
Kapitel 10 

Som pædagogstuderende giver det mening at arbejde med de daglige rutiner i forbindelse med 2., 3. praktik 

eller 4. praktik/bachelorprojekt. 

 

Opgave 1: Dokumentation og undersøgelse af rutinerne 

Hver studerende udvælger i samarbejde med praktikvejleder en pædagogisk rutine på praktikinstitutionen, 

som dokumenteres gennem skriftlige observationer eller videoobservationer. Observationerne medbringes 

til studiedag på uddannelsesstedet, hvor de præsenteres for resten af holdet og efterfølgende analyseres, fx 

med udgangspunkt i, hvordan institutionelle grundtræk sætter sig igennem i rutinerne. Følgende spørgsmål 

kan anvendes som afsæt for analysen (fra Smidt & Krogh, 2018, s. 31):  

- Disciplinering. Hvor meget fylder disciplinering i rutinerne? 

- Skematisering. Er vi for rigide i vores ønske om at skabe en ensartet struktur i rutinerne? 

- Ensliggørelse. Bliver børn, der har behov for forskellige pædagogiske tilgange, behandlet ens i 

rutinerne? 

- Selvbestemmelse og medindflydelse. Hvor meget indflydelse får børnene i rutinerne? 

- Deltagelsesmuligheder. Hvor mange deltagelsesmuligheder sikrer vi børnene i rutinerne? 

- Regler. Hvilke regler er der i rutinerne, og hvor stammer reglerne fra? 

- Fysiske rammer. Hvordan påvirker de fysiske rammer rutinerne – også set i et børneperspektiv? 

- Samspil og kommunikation. Hvordan kommunikerer vi til og med børn i rutinerne? Hvordan skaber 

vi muligheder for samspil mellem børnene i rutinerne?   
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Opgave 2: Målsætning af rutinerne 

Den studerende udvælger i samarbejde med praktikvejleder en pædagogisk rutine på praktikinstitutionen, 

som de ønsker at formulere mål for. Først formuleres i samarbejde mål for den konkrete børnegruppes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse i den pågældende rutine. Se eksempler i det aktuelle kapitel eller i bogen 

Pædagogiske rutiner i dagtilbud (Smidt & Krogh, 2018) kapitel 4: Mål i rutinepædagogikken. Dernæst 

formuleres der konkrete, faglige mål for den studerende i relation til børnemålene. Målsætningen evalueres 

som et fast punkt til vejledning gennem den studerendes praktik, og nye mål sættes. Der kan evt. arbejdes 

med flere på hinanden følgende pædagogiske rutiner.  
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Opgave 3: Børns perspektiver på rutinerne 

Den studerende udvælger i samarbejde med praktikvejleder en pædagogisk rutine på praktikinstitutionen, 

hvor man i særlig grad er nysgerrig på at undersøge børnenes perspektiv på den pågældende rutine. 

Studerende og praktikvejleder beslutter sig i fællesskab for én eller flere metoder til at indfange børnenes 

perspektiv på den udvalgte rutine, fx tegninger, samtaler, fotos og film optaget af børn på iPad, rollelege 

m.m. De forskellige udtryk fra børnene samles og analyseres med det mål at kvalificere den pædagogiske 

rutine ud fra børnenes perspektiv på, hvad meningsfulde og gode rutiner er for dem.      
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