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Når et barn starter i vuggestue eller dagpleje, er det på én og samme tid både en 

angstprovokerende og spændende overgang for barnet. 

 

Denne pjece beskriver, hvordan børn efter den første tid med hjemmepasning finder sig til 

rette i de ukendte sociale rammer i dagtilbuddet og skaber relationer til de børn, der 

allerede er der. I det følgende er der især fokus på, hvordan det nye barn får hjælp fra de 

andre børn i vuggestuen eller dagplejen til at orientere sig og føle sig tryg.

 
 
DEN GODE OVERGANG  
’Den gode overgang’ fra 

hjemmepasning til dagtilbud har 

barnet i centrum og tager hensyn til 

det enkelte barns situation,  

forudsætninger og ønsker. ’Den gode 

overgang’ har samtidig fokus på 

barnet som aktør i overgangen og 

forstår barnet som et nysgerrigt, 

opsøgende og handlende subjekt. 

 

Forudsætningen for ’en god 

overgang’ er, at 

pædagoger/dagplejere giver barnet 

tryghed og omsorg, så barnet oplever 

de nye voksne som en sikker base.  

 

Barnet har brug for en 

følelsesmæssigt afstemt relation 

med de nye omsorgspersoner for at 

føle sig tryg, udvikle en social 

orienteringsevne og opnå en 

begyndende forståelse af sig selv i 

den nye sociale sammenhæng. 

VIDEN FRA FORSKNING 
Pjecen her tager afsæt i 

forskningsprojektet Børn for Børn, som 

VIA University College har gennemført 

i 2021-2022 i samarbejde med 

Randers og Herning kommuner og 

med støtte fra Nordea-fonden.  

 

Forskningsprojektet har fulgt 20 børn 

på ca. ét år i 1., 5. og 12. uge efter 

deres start i vuggestue eller dagpleje. 

Projektet har haft særligt fokus på små 

børns betydning for hinanden, og 

hvordan de kommunikerer og 

interagerer. Børnegruppen 

repræsenterer et bredt udsnit af børn i 

forhold til opvækstbetingelser, 

familiestrukturer, antal søskende mm.  

 

I projekt Børn for Børn er der tillige 

gennemført interviews af forældre, 

sundhedsplejersker, pædagoger og 

dagplejere omkring den gode overgang 

til dagtilbud. 
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’Den gode overgang’ er også ensbetydende 

med, at barnet har en oplevelse af 

samhørighed og deltagelse i et fællesskab 

med de andre børn i dagtilbuddet. 

Sammen med andre børn tumler, leger og 

finder barnet på aktiviteter, som voksne 

ikke er en del af, og som bidrager til 

barnets trivsel og udvikling. 

FORSKNING INDTIL NU 
Både nationalt og internationalt har der de 

seneste 30-40 år været øget fokus på de 

første leveårs betydning for barnets 

fremtidige udvikling og trivsel. Det kan 

derfor forekomme paradoksalt, at der kun 

er gennemført få undersøgelser af børns 

konkrete overgang fra familie til 

vuggestue/dagpleje. Og de hidtidige 

forskningsprojekter har primært haft fokus 

på barnets behov for en voksen som sikker 

base og i mindre omfang på, hvordan børn 

omkring ét år selv aktivt bidrager til ’en god 

overgang’, og hvordan børn bruger 

hinanden som mentorer i overgangen. 

 

De australske småbørnsforskere Degotardi 

og Pearson (2009) efterlyser, at børns 

indbyrdes relationer analyseres i egen ret, 

og at børns betydning for hinanden ikke 

uden videre opfattes som kvalitativt 

underordnet relationen barn/voksen. 

VIAs forskningsprojekt Børn for Børn har 

netop sat spot på børns betydning for 

hinanden i overgangen fra hjemmepasning 

til dagtilbud. 

INTRODUKTION OG START  
Alle de 20 børn, der er blevet fulgt i projekt 

Børn for Børn, har været på besøg i 

vuggestuen/dagplejen før starten. Disse 

forbesøg har typisk haft fokus på en 

gensidig præsentation af familie og 

vuggestue/dagpleje, praktiske 

informationer om barnets vaner, mad, 

sovemønstre m.m. og aftaler om forløbet 

for den første uge i dagtilbuddet. 

 

 
 

Forbesøgets overordnede formål er at 

skabe tillid mellem de voksne, dvs. forældre 

og pædagoger/dagplejere. Der har ikke 

været specifik opmærksomhed på at 

introducere barnet til de andre børn eller til 

de nye fysiske rammer, aktiviteter og 

legetøj. Dette er først sket i forbindelse 

med den konkrete start, hvor en af 

forældrene sædvanligvis er startet 

sammen med barnet i vuggestue/dagpleje 

med en langsomt reduceret 

tilstedeværelse gennem den første uge. 
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DE FLESTE BØRN ER MEGET 
OPMÆRKSOMME PÅ HINANDEN 
Alle de 20 observerede børn er fra dag ét 

optaget af de andre børn. Det gælder både 

for børn, der er kede af at være startet i 

dagpleje/vuggestue, og børn, der straks 

finder sig til rette.  

 

Børns opmærksomhed på andre børn sker 

uden de voksnes involvering eller aktive 

tilskyndelse og er udspændt i et kontinuum 

mellem at være aktivt interagerende og 

passivt beskuende. 

 

 
 

En gruppe børn bevæger sig fra dag ét 

rundt på stuen eller legepladsen med en 

stor sikkerhed og opmærksom på, hvad de 

andre børn er i gang med af aktiviteter. 

Interaktionen mellem børnene sker ved, at 

de manipulerer de samme genstande.  

Det kan være legetøj, puder, madrasser, 

tallerkener, kopper eller bestik.  

 

Det nye barn befinder sig helt tæt ved de 

større børn. Det følger med stor 

opmærksomhed de stores handlinger og 

forsøger samtidig at eftergøre dem, og det 

sker både i børne- og vokseninitierede 

situationer. 

 

En anden gruppe af børn indtager som 

udgangspunkt en observerende position og 

bevæger sig cirkulært ud fra og tilbage til 

den voksne. Børnene er nysgerrige i forhold 

til de øvrige børn og bevæger sig som 

udgangspunkt først hen til legetøj eller 

andre genstande, når de store børn har 

forladt dem. Børnene forsøger derefter at 

eftergøre de større børns handlinger, 

hvorefter de vender tilbage til den voksne.  

 

Endelig er der en mindre gruppe af børn, 

som er passive og virker forstemte. De er 

opmærksomme på de andre børn – dog 

uden på noget tidspunkt at bevæge sig hen 

til de større børn eller eftergøre deres 

handlinger. Opmærksomheden er så stor, 

at barnet momentvis helt kan glemme sin 

forstemthed eller ophøre med at græde. 
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Gennem de 12 uger, projekt Børn for Børn 

fulgte 20 børn i étårsalderen, udviklede de 

sig alle hen imod en position som aktive 

deltagere i et børnefælleskab. De fandt sig 

alle til rette i vuggestuen/dagplejen. 

 

Feltobservationerne giver ikke tydelige 

svar på, hvorfor børn indtager forskellige 

positioner, når de starter i dagtilbud. Det 

synes ikke at have større betydning, om 

børnene er enebørn eller har søskende, om 

de i løbet af barselsperioden har fået 

erfaringer med at være sammen med andre 

børn, eller hvor længe forældrene har 

deltaget i børnenes start i 

vuggestue/dagpleje.  

 

En enkelt faktor træder dog frem hos dé 

børn, som er forstemte og passive. Det er 

kendetegnende, at disse børn alle har haft 

talrige længerevarende fraværsperioder fra 

vuggestue/dagpleje pga. sygdom eller 

ferie, og at dette fravær har forstyrret og 

forsinket barnets aktive tilegnelse af de 

nye sociale rammer og interaktion med de 

større børn.
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 Barnet er aktiv 

deltager  

Mellemposition Barnet er passiv 

deltager 

Barnets relation 

til den voksne 

Udviser ikke stor 

opmærksomhed på 

den voksne. Søger fra 

dag ét de andre børn. 

Bruger den voksne 

som en sikker base. 

Bevæger sig frem og 

tilbage mellem den 

voksne og de andre 

børn. 

Har brug for 

vedvarende tæt 

kontakt med en 

voksen. 

Barnets relation 

til andre børn 

Følger et eller flere 

børn helt tæt. Eftergør 

andre børns handlinger 

i samme legemoment 

med de andre børn. 

 

Aktiv og opsøgende, 

men behov for en 

sikker base. 

Tidsmæssigt 

forskudt interaktion, 

dvs. barnet eftergør 

et andet barns 

handlinger, efter at 

dette barn har forladt 

legetøj eller er ophørt 

med aktivitet. 

 

Er opmærksom 

på de andre børn, 

men søger ikke 

kontakt. 

Større børns 

relation til det 

nye barn 

De større børn giver plads til det nye barn, kravler hen til barnet, hvis 

det græder, men kan også blive irriteret, når det nye barn tager 

legetøjet. De større børn gør pædagog/dagplejer opmærksom på, 

hvis det nye barn er ked af det. 

Barnets mentale 

tilstand 

Nysgerrig og aktiv. Nysgerrig og 

anspændt. 

Nysgerrig, passiv 

og forstemt. 

Feltobservationer fra projekt 
Børn for Børn 
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Felix som case 
 

 
Dag 5 i dagpleje: Felix er 7 ½ måneder, mens de øvrige børn i dagplejen, Marie og 

Børge, begge er 2 år. Dagplejeren hedder Lisa. 

Felix’ dagplejer beskriver, at Felix fra dag ét har været opmærksom på de øvrige 

børn, hvor de befinder sig, og hvad de laver. Felix retter på skift sin 

opmærksomhed mod Marie og Børge, og kontakten mellem børnene etableres 

gennem konkrete aktiviteter og handlinger. 

Kl. 6.45: Felix smiler til dagplejer, da han kommer ind ad døren sammen med sin 

mor. Da hans mor tager overtøjet af ham, rækker han ud efter Lisa. Han græder 

ikke, da mor forlader ham.  

Kl. 7.00: De to andre børn, Marie og Børge, kommer i dagplejen. De kigger efter 

Felix, der sidder på gulvet og leger med biler. Felix er også opmærksom på de 

større børn. 

Kl. 7.20: Marie og Børge får morgenmad i køkkenet. Felix sidder hos dagplejer, men 

bliver på et tidspunkt sat ned på gulvet. Han kigger på de to store børn, der spiser. 

Marie er opmærksom på ham, hvorimod Børge ikke tager notits af Felix.  

Felix forsøger at kravle op ad Maries stol. Dernæst sidder Felix under dagplejers 

stol og undersøger stolens hjul. 

Atmosfæren er meget rolig, og dagplejer taler konstant med børnene.  

Kl. 7.40: Marie har fået hjælp til at spise og er nu færdig. Børge har selv spist med 

ske. 

Marie løber rundt på nogle flade puder, som dagplejer har spredt på gulvet i 

køkkenet. Felix kigger efter hende.  

De to store børn går ind i legerummet. Felix græder, da han bliver alene. Dagplejer 

forsøger at få ham til at kravle hen til døren til legeværelset, men da det ikke 

lykkes, bærer dagplejer Felix ind i legerummet.  

Felix er meget interesseret i Børges leg med biler. Han kravler hen til Børge og 

overtager en bil, som Børge har leget med.  

Kl. 8.00: Børge leger med en lilla bil, som Felix også overtager.                  → 

Kl. 8.10: Børnene bliver klædt på og kommer ud på legepladsen.  
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Udtalelser fra Felix’ mor i interview: 

”Allerede den første uge i dagpleje, 

begyndte Felix at kravle og pludre meget 

mere end hidtil. Han udvikler sig helt vildt! 

Jeg tror, at han lærer af de andre børn”.  

 

Udtalelser fra dagplejeren Lisa i interview: 

”Felix startede, da han var 9 måneder. Fra 

første dag har Børge taget sig af Felix. De 

leger med biler, og når Felix ikke kunne nå 

en bil, så skulle Børge nok sørge for, at han 

fik en. Efter at Felix er begyndt at kravle, så 

kravler de rundt i hele huset.  Børge først, 

og så kravler Felix efter med bilen. Felix gør 

nøjagtigt det samme, som Børge gør”. 

AT SKABE TRYGHEDSZONER 
Vuggestuens/dagplejens hverdagsliv 

består af mange overgange mellem faste 

rutiner, pædagogiske aktiviteter og 

børnenes selvinitierede aktiviteter. Nogle 

børn er fra den første dag i stand til at 

overkomme disse overgange og bevæge  

 

sig rundt mellem steder, aktiviteter og 

personer. Andre børn skal i større eller 

mindre grad have hjælp til det nye.  

 

Den mest fremherskende strategi hos 

pædagoger/dagplejere for at reducere 

’fremmedheden’ for børnene er, at den 

voksne imødekommer barnets behov for 

en sikker base ved fx at sidde på gulvet og 

skabe en tryghedszone for barnet. For 

nogle børn er det tilstrækkeligt, at 

tryghedszonen er tilgængelig fra tid til 

anden. For andre er den altafgørende for 

barnets trivsel.  

 

Nogle børn etablerer selv tryghedszoner. 

De annekterer kroge, puder, legetøj og 

møbler, der gør det ud for et trygt 

udsigtspunkt – på samme måde, som 

Simon (beskrevet på næste side) bruger sin 

barnevogn som et distanceret, men 

alligevel meget nærværende udsigtspunkt. 
 

Kl. 8.20: Felix sidder på græsset, og Børge sidder på plastikdækket til sandkassen. De 

store børn sprøjter med vand, og Felix forsøger også forsigtigt at sprøjte med vand. 

Kl. 8.30: Marie kører rundt om sandkassen på en løbecykel. Felix følger hende hele 

vejen rundt ved at dreje hovedet og kigger intenst på hende. 

Kl. 8.36: Felix bliver lagt til at sove.  

Felix som case (fortsat) 
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FÆLLESSKABET MELLEM BØRN 
En anden strategi hos 

pædagoger/dagplejere for at reducere 

’fremmedheden’ for børnene – udover at 

placere sig på gulvet som en tryghedszone 

– er, at pædagoger/dagplejere hjælper 

barnet med at danne relationer og 

interagere med de andre børn ved at 

igangsætte og understøtte fælles 

aktiviteter. Den voksne oversætter og 

formidler de fælles aktiviteter mellem 

børnene, og pædagogen/dagplejeren får en 

aktiv rolle i at etablere kortvarige 

børnefællesskaber, hvor børnene kan 

hjælpe og lære af hinanden. 

 

 

 

 

 

 

En pædagog, der indgår i 

forskningsprojektet Børn for Børn, 

konstaterer:  

”I forhold til en dreng har vi helt bevidst de 

sidste to uger haft de samme to børn til at 

spise med drengen. De samme to børn for 

at skabe noget mere tryghed for ham”. 

 

 
  

Simon som case 
 

Simon på 12 måneder har haft det svært med at starte i vuggestuen. Han græder, 

når han bliver afleveret og forsøger at komme over til sin far eller mor. Pædagogerne 

fortæller, at de har omstruktureret Simons hverdag, fordi han har været så ked af 

det. Når han ankommer, sidder han med en pædagog i læsehjørnet. Han må desuden 

sidde i sin barnevogn inde på stuen, og han må også spise, mens han sidder i 

barnevognen. Når Simon spiser, kigger han konstant på de andre børn uden dog at 

forsøge at tage kontakt. Efter frokost leger han sammen med en pædagog plus to 

andre børn i et lokale ved køkkenet. 
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Både sundhedsplejersker og pæda-

goger/dagplejere, der indgår i projekt Børn 

for Børn, vurderer, at et stærkt samarbejde 

styrker barnets trivsel i overgangen fra 

hjem til vuggestue/dagpleje.  

 

En pædagog siger:  

”Sundhedsplejersker kunne have glæde af 

at vide noget om vuggestuelivet. 

Forberedelsen af barn og forældre til 

dagtilbud kunne starte allerede i hjemmet  

sammen med sundhedsplejersken, for der 

er vi pædagoger jo ikke. Derimod kommer 

sundhedsplejerskerne jo i hjemmet”.  

 

En sundhedsplejerske tilføjer: 

”Det er som om, at når vi først har haft 

samarbejde med pædagoger om et barn og 

har lært hinanden at kende på den måde, 

ja, så bliver jeg brugt og inddraget meget 

mere i mere almindelige ting i institutionen. 

Det er fedt, for så giver det jo mening. Men 

det kræver jo også, at jeg er synlig og 

tilgængelig”. 

 
 

Styrket samarbejde 
med sundhedsplejen 
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Vigtige pointer fra projekt 
Børn til Børn 
 

 

− Det nye barn i dagtilbud oplever omsorg fra både de voksne og 
andre børn. Barnet er aktivt i denne proces. Det gør opmærksom 
på, hvad det gerne vil have og handler aktivt i forhold til at opnå 
omsorg. 

− Børn lærer børn at forstå verden. Børn etablerer nye 
udviklingszoner for hinanden. 

− Børns interaktioner med hinanden kan både været sete og usete 
af de voksne, fordi interaktionerne foregår på alle tidspunkter, i 
alle situationer og overalt i vuggestuen/dagplejen, og fordi 
interaktionerne kan være tidsmæssigt forskudte.  

− Interaktionen mellem børn sker gennem øjenkontakt, råb, lyde, 
gestik og handlinger.  

− Omfanget af barnets kropslige aktivitet er udtryk for barnets 
trivsel i dagpleje/vuggestue. 

− Børns relationer er omskiftelige i den første tid i 
vuggestue/dagpleje. Kun hos de ældste børn er der tale om 
konstante og venskabslignende relationer. 

− Pædagoger/dagplejere arbejder både med at skabe stærke 
relationer og tryghedszoner for børnene og med at støtte børn i 
at etablere børnefællesskaber, hvor det nye barn får omsorg og 
opmærksomhed af andre børn, og hvor børn lærer hinanden om 
livet i vuggestuen/dagplejen. 

− Barnets start kan forberedes gennem et tilbud om besøg i den 
valgte vuggestue/dagpleje i slutningen af barselsperioden. 
Besøgets formål bør være at give barnet mulighed for at 
fornemme det nye sted og de nye børn og voksne og skabe 
mulighed for interaktion mellem børnene. 

− I ’den gode overgang’ samarbejder faggrupperne og 
pladsanvisningen. Alle aktører omkring barnet efterlyser mere 
viden om hinandens arbejdsområder og en tydeligere struktur 
for samarbejdet. 
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Erik Hygum, forskningsleder og ph.d. i 

pædagogik, VIAs Forskningscenter for 

pædagogik og dannelse  

E: eh@via.dk                T: 87 55 33 25  

 

Susanne Klit Sørensen, lektor og leder af 

uddannelsen til sundhedsplejerske, VIAs 

Forskningscenter for pædagogik og dannelse 

E: skls@via.dk                T: 87 55 23 42  

Se videoer fra projekt Børn for Børn ved at 
scanne QR-koden:  

 

 

Fakta om projekt Børn for Børn 
 

 

Målet med projekt Børn for Børn har været at afdække, hvad børn betyder for børn i 

overgangen fra hjem til dagtilbud.  

 

De nye forskningsresultater skal være med til at udvikle den nuværende praksis for 

små børns start i dagtilbud. Hidtil har børns betydning for hinanden i overgangen fra 

hjem til vuggestue/dagpleje været et område, der kun er begrænset belyst 

forskningsmæssigt – både i Danmark og internationalt.  

 

Projekt Børn for Børn er gennemført af forskningsleder og ph.d. i pædagogik Erik 

Hygum i samarbejde med lektor og leder af uddannelsen til sundhedsplejerske, 

Susanne Klit Sørensen – begge fra VIA University College. 

 

I projektet har det været observationer af 20 børn i forbindelse med deres første tre 

måneder i vuggestue/dagpleje samt interviews af forældre, pædagoger, dagplejere, 

sundhedsplejersker og ledere i Randers Kommune og Herning Kommune. 

 

Projektet er støttet af Nordea-fonden. 

Yderligere oplysninger 
 

 


