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Af Louise Hansen, pædagog i Hjertehaven, Stege

Plejer og bør kan fylde meget. Vi plejer at spise sammen, vi bør 
vente til alle er klar. Videooptagelser med fokus på børneperspekti-
vet ændrede ”plejer”, når madpakkerne kommer frem.
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Sara kigger på sin lyserøde Sistema-madkasse, 
mens hun langsomt og stille forsøger at åbne 
den. Den voksne, som står lidt derfra, siger med 
blid stemme “Sara, du skal lige vente lidt, til alle 
er klar”.

Ved det andet bord sidder der fem børn, to af 
dem er begyndt at skubbe lidt til hinanden. To 
andre diskuterer, hvis far, der er den stærkeste.

De to voksne styrter rundt mellem de to borde 
og beder børnene, om at vente til alle er klar. 
Lasse har nu siddet i 7 minutter, fra han satte sig 
ved bordet, til der bliver sagt “Værsgo og spis”.

7 minutter
Det var nok de 7 minutters ventetid, der var den 
værste, for mig. Det gav en klump i maven. Selv-
om de voksne på videoen er søde og taler pænt 
til børnene, samt virkelig forsøger at anerkende 
børnenes lyst til at åbne de madpakker, så snart 
de ser dem, så er det ikke tilfredsstillende. Det 
gør næsten ondt at se børnene følge de voksne 
rundt med øjnene, mens de håber på snart at 
høre de magiske tre ord “Værsgo og spis”, så de 
kan få lov at åbne et stykke med hjemmefra.

Den ene voksne, vi ser på videoen, er mig selv, 
den anden er min kollega, børnene går på stuen 
for de 3-4-årige. Vi er i Hjertehaven og er igang 

med at se os selv på video – vi er igang med at 
evaluere på vores spisesituation. Vi er i fuld gang 
med at implementere ”De nye styrkede lærepla-
ner”. Vores indsamlede data er en uges optagelser 
af spisesituationen, eller lige før spisesituatio-
nen, formålet med vores evaluering er at få en 
roligere overgang, fra alle børn er på plads, til 
vi begynder at spise. Desuden har vi meget fokus 
på børneperspektivet, som også er et vigtigt ele-
ment i ”De nye styrkede læreplaner”.

Video som metode
Vi har i vores dagtilbud besluttet at benytte vi-
deo som primær dataindsamling. Stort set alle 

Ventetiden før madkassen måtte åbnes var lang, før vi 
tog afsked med plejer.

Ved det andet bord sidder der fem børn, 
to af dem er begyndt at skubbe lidt til 
hinanden. To andre diskuterer, hvis far,  

der er den stærkeste.
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pædagoger har været på ICDP, hvor vi er blevet 
fortrolige med at optage video samt med at se os 
selv på video.

Inden dataindsamlingen talte vi om, at vi sik-
kert bare skulle rokere rundt på nogle børn og 
rykke bordene endnu længere fra hinanden. Og 
hvis vi skulle have gjort, “som vi plejer”, havde 
vi sikkert bare rokeret rundt uden at have ind-
samlet noget data og uden at have evalueret no-
get. Men med ”De nye styrkede læreplaner” er 
evaluering kommet på dagsordenen, og derfor 
skal der analyseres nogle data, som der så eva-
lueres på – og hurra for det, for ellers havde vi 
jo aldrig indset, at det traditionsbundne “Værsgo 
og spis” skulle væk.

Målet var ro og hygge
Det kan være svært at gøre op med plejer – det 
trygge, genkendelige og traditionsbundne. Hjer-
tehaven har eksisteret i 27 år, og der er altid 
blevet sagt “Værsgo og spis”. Det har været en 
tradition, at man skulle vente på, at alle var klar, 
inden man gik i gang med at spise. Det ved jeg, 
at det stadig er i mange andre institutioner. Men 
når vi nu havde det formål at få en roligere over-
gang samt en hyggeligere spisesituation, samti-
dig med at vi inddrager børnenes perspektiv, så 

var det ret indlysende, at vi var nødt til at prøve 
en periode uden “Værsgo og spis” – og hvilken 
periode! Det er nu meget hyggeligere at spise, 
børnene sætter sig lige så stille til bordet og 
åbner deres madpakker, en efter en, når de er 
klar. Der er et fint flow i det, og så er det blevet 
meget hyggeligere at spise – selve måltidet er 
meget hyggeligere, fordi børnene ikke har siddet 
og ventet så længe på, at alle var klar, samt ikke 
er blevet mødt af “Vent-lige-voksne”.

”Jamen, børn har da godt af ...”
Efter vores ændring af praksis, er vi blevet mødt 
af “Jamen, børn har da godt af at lære at vente”. 
Ja – det har de, og det er de skam nødt til, man-
ge gange i løbet af en dag, for eksempel når de 
venter på et ledigt toilet, en ledig håndvask, en 
voksen, der kan hjælpe med regnbukserne, eller 
en voksen, der vil lyne jakken. Der er skam mas-
ser af situationer i hverdagen, hvor børnene er 
nødsaget til at vente.

Vi er også blevet mødt af skepsis fra andre kol-
legaer: at børnene nok ikke ville kunne styre, at 
de bare måtte åbne deres madpakker, og straks 
ville begynde at spise, når de satte sig ved bor-
det. Men det kan de sagtens. Vi havde tiltro til, 
at det kunne de godt – og det kunne de!

Vi har evalueret på vores ændrede praksis, en 
gang mere efter de nye tiltag, og har ud fra dette 
valgt at holde fast i afskaffelsen af “Værsgo og 
spis”, da det bare fungerer så fint uden.

Louise Hansen

loura@vordingborg.dk

Hjertehaven

Klintevej 235

4780 Stege

Vi har i vores dagtilbud besluttet at benytte 
video som primær dataindsamling.

Vores indsamlede data er en uges 
optagelser af spisesituationen, eller lige 
før spisesituationen, formålet med vores 
evaluering er at få en roligere overgang.

Vi havde tiltro til, at det kunne de godt  
– og det kunne de!
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Nu må der spises, når man sidder ved bordet.


