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Indledning
I

2007/2008

gennemførte

Dagplejen

i

Tønder

Kommune

kompetenceudviklingsforløbet

”Den

nødvendige opmærksomhed.” Målene for dette udviklingsforløb var:
•

At arbejdet med udsatte børn integreres i daglig pædagogisk praksis.

•

At det pædagogiske personale i dagtilbud / dagplejen arbejder ud fra en fagprofessionel
holdning og bevidsthed i relation til udsatte børn.

•

At kompetenceudviklingsforløbet bidrager til en forsat udvikling i arbejdet med udsatte børn.

Med henblik på for det første at sikre en fortsat pædagogisk udvikling på området og for det andet at
sikre en forankring i dagplejeregi gennemførtes i 2009 et opfølgende kompetenceudviklingsforløb;
”Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune – et udviklingsprojekt med fokus på social relationsdannelse.”
Formålet med dette forløb var at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagplejen
med henblik på at skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn.
Målene for forløbet var følgende:
•

At dagplejerne erhverver viden og bevidsthed om betydningen af social relationsdannelse.

•

At dagplejerne udvikler kompetencer, der sætter dem i stand til at omsætte viden til konkret
praksis.

•

At dagplejerne integrerer arbejdet med social relationsdannelse i daglig pædagogisk praksis.

•

At arbejdet med social relationsdannelse tydeliggøres i dagplejens pædagogiske læreplan.

•

At der udvikles en handleplan for arbejdet med udsatte børn.

•

At der efter endt kursusforløb udarbejdes en ”værktøjskasse” indeholdende konkrete
redskaber, som dagplejerne kan bruge i daglig praksis.

Kompetenceudviklingsforløbets centrale tema var social relationsdannelse, og det indeholdt tre
genstandsfelter:
1.

Barn / barn relationer.

2.

Dagplejer / barn relationer.

3.

Dagplejer / forældre relationer.

Med udgangspunkt i disse genstandsfelter ønskedes for det første at give en teoretisk forståelse for
relationelle mekanismer; for det andet at opnå en refleksiv opmærksomhed omkring egen praksis; for
det tredje at fremme en udviklingsorienteret opmærksomhed omkring skabelse af inkluderende
sociale fællesskaber og læringsrum.
Selve kompetenceudviklingsforløbet havde en varighed af 3 dage og var tilrettelagt således, at
dagplejerne fik mulighed for at omsætte den på kurset opnåede viden til konkret praksis. Dette betød,
at der mellem 2. og 3. kursusdag var indlagt en implementeringsperiode.
Ud over dagplejerne deltog også dagplejepædagogerne på kurset. Formålet med dette var, at
dagplejepædagogerne efterfølgende kunne støtte dagplejerne i at omsætte den erhvervede viden til
praksis.
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Evalueringens formål
Formålet med evalueringen er følgende:
1.

At undersøge graden af kursustilfredshed.

2.

At undersøge kursets anvendelsesgrad og -form i dagplejens praksis.

Den i indledningen nævnte ”Værktøjskasse” er udarbejdet af underviserne, og udkommer sammen
med nærværende evalueringsrapport.

Evalueringens design
Evalueringen er gennemført som en målopfyldelsesevaluering. Denne evalueringstypes formål er at
undersøge, hvorvidt en given indsats har medført en opnåelse af de forventede resultater, og således
undersøges præstationen, der kan defineres som den ubekendte faktor. Det overordnede spørgsmål
bliver hermed, i hvor høj grad indsatsen har medført en præstation, der igen har medført en opnåelse
af de for projektet definerede mål.
Projektet kan med udgangspunkt i en målopfyldelsesevaluering skitseres gennem nedenstående flowchart:
Indsats

Præstation
?

Kompetenceudviklingsforløb.

Forventede resultater
Dagplejerne har erhvervet viden og bevidsthed
om betydningen af social relationsdannelse.

Implementering (støtte fra
dagplejepædagogerne).

Dagplejerne har udviklet kompetencer, der
sætter dem til at omsætte viden til konkret
praksis.
Dagplejerne har integreret arbejdet med social
relationsdannelse i daglig pædagogisk praksis.
Arbejdet med social relationsdannelse er
tydeliggjort i dagplejens pædagogiske læreplan.
Der er udviklet en handleplan for arbejdet med
udsatte børn. 1

En målopfyldelsesevaluering giver ikke mulighed for at afdække bieffekter – altså om indsatsen har
bidraget

til

andre

resultater

end

de

i

målformuleringerne

definerede.

Endvidere

er

evalueringsformene baseret på en mål-middel rationalitet, hvilket kan betragtes som evalueringens
svaghed, med mindre der søges en afdækning af, hvorvidt de opnåede resultater udelukkende er en
konsekvens af indsatsen.
Nedenstående model skitserer målopfyldelsesevalueringens hovedspørgsmål, hvor udtrykket ”kobling”
netop refererer indsatsens betydning for de opnåede resultater.

1

Efter aftale med dagplejelederen måles ikke på dette forventede resultat, da handleplansarbejdet
endnu ikke er afsluttet.
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Datagenerering
Data er genereret på baggrund af et spørgeskema, som blev udleveret afslutningsvist på tredje
kursusdag.
På baggrund af evalueringens formål blev følgende spørgsmål stillet til både dagplejere og
dagplejepædagoger:
1.

Hvordan vil du vurdere relevansen af kursusindholdet på 1. kursusdag i forhold til din praksis?

2.

Hvordan vil du vurdere relevansen af kursusindholdet på 2. kursusdag i forhold til din praksis?

3.

Hvordan vil du vurdere relevansen af kursusindholdet på 3. kursusdag i forhold til din praksis?

4.

Hvordan vil du vurdere relevansen af det samlede kursusindhold i forhold til din praksis?

5.

Hvordan vil du vurdere undervisernes faglige kompetencer?

6.

Hvordan vil du vurdere undervisernes pædagogiske kompetencer?

7.

I hvor høj grad har du erhvervet viden om betydningen af social relationsdannelse?

8.

I hvor høj grad har du været i stand til at omsætte den erhvervede viden til konkret praksis?

9.

I hvor høj grad er du bevidst om at arbejde med social relationsdannelse i din daglige
pædagogiske praksis?

10. Er arbejdet med social relationsdannelse tydeligt i den pædagogiske læreplan?
Herefter blev følgende spørgsmål stillet til dagplejerne:
11. Hvor meget fokus har du på samspillet mellem dig selv og barnet? (1=Meget ringe fokus,
10=Udpræget fokus)
12. Hvor meget fokus har du på samspillet mellem dig selv og forældrene? (1=Meget ringe fokus,
10=Udpræget fokus)
13. Hvor meget fokus har du på at være anerkende i forhold til barnet? (1=Meget ringe fokus,
10=Udpræget fokus)
14. Hvor meget fokus har du på at være anerkende i forhold til forældrene? (1=Meget ringe fokus,
10=Udpræget fokus)
15. Hvor meget fokus har du på at tage udgangspunkt i barnets ressourcer? (1=Meget ringe
fokus, 10=Udpræget fokus)
16. Hvor meget fokus har du på at tage udgangspunkt i forældrenes ressourcer? (1=Meget ringe
fokus, 10=Udpræget fokus)
17. Sæt kryds ved de redskaber, som du synes har været gode
18. Sæt kryds ved de redskaber, som du har brugt efter kurset.
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Følgende spørgsmål blev stillet til dagplejepædagogerne:
11. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så, at
dagplejerne har været på relationen mellem dem selv og barnet?
12. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så, at
dagplejerne har været på relationen mellem dem selv og forældrene?
13. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så, at
dagplejerne har været på relationen mellem børnene indbyrdes?
14. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så,
dagplejerne har været på at arbejde med anerkendelse i forhold til barnet?
15. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så,
dagplejerne har været på at arbejde med anerkendelse i forhold til forældrene?
16. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så, at
dagplejerne har været på at tage udgangspunkt i barnets ressourcer?
17. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker udpræget fokus, hvor fokuseret mener du så, at
dagplejerne har været på at tage udgangspunkt i forældrenes ressourcer?
18. Sæt kryds ved de redskaber, som du mener, dagplejerne kan have særlig gavn af at bruge i
praksis. (Der var mulighed for at sætte kryds ved 17 redskaber, som blev præsenteret på
kurset).
19. Sæt kryds ved de redskaber, som du mener dagplejerne har brugt i praksis.
Endelig var der mulighed for at supplere med yderligere kommentarer for både dagplejernes og
dagplejepædagogernes vedkommende.
Formålet med på den ene side at bede dagplejerne vurdere egen praksis og på den anden side at
bede dagplejepædagogerne vurdere dagplejernes praksis var et ønske om at undersøge, i hvilken
grad der var overensstemmelse mellem de to faggruppers vurderinger.
Yderligere data indgår i form af to reflekterende referater udarbejdet i forbindelse med et selvstændigt
kursusforløb afholdt i 2009 for pædagoger, pædagogmedhjælpere og institutionsledere i Tønder
Kommune. Dette forløb – ”Inklusion i dagtilbud” – havde på linie med kurset for dagplejerne fokus på
social relationsdannelse, og dagplejepædagogerne modtog her supervision med henblik på kunne
støtte og vejlede dagplejerne i deres arbejde. Endvidere indgår en optælling af læringshistorier, fortalt
og nedskrevet af dagplejerne, som selv stod for kategoriseringen af historier inden for kursets
redskaber.

Rapportens opbygning og analysestrategi
Evalueringen præsenteres i to dele på baggrund af evalueringens formål. Del 1 vedrører således
graden af kursustilfredshed, og del 2 vedrører kursets anvendelsesgrad og -form i praksis.
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Analysestrategisk anvendes en kryds-case syntese. Dette betyder, at resultaterne for henholdsvis
dagplejerne og dagplejepædagogerne først behandles som selvstændige enheder. Herefter foretages
et sammenlignende studie med henblik på at vurdere graden af overensstemmelse mellem de to
faggruppers besvarelser, inden der udledes en endelig konklusion.
Det samlede analysedesign skal skitseres gennem nedenstående model:

Validitet
Som tidligere nævnt blev spørgeskemaet udlevet afslutningsvist på tredje kursusdag. Dette forhold
kan medføre bias i og med, at deltagerne kan have fundet den pågældende kursusdag meget
værdifuld og derfor have vurderet samtlige kursusdage som værdifulde. Endvidere er der risiko for
bias i og med, at underviseren var til stede, da kursusdeltagerne besvarede spørgeskemaerne. Dette
kan have påvirket deltagerne til i højere grad at svare positivt, end hvis underviseren ikke havde
været til stede.
Baggrunden for at udlevere spørgeskemaerne i papirform frem for at udsende disse elektronisk eller
pr. post var for det første, at mange dagplejere ikke er fortrolige med brugen af en computer, for det
andet viser erfaringer, at besvarelsesprocenten reduceres kraftigt, når deltagerne selv skal sørge for
at tilbagesende besvarelserne til evaluator.
Det er endvidere væsentligt at bemærke, at datamaterialet er et resultat af respondenternes
selvvurderinger, hvilket også kan være en påvirkende resultatfaktor.
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Del I: Kursustilfredshed
Dette kapitel har til formål at identificere graden af kursustilfredshed hos både dagplejere og
dagplejepædagoger og vedrører spørgsmålene 1 – 7.
Tilfredsheden relateres til kursets relevans i forhold til daglig praksis, undervisernes faglige og
pædagogiske kompetencer samt kursets bidrag til erhvervelse af ny viden.

Dagplejere
I forhold til det daglige arbejde, finder lidt mere end 90 procent af dagplejerne kurset yderst relevant
eller meget relevant, og resten finder kurset relevant, hvilket fremgår at nedenstående diagram:

Det må således konkluderes, at der hos dagplejerne er en stor tilfredshed med kursets relevans.
Der blev i spørgeskemaet også spurgt ind til relevansen af de forskellige kursusdage, og her ses en
forskel, idet godt 95 procent af dagplejerne fandt kursusdag B og C yderst relevant eller meget
relevant, og lidt over 80 procent fandt kursusdag A yderst relevant eller meget relevant.
Det er vanskeligt at udsige, hvorvidt denne forskel skyldes indholdet eller underviseren på de
respektive kursusdage, hvilket skal ses på baggrund af de kommentarer, som dagplejerne har føjet til
spørgeskemaerne. Her udtrykkes en udpræget tilfredshed med den underviser, som stod for
kursusdag B og C:
”En meget behagelig stemning, god underviser, som fremlægger på en god forståelig
måde. Et godt kursus.”
”Jeg synes, at underviseren var "fantastisk" god til at fange, hvis der var nogen, som ville
sige noget, men ikke lige gjorde det.”
”Synes du er en god og levende underviser. Tiden er gået så hurtigt...”
”Jeg

er

meget

imponeret

over,

hvor

faglig

dygtig

og

kommunikationsbevidst

[underviseren] er.”
Som det fremgår af citaterne, spiller underviserens kommunikative kompetencer en meget stor rolle
for, hvorledes kursusdagen opfattes.
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I forhold til undervisernes faglige viden vurderer mere end 95 procent, at underviseren er yderst
kompetent eller meget kompetent:

Og i forhold til underviserens pædagogiske kompetencer vurderer mere end 90 procent af
underviseren er yderst kompetent eller meget kompetent:

Dagplejerne blev også spurgt, i hvor høj grad de mente, de havde fået ny viden om social
relationsdannelse og dennes betydning, og her vurderer mere end 80 procent, at de i meget høj grad
eller høj grad havde fåret ny viden. 2,5 procent mente dog, at de i mindre grad havde fået ny viden
på området:
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For nyansatte dagplejere synes kurset at have været meget anvendeligt, hvilket kommer til udtryk
gennem nedenstående citat:
”For mig, som kom med til kurset helt nystartet i dagplejen, har det været rigtig dejligt at
få nogle redskaber at starte op med. Føler det har været og stadig er en stor hjælp. Tak
for et godt kursus.”
Alt i alt må det konkluderes, at dagplejerne i høj grad har fundet kurset både relevant og lærerigt.
Denne konklusion underbygges af nedenstående citater:
”Jeg synes, det har været et spændende og lærerigt kursus.”
”Det har været et rigtig godt kursus. Jeg kan bruge det i det daglige, hvad vi har lært.
Kurset har også været utroligt underholdende og interessant, ikke spor kedeligt. Synes, vi
har haft rigtig gode undervisere, tak for det.”
”Godt, lærerigt kursus, skal nu hjem og bruge og bygge videre!”
”Jeg synes, at det har været et rigtig godt kursus! Jeg har fået en masse med hjem som
jeg kan bruge i min hverdag.”
”Kurset har været interessant, og jeg har lært mange gode ting, der kan bruges i min
hverdag. Er glad for de 18 modeller.”

Dagplejepædagoger
100 procent af dagplejepædagogerne finder det samlede kursusindhold yderst relevant eller meget
relevant i forhold til daglig praksis, hvilket fremgår af nedenstående diagram:

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at cirka halvdelen af dagplejepædagogerne var fraværende
på de to første kursusdage, hvilket kan mindske validiteten af ovenstående udsagn.
To af dagplejepædagogerne var nyansatte og havde derfor ikke haft muligheden for at deltage på de
to første kursusdage. Årsagen til øvrigt fravær er ukendt.
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I forhold til de respektive kursusdage fandt godt vel 75 procent af de deltagende dagplejepædagoger,
at kursusdagene A og C var yderst relevante, og 25 procent fandt, at dagene var meget relevante.
65 procent fandt, at kursusdag B var yderst relevant, og 35 procent fandt kursusdagen meget
relevant.
100 procent af dagplejepædagogerne vurderer underviserne som yderst faglige kompetente eller
meget faglige kompetente:

Ligeledes vurderer 100 procent af dagplejepædagogerne, at underviserne har været yderst
pædagogisk kompetente eller meget pædagogisk kompetente:

Endelig vurderer 100 procent af dagplejepædagogerne, at de i meget høj grad eller i høj grad har
erhvervet viden om social relationsdannelse:
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Samlet ses må det konkluderes, at dagplejepædagogerne er tilfredse med både kursets indhold,
kursets læringsudbytte og undervisernes kompetencer.

Sammenlignende studie 1
Både dagplejere og dagplejepædagoger synes at have været meget tilfredse med kursets faglige
indhold og relevans, ligesom både dagplejere og dagplejepædagoger finder underviserne fagligt og
pædagogisk kompetente.
Ligeledes vurderer både dagplejere og dagplejepædagoger generelt, at de i høj grad eller meget høj
grad har erhvervet viden om social relationsdannelse og dennes betydning.
I forhold til vurderingen af de respektive kursusdage ses en forskel, idet dagplejerne finder kursusdag
B og C mest relevant, hvor dagplejepædagogerne finder kursusdag A og C mest relevant.
Flere dagplejere har mundtligt givet udtryk for, at der på kursusdag A blev brugt fremmedord, som
ikke var dagplejerne bekendt, ligesom denne kursusdag var mere teoretisk orienteret end dag B og C.
Kursusdag B var koncentreret omkring konkrete redskaber i relation til dagplejens praksis, og således
var denne kursusdag meget praksisnær. Disse forhold kan muligvis forklare forskellen mellem
dagplejernes og dagplejepædagogernes vurdering af kursusdag A og B.
Ved kursusdag C blev det overordnede indhold fra de forrige kursusgange repeteret og udbygget, og
kursusdagen var koncentreret omkring læringshistorier og praksisøvelser. Både dagplejere og
dagplejepædagoger fandt denne dag meget relevant – det lader således til, at en kobling mellem teori
og praksis er meget vedkommende for begge faggrupper.
Både

dagplejerne

og

dagplejepædagogerne

havde

mulighed

for

at

knytte

kommentarer

til

spørgeskemaet. Her vurderes det positivt, at underviseren på kursusdag C også var underviser på
kursusdag B – underviseren var altså ”kendt” af deltagerne:
”Oplever, at det har været godt, at det har været en for dagplejerne kendt person på 3.
dagen. Det giver tryghed, at man ikke har skullet forholde sig til en ny ukendt person.
Selv tak for en spændende undervisning alle dage.” (dagplejepædagog)
”Det har været et rigtig godt kursus, og det var fint, at det ikke var en 3. person den
sidste dag, men at vi fik [den samme underviser] igen.” (dagplejer)
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Del II: Kursets anvendelsesgrad og -form.
Dette kapitel har til formål at identificere kursets anvendelsesgrad og -form hos dagplejere og
dagplejepædagoger og vedrører spørgsmålene 8 – 18/19.
Anvendelsesgraden og -formen relateres til muligheden for at omsætte den erhvervede viden til
konkret praksis, bevidstheden om at fokusere på arbejdet med social relationsdannelse i daglig
praksis og arbejdet med konkrete redskaber.
Overordnet vurderer dagplejerne egen praksis, hvor dagplejepædagogerne vurderer dagplejernes
praksis. Dette skal ses i sammenhæng med, at kursusforløbet var målrettet dagplejerne og ikke
dagplejepædagogerne.

Dagplejere
Dagplejernes omsætning af viden til praksis
Omkring 81 procent af dagplejerne vurderer, at den på kurset erhvervede viden i meget høj grad eller
høj grad er anvendelig i praksis, og omkring 17 procent vurderer, at den erhvervede viden er
anvendelig i rimelig grad.
1 respondent vurderer, at den erhvervede viden er anvendelig i mindre grad, og 1 respondent mener
slet ikke, at den erhvervede viden er anvendelig:
Respondenter

Procent

I meget høj grad

29

24,6%

I høj grad

67

56,8%

I rimelig grad

20

16,9%

I mindre grad

1

0,8%

Slet ikke

1

0,8%

I alt

118

100,0%

Omkring 68 procent er i meget høj grad eller høj grad bevidst om at bruge den erhvervede viden i
praksis, og omkring 31 procent er bevidst om at bruge den erhvervede viden i rimelig grad.
1 respondent er i mindre grad bevidst om at bruge den erhvervede viden:
Respondenter

Procent

I meget høj grad

28

23,7%

I høj grad

53

44,9%

I rimelig grad

36

30,5%

I mindre grad

1

0,8%

Slet ikke

0

0,0%

I alt

118

100,0%

Umiddelbart er der ikke konsensus imellem, at 1 respondent slet ikke mener, at den erhvervede viden
er anvendelig i praksis, og 0 respondenter ikke er bevidste om aktivt at bruge den erhvervede viden.
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Muligvis har den pågældende respondent ikke set sammenhængen mellem de to spørgsmål, eller også
har der alligevel været viden, der kunne anvendes.
Der ses en difference mellem de to spørgsmål i og med at 81 procent af dagplejerne vurderer, at den
erhvervede viden i meget høj grad eller høj grad er anvendelig i praksis, men kun 68 procent i meget
høj grad eller høj grad er bevidste om også at anvende den aktivt.
Imidlertid synes den samlede anvendelsesgrad høj, da kun en enkelt respondent vurderer, at
vedkommende i mindre grad er bevidst om aktiv anvendelse af den viden, som kurset har bidraget
med.
Den høje anvendelsesgrad underbygges af nedenstående udsagn:
”Har brugt mange af metoderne før kurset, men er blevet meget mere bevidst om det og
hvorfor.”
Det har været et rigtig godt kursus. Jeg kan bruge det i det daglige, hvad vi har lært […].”

Dagplejernes arbejde med social relationsdannelse
Tre genstandsfelter
Som nævnt indledningsvist i denne rapport, er der i forhold til arbejdet med social relationsdannelse
tale om tre genstandsfelter: Dagplejer/barn, barn/barn/ og dagplejer/forældre.
Det fremgår tydeligt, at dagplejerne i højere grad har fokus på genstandsfeltet dagplejer/barn end på
de to øvrige genstandsfelter. Knap 60 procent vurderer således – på en skala fra 1 til 10 hvor
1=meget ringe fokus og 10=udpræget fokus – at de har udpræget fokus på dagplejer/barnrelationen:

Omkring 55 procent har udpræget fokus på samspillet mellem børnene indbyrdes:
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Og lidt over 40 procent har udpræget fokus på samspillet mellem dagplejer og forældre:

Anerkendelse
Ovenstående forhold er i overensstemmelse med det fokus, som dagplejerne har på den
anerkendende dimension. Således ses, at selv om dagplejens generelle fokus på anerkendelse hos
både børn og forældre har været stort, har fokuset været størst i forhold til barnet, idet knap 50
procent har haft udpræget fokus på anerkendelse i forhold til barnet:

Og omkring 30 procent har haft udpræget fokus på anerkendelse i forhold til forældrene:

Side 15 af 28

Ressourcer
Samme tendens ses i forhold til et fokus på børn og forældre ressourcer, hvor fokuset på barnets
ressourcer er størst. Således viser nedenstående diagram, at godt og vel 45 procent af dagplejerne
placerer sig på tallet 10 på skalaen i relation til et fokus på barnet:

Og godt og vel 25 procent af dagplejerne placerer sig på tallet 10 på skalaen i relation til et fokus på
forældrene:

Dagplejernes arbejde med konkrete redskaber
Dagplejerne blev i evalueringsprocessen bedt om at vurdere hvilke af kursets redskaber, som efter
deres mening havde været gode, og hvilke de havde anvendt aktivt i implementeringsperioden.
Nedenstående diagram viser tydeligt, at dagplejerne fandt specielt to redskaber meget gode – ’Plysog æselmodellen’ og ’IN-knappen’ – idet lidt over 90 procent udpeger disse redskaber.
Redskaber, som dagplejerne fandt mindre gode, var bl.a. ’Kontakt og Matching’, ’Oplevelse af
sammenhæng’ og ’Gevinst og tab’, da kun omkring 25 procent udpegede disse redskaber:
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Samme forhold gør sig gældende i relation til anvendelsen af redskaberne. Her vurderer omkring 80
procent af dagplejerne af de har anvendt redskaberne ’Plys- og æselmodellen’ og ’IN-knappen’, hvor
omkring 15 procent vurderer, at de har anvendt redskabet ’Kontakt og Matching’, og kun omkring 10
procent vurderer, at de har anvendt redskaberne ’Oplevelse af sammenhæng’ og ’Gevinst og tab’:

Redskaberne ’Plys- og æselmodellen’ og ’IN-knappen’ er meget enkle og praksisorienterede, hvilket
også gør sig gældende for redskaberne ’De 4 S’er’, ’Vend mønten’, ’Containermetoden’ og ’Sig ikke
IKKE’. Derimod er fx redskaberne ’Oplevelse af sammenhæng’ og ’Gevinst og tab’ i højere grad
teoretisk orienteret. Således synes der at være en klar sammenhæng mellem redskabets enkelhed og
anvendelse i praksis.
Nedenstående diagram viser sammenhængen mellem redskabernes anvendelsesgrad og brugbarhed
på baggrund af dagplejernes vurderinger. Her ses en tydelig sammenhæng mellem de redskaber, som
dagplejerne vurderede som gode, og de redskaber, som dagplejerne efterfølgende har anvendt aktivt:

Værktøjets anvendelsesgrad i forhold til værktøjets
brugbarhed
100

Procent

80
60

Værktøjets brugbarhed

40

Værktøjets anvendelsesgrad

20
0
1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Værktøj
Diagrammet viser også, at dagplejerne ikke anvender redskaberne i samme grad, som de finder dem
brugbare, hvilket betyder, at der fortsat bør fokuseres på implementering.
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På

tredje

kursusdag

fortalte

implementeringsperioden

havde

og

nedskrev

benyttet

dagplejerne

redskaberne

i

læringshistorier
egen

praksis.

om,

hvordan

Resultatet

blev

de

i

226

læringshistorier, fordelt som det fremgår af følgende skema:
Redskab

Antal læringshistorier

1. Plys og æsel model
2. Ballon modellen
3. Skydeskiven
4. IN-knappen
5. Kontakt og matching
6. Succesoplevelser
7. De 4 S’er
8. Vend mønten
9. Container metoden
10. Sig ikke IKKE
11. Oplevelse af sammenhæng
12. Barn-barn-relationer
13. Relationer i dagplejen
14. Forældreroller
15. Forældre-barn-relationen
16. Læringstrappen
17. Gevinst og tab
Samt endnu et redskab, der blev præsenteret på 3.
kursusdag: Dagplejer-barn-relationen
I alt

16
4
21
16
6
5
23
15
16
31
5
18
12
10
6
6
3
16
226

Ovenstående viser, at samtlige redskaber har fundet anvendelse i implementeringsperioden.
Der er fortalt flest historier om brugen af ’Sig ikke IKKE’, ’De 4 S’er’, ’Skydeskiven’ og ’Barn-barnrelationen’, hvilket adskiller sig fra de redskaber, dagplejerne via spørgeskemaet angiver at have
benyttet mest, hvor kun ’De 4 S’er’ er at finde blandt de fire mest anvendte redskaber. Forklaringen
herpå kan muligvis være, at nogle dagplejere har følt sig inspireret af underviserens læringshistorier
om visse redskaber til selv at fortælle herom – uden i øvrigt at mene at have brugt det/depågældende
redskaber bevidst i hverdagen.

Den pædagogiske læreplan
Endelig blev der spurgt ind til, hvorvidt dagplejerne var bekendte med, om arbejdet med social
relationsdannelse var tydeliggjort i den pædagogiske læreplan. Her svarede omkring 90 procent, at
det var det, omkring 9 procent vidste det ikke, og 1 procent mente ikke, at arbejdet var tydeliggjort:
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Dagplejepædagoger
Dagplejepædagogernes omsætning af viden til praksis
6 ud af 7 dagplejepædagoger vurderer, at den erhvervede viden i høj grad eller i meget høj grad er
anvendelig i praksis, og 1 dagplejepædagog vurderer, at den erhvervede viden er anvendelig i rimelig
grad:
Respondenter

Procent

I meget høj grad

3

42,9 %

I høj grad

3

42,9 %

I rimelig grad

1

14,3 %

I mindre grad

0

0,0 %

Slet ikke

0

0,0 %

I alt

7

100,0 %

Og samtlige dagplejepædagoger vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad er bevidste om at
integrere det sociale relationsarbejde i daglig praksis:
Respondenter

Procent

I meget høj grad

3

42,9 %

I høj grad

4

57,1 %

I rimelig grad

0

0,0 %

I mindre grad

0

0,0 %

Slet ikke

0

0,0 %

I alt

7

100,0 %

Således synes kurset at have en høj anvendelsesgrad, hvilket understøttes af nedenstående udsagn:
”Jeg har fået utrolig meget ud af kurset og har brugt modellerne både i forhold til
dagplejerne og mine egne børn. Modellerne er håndgribelige, og praksis og teori er let at
få til at hænge sammen […]”

Dagplejernes arbejde med social relationsdannelse
Tre genstandsfelter
Hvor dagplejerne, som påpeget i forrige afsnit, blev bedt om at vurdere egen praksis i forhold til
arbejdet med social relationsdannelse, blev dagplejepædagogerne bedt om at vurdere dagplejernes
praksis i forhold til samme.
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På en skala fra 1 til 10, hvor 1=Meget ringe fokus og 10=Udpræget fokus, placerer lidt over 70
procent af dagplejepædagogerne dagplejerne på skalatrinnet 8-10, og knap 30 procent af
dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på skalatrinnet 6 i forhold til dagplejernes fokus på
dagplejer/barn-relationen:

Lidt mere end 70 procent af dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på skalatrinnet 8-9 i forhold
til dagplejernes fokusering på barn/barn-relationen, og knap 30 procent af dagplejepædagogerne
placerer dagplejerne på skalatrinnet 6 i forhold til samme:

I forhold til dagplejernes fokus på dagplejer/forældre-relationen placerer knap 45 procent af
dagplejepædagogerne

dagplejerne

på

skalatrinnet

8-10,

og

lidt

over

55

procent

af

dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på skalatrinnet 5-7:

Samlet set vurderer dagplejepædagogerne,

at dagplejerne har et stort fokus på samtlige

genstandsfelter, men størst i forhold til dagplejer/barn-relationen.
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Anerkendelse
Samme tendens ses i forhold til den anerkendende dimension, hvor lidt mere end 40 procent af
dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på skalatrinnet 8-9, mens knap 60 procent placerer
dagplejerne på skalatrinnet 5-7 i forhold til dagplejernes arbejde med at anerkende barnet:

Og knap 30 procent af dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på skalatrinnet 8-9, og lidt mere
end 70 procent placerer dagplejerne på skalatrinnet 5-7 i forhold til dagplejernes arbejde med
anerkendelse af forældrene:

Ressourcer
Omkring arbejdet med ressourcefokusering placerer knap 30 procent af dagplejepædagogerne
dagplejerne på skalatrinnet 9, og lidt mere end 70 af dagplejepædagogerne placerer dagplejerne på
skalatrinnet 5-7, når det drejer sig om at fokusere på barnets ressourcer:
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I

forhold

til

en

fokusering

på

forældrenes

ressourcer

placeres

knap

30

procent

af

dagplejepædagogerne dagplejerne på skalatrinnet 9, lidt mere end 55 procent placeres på skalatrinnet
5-7 og knap 15 procent placeres på skalatrinnet 4:

Atter ses, at genstandsfeltet dagplejer/barn har været det genstandsfelt, som menes at have optaget
dagplejerne mest.

Dagplejernes arbejde med konkrete redskaber
Dagplejepædagogerne blev bedt om at vurdere, hvilke af de på kurset præsenterede redskaber de
mente, at dagplejerne kunne have særlig gavn af at bruge i praksis, og her skiller seks redskaber sig
særligt ud, idet samtlige dagplejepædagoger finder disse meget relevante. Det drejer sig om ’Plys- og
æselmodellen’, ’IN-knappen’, ’De 4 S’er’, ’Vend mønten’, ’Container-metoden’ og ’Sig ikke IKKE’:

Dog vurderer dagplejepædagogerne ikke, at samtlige af disse redskaber i lige høj grad er blevet
anvendt aktivt i dagplejernes praksis. ’Plys- og æselmodellen’, menes i høj grad at være blevet
anvendt, ligesom ’IN-knappen’ og ’De 4 S’er’ menes at være anvendt. Derimod mener kun lidt over 40
procent, at redskabet ’Container-metoden’ er blevet anvendt:
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’Container-metoden’ er et kommunikationsredskab, som gør det muligt for dagplejerne at rumme
samtalepartnerens holdninger og følelser. Andre kommunikationsredskaber, som dagplejerne blev
præsenteret for, er: ’Kontakt og matching’ og ’Sig ikke IKKE’. Også i forhold til disse redskaber ses en
diskontinuitet i og med, at dagplejerpædagogerne ikke finder, at redskaberne anvendes af dagplejerne
i samme grad, som redskaberne findes væsentlige af dagplejepædagogerne. Således kan det
konkluderes, at der lader til at være et behov for, at dagplejerne udvikler kommunikative
kompetencer.
Generelt er dagplejepædagogerne meget tilfredse med den effekt, som kurset har haft på både egen
og dagplejerne praksis. I forbindelse med konsulentbistanden nævnes, at det blandt dagplejerne og
mellem dagplejer og dagplejepædagog er skabt et fælles sprog og en fælles referenceramme, som gør
det lettere at reflektere over og drøfte praksis.
Dagplejepædagogerne

finder

også,

at

dagplejerne

er

blevet

mere

rummelige,

og

at

fejlfindingskulturen er ændret, således at der nu er et mere tydeligt fokus på børns og forældres
ressourcer. Samtidig bliver der givet udtryk for, at dagplejepædagogerne selv fået redskaber til at
tackle eventuelle problematikker i relationen til daglig praksis.

Den pædagogiske læreplan
Også dagplejepædagogerne blev spurgt, om arbejdet med social relationsdannelse var tydeliggjort i
den pædagogiske læreplan. Her svarede 5 ud af 7 ja til spørgsmålet, og 2 dagplejepædagoger vidste
det ikke:
Respondenter

Procent

Ja

5

71,4 %

Nej

0

0,0 %

Ved ikke

2

28,6 %

I alt

7

100,0 %

Tallene skal muligvis ses i sammenhæng med, at to af dagplejepædagogerne er nyansatte, og derfor
endnu ikke har haft lejlighed til at læse den pædagogiske læreplan.
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Sammenlignende studie 2
For både dagplejere og dagplejepædagogers vedkommende synes den på kurset erhvervede viden at
have en høj grad af relevans for praksis. I forhold til den efterfølgende implementering af arbejdet
med social relationsdannelse, ses dog en mindre difference, idet 100 procent af dagplejepædagogerne
vurderer, at de i høj grad eller meget høj grad er bevidste om social relationsdannelse, hvorimod knap
70 procent af dagplejerne har en tilsvarende vurdering.
Forskellen kan tillægges det faktum, at dagplejepædagogerne er uddannede, hvorfor det i højere grad
falder dem naturligt at omsætte teoretisk viden til praksis.
I forhold til både dagplejernes egen vurdering af deres arbejde med social relationsdannelse og
dagplejepædagogernes

vurdering

af

samme

gør

det

sig

gældende,

at

genstandsfelterne

dagplejer/barn-relationen og barn/barn-relationen har fået størst opmærksomhed i praksis. Dette
synes naturligt, da barnet må anses som værende dagplejens kernefelt.
Der ses dog en difference i forhold til placeringer på talskalaen, idet dagplejerne placerer sig selv
højere på skalaen, end dagplejepædagogerne placerer dem.
I forhold til dagplejernes arbejde med anerkendelse og ressourcefokusering ses samme tendens som
ovenfor beskrevet; for det første tildeles genstandsfeltet dagplejer/barn størst opmærksomhed, og for
det

andet

placerer

dagplejerne

generelt

sig

selv

højere

på

en

skala

fra

1-10,

end

dagplejepædagogerne placerer dem.
Nedenstående diagrammer viser henholdsvis dagplejernes fokusering på anerkendelse og ressourcer,
og dagplejepædagogernes vurdering af samme. Y-aksen angiver den procentmæssige andel, og Xaksen angiver skalatrinnet 1-10 startende med 10 fra venstre:
Anderkendelsesfokus i forhold til barnet

Anderkendelsesfokus i forhold til forældrene
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Ressourcefokus i forhold til forældrene
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5

0

0
Skalatrin

Skalatrin
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Årsagerne til ovenstående kan være flere. For det første opfattes en talrække forskelligt fra individ til
individ, hvorfor den praksis, som af ét individ forbindes med tallet 10, af et andet individ kan forbindes
med tallet 7. For det andet kan det være vanskeligt for dagplejepædagogerne at vurdere dagplejens
konkrete daglige praksis i og med, at dagplejepædagogen ikke er til stede i et omfang, som gør en
sådan vurdering valid. For det tredje kan dagplejen have en tro på egen praksis, som ikke modsvarer
det, der observeres af andre. Dog må det konkluderes, trods differencen mellem faggruppernes
besvarelser, at dagplejerne i implementeringsperioden har haft en høj grad af fokus på både social
relationsdannelse, anerkendelse og målgruppens ressourcer. Dette skal ses på baggrund af, at
samtlige besvarelser placerer sig i den øvre halvdel af skalatrinnet.
I forhold til de på kurset præsenterede redskaber kan registreres følgende sammenligning af de to
faggruppers besvarelser i relation til redskabernes brugbarhed:

Redskabernes brugbarhed
120

Procent

100
80
Dagplejere

60

Dagplejepædagoger

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Redskaber
Diagrammet viser en umiddelbar overensstemmelse mellem de redskaber, som dagplejerne vurderede
som gode og de redskaber, som dagplejepædagogerne mente, at dagplejerne kunne have gavn af at
bruge. En mindre difference ses dog i forhold til redskaberne 7-10; ’De 4 S’er’, ’Vend mønten’,
’Container-metoden’ og ’Sig ikke IKKE’.
Redskaberne

’Container-metoden’

og

’Sig

ikke

IKKE’

er,

som

tidligere

nævnt,

kommunikationsredskaber, hvilket også gælder redskabet ’Vend mønten’. At dagplejepædagogerne
finder disse redskaber mere væsentlige end dagplejepædagogerne, synes at understøtte den tidligere
udledte konklusion: At der er behov for, at dagplejerne udvikler kommunikative kompetencer.
I

forhold

til

en

sammenligning

af

dagplejernes

anvendelse

af

redskaberne

i

praksis

og

dagplejepædagogernes vurdering heraf, kan følgende registreres:
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Redskabernes anvendelsesgrad
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Redskaber

Der ses som i forrige diagram en umiddelbar overensstemmelse mellem dagplejernes anvendelse af
redskaberne i praksis og dagplejepædagogernes vurdering af samme, hvilket kan indikere, at
dagplejepædagogerne er bevidste om dagplejens praksisudførelse.
Overensstemmelsen er dog ikke lige så markant som ved vurderingen af redskabernes brugbarhed.
Fx har lidt over 40 procent af dagplejerne anvendt redskabet ’Læringstrappen’ (nr. 16), hvor
dagplejepædagogerne vurderer, at ingen af dagplejerne har anvendt dette redskab. Dette forhold kan
indikere et behov for øget dialog mellem dagplejer og dagplejepædagog.
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Konklusion og perspektiver
Formålet med denne evaluering har været for det første at undersøge graden af kursustilfredshed og
for det andet at undersøge kursets anvendelsesgrad og -form i dagplejens praksis.
Evalueringen er gennemført som en målopfyldelsesevaluering, hvor udfordringen består i med rimelig
sandsynlighed at dokumentere, at de opnåede resultater skyldes indsatserne. En række kommentarer
i spørgeskemaerne tyder på, at netop indsatserne har bidraget til målopfyldelse, eks. nævnes at
kursets værktøjer/modeller er en hjælp i hverdagen, og at der er et ønske om at ”bygge videre” på
den nye viden.

Kursustilfredshed
Både dagplejere og dagplejepædagoger har været meget tilfredse med kursets faglige indhold, som
beskrives som relevant for praksis, ligesom både dagplejere og dagplejepædagoger har været meget
tilfredse med kursets læringsudbytte og undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Kursets anvendelsesgrad og –form
Viden og bevidsthed om betydningen af social relationsdannelse
Godt 80 procent af dagplejerne mener, at de på kurset i meget høj eller høj grad har fået ny viden om
social

relationsdannelse

og

dennes

betydning,

og

generelt

anser

både

dagplejere

og

dagplejepædagoger den erhvervede viden om social relationsdannelse for at have en høj grad af
relevans for praksis.
I dagplejernes praksis har genstandsfelterne dagplejer/barn-relationen og barn/barn-relationen fået
størst opmærksomhed, hvilket synes naturligt, da barnet må anses for at være dagplejens kernefelt.
Imidlertid opfatter dagplejepædagogerne dagplejerne som mindre bevidste om arbejdet med social
relationsdannelse, end dagplejerne selv gør, og dette felt forhold kan med fordel udforskes yderligere.
Erhvervelse af kompetencer, der sætter dagplejerne i stand til at omsætte viden til konkret
praksis
Der er, i vurderingen af kursets redskaber, overensstemmelse mellem de redskaber, som dagplejerne
finder gode og de redskaber, som dagplejepædagogerne mener, at dagplejerne kunne have gavn af at
bruge. En mindre difference ses dog i forhold til kommunikationsredskaberne, hvor dagplejerne finder
redskaberne mindre vigtige end dagplejepædagogerne, hvilket synes at indikere, at der er behov for
fortsat fokus på dagplejernes kommunikative kompetencer.
Endvidere vises en difference mellem dagplejernes vurdering af redskabernes brugbarhed og
dagplejernes faktiske anvendelse af redskaberne i praksis. Her synes et fortsat fokus på
erfaringsudveksling og kompetenceudvikling at kunne medvirke til, at redskaberne implementeres
yderligere i dagplejens praksis.
De godt 200 læringshistorier, som dagplejen nedskrev på sidste kursusdag – dækkende samtlige
gennemgåede værktøjer fra kurset - viser, at dagplejerne har udviklet kompetencer, der sætter dem i
stand til at omsætte den på kurset erhvervede viden til konkret praksis.
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Der ses en umiddelbar overensstemmelse mellem dagplejernes anvendelse af redskaberne i praksis
og dagplejepædagogernes vurdering af samme. Dog er der fire redskaber, som dagplejepædagogerne
slet ikke mener, at dagplejerne anvender, trods dagplejernes tilkendegivelse af, at de bruger dem.
Dette forhold kan indikere et behov for øget dialog mellem dagplejer og dagplejepædagog.
Integration af arbejdet med social relationsdannelse i daglig pædagogisk praksis
Trods de nævnte differencer mellem faggruppernes besvarelser kan det konkluderes, at dagplejerne i
implementeringsperioden har haft en høj grad af fokus på både social relationsdannelse, anerkendelse
og målgruppens ressourcer. Der synes at være udviklet et fælles sprog og en fælles referenceramme,
som gør det lettere at reflektere over og drøfte praksis. Dagplejepædagogerne giver udtryk for, at
dagplejerne er blevet mere rummelige, og at fejlfindingskulturen er ændret, således at der nu er et
mere tydeligt fokus på børns og forældres ressourcer.
Tydeliggørelse af arbejdet med social relationsdannelse i dagplejens pædagogiske læreplan
90 procent af dagplejernes tilkendegiver, at de er orienteret omkring social relationsdannelse som en
del af den pædagogiske læreplan. Det er her væsentligt at pointere, at det at vide, at arbejdet med
social relationsdannelse er en del af den pædagogiske læreplan, ikke er det samme som at være
bekendt med det eksakte indhold i læreplanen.
Det er vanskeligt at udsige, hvilke forhold der gør sig gældende for de 10 procent, som tilkendegiver,
at de ikke er orienteret omkring social relationsdannelse som en del af den pædagogiske læreplan. En
forklaring kan være, at arbejdet med social relationsdannelse bør fremstå endnu tydeligere i
læreplanen. En anden forklaring kan være, at disse dagplejere generelt ikke er bekendt med
læreplanens indhold.
Umiddelbart bør dagplejere være bekendt med den pædagogiske læreplan og dennes indhold, da
læreplanen angiver de pædagogiske retningslinier, som dagplejens praksis skal tage udgangspunkt i.
Således kan dette forhold med fordel udforskes yderligere.

Side 28 af 28

