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Forumspil – 
generering af metode til udvikling af pædagogisk arbejde med trivsel i dagtilbud 
 

Formål 

Projektet tager afsæt i nedenstående forskningsspørgsmål, som forventes besvaret i forhold til 

metodens egnethed: 

Hvordan kan forumspil udvikles og anvendes som en metodisk tilgang til personalegrupper på 

daginstitutionsområdet med henblik på udvikling af tiltag til fremme af børns trivsel i 

pædagogisk praksis? 

 

Målgruppe 

Pædagogisk personale i daginstitutioner. 

 

Beskrivelse af projektet 

I forbindelse med netop afsluttet forskningsprojekt: Bevægelse og sundhedsfremme for 

mennesker med funktionsnedsættelser (2015) er forumspil afprøvet som indgang til at arbejde 

med personalet i forhold til borgernes sundhed. Afprøvningen viste sig i særlig grad at være 

anvendelig i forhold til berøring af trivselsforhold og udvikling af tiltag i relation til borgernes 

trivsel. Med de oplevede erfaringer og den generede viden for øje er indeværende projekt 

igangsat med henblik på videreudvikling af forumspil som metodisk tilgang til 

personalegrupper på daginstitutionsområdets pædagogiske arbejde med børns trivsel.  

 

Metode/fremgangsmåde 

Forumspil afprøves som metode først i et pilotprojekt med en gruppe studerende som 

deltagere og derefter med en personalegruppe på daginstitutionsområdet.  Afprøvningen med 

en personalegruppe i en daginstitution efterfølges af indsamling af empiri med fokus på 

metodens egnethed til udvikling af tiltag med betydning for børns trivsel. Empirien indsamles 

via et interview med lederen samt gruppeinterviews med personalet.  
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Projektansvarlig 

Lektor Jette Lindgaard jeli@ucsyd.dk  og Bent Vigsø bavi@ucsyd.dk, begge ansat på 

Pædagoguddannelsen på UC SYD, campus Esbjerg. 

 

Deltagere 

Projektet er tilknyttet forskningsprogrammet ’Børn, unge og sundhedsfremme’ ved UC SYD.  

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Daginstitution i Varde Kommune. 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Metoden afprøves på personalegrupper, hvorefter metodens egnethed vurderes på baggrund af 

kvalitativt strukturerede interviews med ledere og medarbejdere efter endt intervention. 

Formidling af projektet er publicering af en forskningsartikel. 

 

Start- og sluttidspunkt 

Januar 2016 – januar 2017. 

 

JELI & BAVI, 21.04.16 


