
Konference

PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 

I DAGTILBUD

STYRK SAMARBEJDET OM BØRNS 
UDVIKLING, LÆRING OG TRIVSEL

2. maj i Roskilde og 
4. maj i Horsens



Introduktion
Der er i øjeblikket stort fokus på at styrke kvaliteten i 
daginstitutioner. Arbejdet med den styrkede pædagogi-
ske læreplan er godt på vej, og med den følger et fokus 
på, hvordan ledelsen kan organisere det pædagogiske 
arbejde og derved støtte det professionelle samarbejde 
om børns læring og udvikling. 

Her tilbyder professionelle læringsfællesskaber en til-
gang til samarbejdet og en måde at samarbejde på, der 
har vist stærke resultater i form af øget læring og udvik-
ling for børnene. Det handler om at ”lede læring” – både 
i institutionen sammen med børnene og i ledelseslagene 
op til forvaltningen. Tankesættet bag professionelle læ-
ringsfællesskaber er bygget op om tre store ideer: 

1. Størst mulig læring og udvikling for alle børn
2. Styrket professionelt samarbejde om børns læring 
3. Data som grundlag for at forbedre praksis 

Denne konference vil gøre dig klogere på, hvad et profes-
sionelt læringsfællesskab er, og hvad det særligt inde-
bærer på daginstitutionsområdet. Vi skal høre om noget 
af den første forskning, der er udført på området, og få 
input til, hvordan det kan omsættes og bruges i en dansk 
kontekst. 

Målgruppe: Ledere i daginstitutioner og på forvaltnings-
niveau, pædagogiske konsulenter og andre med interes-
se for professionel, faglig udvikling på daginstitutions-
området. 

Konferencens oplægsholdere

Dr. Kate Thornton er leder af School of Education på Victoria University i 
Wellington, New Zealand.

Ane Qvortrup, ph.d., er lektor og leder af Center for interdisciplinær forskning og 
udvikling på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. 

Line Skov Hansen er ph.d.-studerende ved Institut for Læring og Filosofi og forsk-
ningsassistent på Aalborg Universitet.



Program
08.30 - 09.00   Tjek ind og kaffe/morgenmad

09.00 - 09.10   Velkomst
   v/Dafolo

09.10 - 10.30   Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud – hvad ved vi? 
   v/Dr. Kate Thornton, Victoria University, New Zealand

Forskning viser, at professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud kan forbedre de pro-
fessionelles praksis, hvilket fører til øget læring og udvikling for børnene. I udviklingen af 
professionelle læringsfællesskaber spiller en lang række faktorer ind, hvoraf nogle af dem 
er særlige for dagtilbudsområdet. Dette oplæg vil præsentere den internationale forskning 
og diskutere, hvad det kræver at etablere professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud, 
bl.a. ift. kulturforandringer, indsamling og analyse af data og fælles, kritisk refleksion.

10.30 - 11.00   Pause med frugt 

11.00 - 12.00   Ledelse af professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud
   v/Dr. Kate Thornton, Victoria University, New Zealand

Distribueret og understøttende ledelse er karakteristisk for professionelle læringsfælles-
skaber, og forskningsresultater viser, at ledelsens handlinger i etableringen og vedlige-
holdelsen af professionelle læringsfællesskaber og graden af relationel tillid har indfly-
delse på, hvor effektive professionelle læringsfællesskaber er. Dette oplæg gennemgår 
ledelsens rolle i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan ledelsen kan facilitere og 
understøtte samarbejdet og den kritiske refleksion i institutionen. 

12.00 - 13.00   Frokost 

13.00 - 14.00   Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud i Danmark – hvordan kan forsk-
   ningen bruges i en dansk kontekst? 
   v/Ane Qvortrup, lektor og ph.d., Syddansk Universitet 

Med udgangspunkt i undersøgelser og udviklingsarbejder i dagtilbud vil dette oplæg dis-
kutere, hvordan arbejdet i professionelle læringsfællesskaber kan organiseres i en dansk 
kontekst. Oplægget vil desuden præsentere de muligheder og barrierer, der kan identifice-
res i tilknytning til det arbejde og pege på mulige fremadrettede perspektiver og indsatser. 

14.00 - 14.30   Pause med kage

14.30 - 15.30   Styrk samarbejdet om børns læring og udvikling gennem data
   v/Line Skov Hansen, ph.d.-stud., forskningsassistent, Aalborg Universitet

Et professionelt læringsfællesskab sætter børns læring og udvikling i centrum for samar-
bejdet mellem de fagprofessionelle. En måde at gøre dette er ved at lade teammøderne 
tage udgangspunkt i forskellige former for data. I dette oplæg gives konkrete bud på, hvil-
ke data daginstitutioner kan indhente eller indsamle, samt eksempler på, hvordan disse 
data kan bruges til at forbedre den pædagogiske praksis til gavn for børns trivsel, læring 
og udvikling.

15.30    Tak for i dag! 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



Relevante titler fra Dafolo
è	Det ved vi om  –  professionelle læringsfællesskaber af Lars Qvortrup 

è	Det ved vi om – betydningen af kvalitet i dagtilbud af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas  
Moser og May Britt Drugli 

è	Det ved vi om – datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud af Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

è	Det ved vi om – vuggestuen som læringsmiljø af Ole Henrik Hansen

è	Det ved vi om – observation og pædagogisk analyse af Margit Margrethe Nielsen

è	Det ved vi om – betydningen af voksen-barn-kommunikation af Ole Henrik Hansen 

è	Den pædagogiske faglighed i dokumentationens tidsalder – Læreplaner, dokumentation og styring på daginstitutions- 
området af Maja Plum

è	Paideia nr. 12 – november 2016. Tema: Kvalitet i dagtilbud af Niels Egelund, May Britt Drugli, Ole Henrik Hansen, Sonja 
Sheridan, Flemming B. Olsen, Andreas Rasch-Christensen, Atle Teksum og Anne Cathrine Holth

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Den 2. maj 2017 i Roskilde og den 4. maj 2017 i Horsens

Konferencesteder: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Konferencesprog: Konferencen foregår på dansk og engelsk

Pris: Kr. 2.298,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution 
(samlet tilmelding). 

Tilmelding: Bindende tilmelding den 20. marts 2017

Ved samlet tilmelding af 10 deltagere fra samme institution tilbydes en times gratis 
pædagogisk oplæg om professionelle læringsfællesskaber.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer 
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk 

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfri-
stens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. 

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdra-
ges til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger 
uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men 
kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. 

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende op-
datering. Tilmelding sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 01.17 - 5

Tilmeld dig inden 
1. februar 2017  

og få 
300,- i rabat

Professionelle 
læringsfællesskaber

Lars Qvortrup

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
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m

Varenr. 7686

ISBN 978-87-7160-481-8

9 788771 604818

ISBN 978-87-7160-481-8

Professionelle læringsfællesskaber betegner en måde at arbejde sammen på for alle 
professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning. Denne 
samarbejdsform er meget betydningsfuld i arbejdet med at øge alle elevers trivsel og 
læring i skolen, og i denne bog præsenteres en sammenskrivning af forskningen på om-
rådet med fokus på at tydeliggøre, hvad professionelle læringsfællesskaber er, hvorfor 
det er en god måde at arbejde på, og hvordan man kan gøre i praksis, så man udnytter 
potentialet i samarbejdsformen bedst muligt. 

Serien ”Det ved vi om” består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der  
bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle  
pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af  
skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynlig-
heden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) 
på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Betydningen af

kvalitet i dagtilbud

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7461

DAGTILBUD
Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling og læring i dagtilbud på både 
kort og lang sigt. I denne bog opsummeres den eksisterende viden om de elementer, som har 
vist sig at kendetegne daginstitutioner af henholdsvis høj og lav kvalitet. På baggrund heraf 
fremhæves hensigtsmæssige pædagogiske praksisser i dagtilbud, og der sættes fokus på 
den potentielt forebyggende betydning, som et dagtilbud af høj kvalitet kan have for børns 
udvikling og psykiske helbred.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (af Kari Lamer)
Det ved vi om – Vuggestuen som læringsmiljø (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-167-1  

9 788771 601671

ISBN 978-87-7160-167-1

Ratib Lekhal
Henrik Daae Zachrisson
Elisabet Solheim
Thomas Moser
May Britt Drugli

Datainformeret 
forbedringsarbejde 
i dagtilbud

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl
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m

Varenr. 7673

DAGTILBUD
Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns 
læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel komme fra redskaber som 
sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsmålinger eller andre 
vurderingsværktøjer. Der fi ndes ofte tilgængelige data i dagtilbud, men disse bliver ikke 
nødvendigvis analyseret systematisk og anvendt til at forbedre praksis. I bogen vises det, 
hvordan sådanne analyser kan gennemføres på forskellige niveauer i det enkelte dagtilbud, og 
der lægges vægt på vigtigheden af at drøfte og anvende data i fællesskab mellem pædagoger 
i for eksempel professionelle læringsfællesskaber. 

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er blandt andet udkommet: 
Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud (af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, 
Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli)
Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-415-3  

9 788771 604153

ISBN 978-87-7160-415-3

Thomas Nordahl og 
Line Skov Hansen

Vuggestuen som 
læringsmiljø

DagtilbuD

Serieredaktion: Ole Hansen og thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7311

Det lille barn udvikler sig gennem relationer til både omsorgsgivere, venner og omverden 
i øvrigt. Vuggestuen som læringsmiljø er dermed først og fremmest et miljø, hvor barnet 
i trygge rammer kan opleve samhørighed med empatiske omsorgsgivere, der formår at 
planlægge og gennemføre aktiviteter og samvær, som er tilpasset barnets funktionsniveau, så 
barnet via relationen lærer og udvikler sig. Der lægges op til, at den professionelle reflekterer 
selvkritisk over vuggestuens processer, medregner børnenes funktionsniveau, læreplanernes 
intentioner og institutionens fysiske rammer. Bogen skitserer således rammerne for et 
vuggestuedidaktisk perspektiv, der giver fagligheden en retning, så der skabes et godt socialt 
læringsmiljø i vuggestuen.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (Kari Lamer)

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7281-918-1  

9 788772 819181

Ole Henrik Hansen

Observation og 
pædagogisk analyse

DagtilbuD

Margit Margrethe Nielsen

Serieredaktion: Ole Hansen og thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7288

Observation og pædagogisk analyse af observation er en vigtig forudsætning for god 
pædagogisk praksis. Når det pædagogiske personale er i stand til at finde frem til de 
relationer og mønstre, der er fremherskende i dagtilbuddet, og når de er i stand til at 
forstå og fortolke dem, kan de bruge den nye indsigt til at forandre og fremme trivsel, 
læring og udvikling for alle børn. I denne bog præsenteres forskningsbaseret viden og 
konkrete relationsbaserede metoder til dette vigtige arbejde. 

På bogens hjemmeside får du adgang til at printe en række konkrete  
arbejdsark og skemaer i relation til bogens indhold.  
Se mere på www.dafolo.dk/detvedviom

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7281-777-4  

9 788772 817774

Scan koden og 
besøg bogens 

hjemmeside.

Betydningen af voksen-
barn-kommunikation

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
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m

Varenr. 7312

I denne bog beskrives betydningen af det lille barns tilknytning til dets omsorgsperson 
og tilknytningens betydning for barnets udvikling og tilblivelse som et kulturbærende 
individ. Bogen beskriver faglige elementer som tilknytning, fælles opmærksomhed og 
sammenhængen mellem barnets biologi, den kulturelle stimulering/læring og det sociale 
rum. Bogen afsluttes med et kapitel om omsorg. Omsorg beskrives i bogen som en væsentlig 
del af den pædagogiske ramme, i hvilken de udviklende interaktioner kan finde sted. Gennem 
hele bogen understreges den voksne omsorgsgivers vigtige rolle. 

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (af Kari Lamer)
Det ved vi om – Vuggestuen som læringsmiljø (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-188-6

Ole Henrik Hansen
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LÆREPLANER, DOKUMENTATION OG STYRING 
PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

Maja Plum
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•	 Denne	bog	er	en	del	af	Dafolos	serie	”Pædagogik	og	udvikling”.	Serien	består	af	en	række	grundlæggende	udgivelser,	
der	sætter	fokus	på	centrale	pædagogiske	problemstillinger,	teorier	og	forskningsmetoder.

•	 Seriens	bøger	tager	fat	på	relevante	temaer	som	mønsterbrydning,	udsatte	børn,	marginalisering,	børns	udvikling	og	
læring,	pædagogen	som	didaktiker	samt	videnskabsteori	og	metode	i	pædagogisk	praksis.

•	 Serien	henvender	sig	til	studerende	og	undervisere	på	grund-,	videre-	og	efteruddannelser	(pædagoguddannelsen,		
Pædagogisk	Diplomuddannelse	og	lignende),	pædagoger	og	ledere	i	daginstitutioner	samt	pædagogiske	konsulenter.

Inden	for	de	seneste	10	år	er	daginstitutionsområdet	blevet	introduceret	for	et	væld	af	nye	styrings-
modeller.	Fælles	for	disse	initiativer	er,	at	den	styringsmæssige	bestræbelse	drejer	sig	om	at	opsæt-
te	mål	og	metoder,	foretage	målinger	eller	former	for	test	samt	evaluere	og	dokumentere	resultater	
for	på	den	måde	at	fremvise	og	bevise	det	pædagogiske	indhold	og	den	pædagogiske	faglighed.	

Denne	bog	fokuserer	ikke	på,	hvorledes	man	som	pædagog	bør	dokumentere,	sætte	mål	og	evaluere,	
men	på	hvad	der	faktisk sker, når	pædagoger	gør	disse	ting.	Det	er	en	grundpointe	i	bogen,	at	nye	sty-
ringsmodeller	ikke	alene	kan	forstås	som	politiske	og	forvaltningsmæssige	rammer	og	betingelser	
for	det	pædagogiske	arbejde,	men	at	nye	måder	at	styre	daginstitutionsområdet	også	har	betydning	
helt	ind	i	den	måde,	hvorpå	den	pædagogiske	hverdag	organiseres	og	forstås.	

Bogen	er	udtryk	for	pædagogisk	teori	–	ikke	for	praksis,	men	om	praksis.	Ud	fra	kvalitative	studier	
siger	Maja	Plum	noget	om,	hvordan	man	kan	forstå	nye	styringsmodellers	indtog	på	daginstitutions-
området	og	deres	betydning	for	den	pædagogiske	hverdag	og	det,	der	opleves	som	‘fagligt	pædago-
gisk	arbejde’.	

Bogen	undersøger	barnet	som	et	relationelt fænomen, som	får	sin	fremtræden	gennem	forskellige	
måder	at	være	forbundet	med	andre	børn,	pædagoger,	puslespil,	plastikkopper,	bleer,	madvogne	etc.	
Pædagogen	 er	 ligeledes	 omfattet	 af	 denne	 relationelle	 kontekst.	 De	 relationelle	 måder	 at	 træde	 i	
karakter	 som	 pædagog,	 hvor	 pædagogen	 giver	 og	 gives	 retning,	 betragtes	 ud	 fra	 et	 styringsper-
spektiv.

Kapitlerne	er	bygget	op	om:
•	 De	forskellige	måder	hvorved	børn	gives	retning:	dirigerende,	inviterende,	ekspliciterende	og	

forløsende	styringsteknikker.

•	 Protokolliske,	funktionelle	og	dokumentaristiske	måder	at	ordne	i	den	pædagogiske	pærevæl-
ling.

•	 Det	der	regnes	som	fagligt	ud	fra	læreplanstiltagets	krav	om	dokumentation:	‘den	faglige	pæ-
dagog’	samt	tre	måder	at	indentificere	det	der	udgrænses	fra	faglighed:	‘pædagogen	af	hjertet’,	
‘den	praktiske	pædagog’	og	‘politibetjenten’.		

DEN PÆ
DAGOGISKE FAGLIGH

ED I DOKUM
ENTATIONENS TIDSALDER

Varenr. 7285

ISBN 978-87-7281-776-7

9 788772 817767

Omslag_7285.indd   1 25/06/14   08.14

Tidsskrift for professionel pæ
dagogisk praksis

IN
D

H
O

LD

12
NOV. 2016

Leder:  
Gode læringsmiljøer for små barn

Dansk småbørnspædagogik i et historisk 
perspektiv 
Niels Egelund

Hva betyr gode hverdagssituasjoner i 
barnehagen for de yngste barna? 
May Britt Drugli

Det er bedst at være en sød, lyshåret pige 
fra middelklassen 
Ole Henrik Hansen

Ett intersubjektivt perspektiv på pedago-
gisk kvalitet relaterat till centrala kvalitets-
faktorer i förskolan
Sonja Sheridan

Lektieintegreret undervisning som middel 
til at nå folkeskolens mål 
Flemming B. Olsen
Andreas Rasch-Christensen

Kommentar:
Vi skal bygge den kollektive kapitalen 
Atle Teksum
Anne Cathrine Holth

Bogomtaler

Tema:
Kvalitet i 
dagtilbud

http://www.dafolo.dk/arrangementer
mailto:forlag%40dafolo.dk?subject=
http://www.dafolo.dk/arrangementer
http://www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk
http://www.dafolo-online.dk
http://www.dafolo-online.dk

