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Program

Når pædagogikken skal være outstanding

• Intro og præsentation 
• Studieturen 

• ICDP – dialogmodellen AL
• ICDP og Brendas Forskning FK
• Implementerings-kompetence FG/AL
• Debat – hvad kan vi gøre, som pædagogiske ildsjæle? 



Dialogmodellen

ICDP 



Brenda Taggats forsknings - mål

• At sammenligne børns udbytte af  forskellige 
dagtilbudsoplevelser,  fra forskellige sociale og kulturelle 
baggrunde.

• At udskille effekterne af  indsatser i dagtilbud fra effekterne i 
primary school (5-11-årige).

• At påvise, om nogle indsatser i dagtilbud er mere effektive 
end andre

• At kunne udpege kendetegn ved effektive dagtilbud

• At undersøge, hvad der hjælper udsatte børn



Hvad kan vi ændre på?
Samfundets indsats
• Styrke forældrenes social status og udd.
• Reducere fattigdom

Dagtilbuddets indsats
• Støtte læringsmiljøet i hjemmet
• Høj pædagogisk kvalitet



Dagtilbud, læsning og social status
- hos de7 årige



Hvad gør dagtilbud outstanding?



Om at tage og understøtte initiativer
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Samskabelse 
vedvarende fælles tænkning

Mere end bare en samtale. 

At arbejde sammen på en intellektuel måde for 
at løse et problem, klarlægge et koncept, 
evaluere aktiviteter, udfolde et narrativ osv. 

Begge parter må bidrage til denne måde at 
tænke på, og det må udvikles og udvides. 



Statements/Brendas oneliner

• Graden af  uddannelse af  det pædagogiske 
personale gør en afgørende forskel for 
børnenes udvikling, læring og trivsel. 



Hattie, 2013, s. 51

Know thy impact

• De professionelles personlige 
overbevisninger og deres engagement der 
er den største påvirkningsfaktor i forhold 
til børn og unges udbytte af  det 
pædagogiske tilbud.



Hundeide 2004, Linder 2017

Gode relationer er ikke målet

• Det er gennem entusiastisk samspil med 
engageret omsorgsperson, at børn og 
unge selv udvikler interesser og 
engagement til at udforske og forstå sine 
omgivelse.

• Målet er at skabe livsduelighed



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom 1978, Linder 2016 
Professionel relationskompetence

Kan du gengive 
et eller flere 
samspilstemaer
?

Kan du gengive 
alle 8 temaer for 
godt samspil?

Kan du gengive 
og forklare de 
3 dialogformer?

Kan du definere 
og forklare 
begrebet 
relations-
kompetence?

Kan du definere og forklare 
begrebet 
relationskompetence og 
diskutere hvorfor din rk 
er så betydningsfuld for 
børns læring, trivsel og 
udvikling?



Inspireret af  Otto Scharmer, 2008. Opmærksomhedens positioner

”Outstanding” empati

• Selvoptagethed

• Nærværende og nysgerrig

• Empatisk og mentaliserende

• Det åndelige fællesskab



Anne Linder, 2016

Din relationelle stil



Outstandig pædagogik

Kognitiv kommunikationskanal

Emotionel kommunikationskanal

Outstanding pædagogik 

Viden Handlinger

Tanker Følelser



Viden
Dit samspil er netop tilpasset barnets 
aktuelle situation, samt behov og 
udvikling.

Faldgrube
Alt samspil bliver til undervisning

Handling
Dit samspil er netop tilpasset barnets 
aktuelle situation, samt behov og 
udvikling.

Faldgrube
Alt samspil bliver til rådgivning

Tanker
Dit samspil er netop tilpasset barnet aktuelle 
situation, samt behov og udvikling

Faldgrube
Alt samspil bliver til snak for snakkens 
skyld. 

Outstanding pædagogik 
Følelser

Dit samspil er netop tilpasset 
barnets aktuelle situation, samt 
behov og udvikling.

Faldgrube
Samspillet bliver psykologiseret

VERA. Udviklet af Dansk Center for ICDP



Pædagogiske 
møde

= Video, øvelser Implementeringsaktivitet Stjernestunder

Implementerings-kompetence

Pædagogiske 
møde

Pædagogiske 
møde

Pædagogiske 
møde

= ICDP‐implementerings‐supervison



Brenda og ICDP

”Det handler om varme, kærlige, 
men effektive relationer”



Homelearning inviroment 

• Hvad kan vi kalde det på dansk?
• Brainstorm på ideer


