensen Rasmussen og 

Trine Etzerodt, alle ansat ved UC Syddanmark (Videncenter for sundhedsfremme og 

Pædagoguddannelsen i Aabenraa). 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Daginstitutionen Blomsterhaven i Haderslev – afd. Crocus 

 

Dokumentation/formidlingsformer 

Vi vil formidle resultaterne fra projektet i artikelform bl.a. til Dansk pædagogisk Tidsskrift, 

Tidsskrift for Idræts webudgave, bupl.dk, lokale medier m.fl. Derudover vil projektet blive 

fremlagt på interne og evt. eksterne konferencer. Dele af projektet tilsigtes også at blive 

formidlet i bogform.  

 

Start- og sluttidspunkt 

August 2013 – 2015 
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