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FORORD 
Denne forskningsrapport omhandler en undersøgelse af kvalitet i dagtilbud i Favrskov Kommune. I undersøgel-

sen anvendes det internationale evalueringsværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, 

version 31), der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering, dialoger om og udvikling af 

kvalitet i dagtilbud (alder 2,5-6) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen, www.ersi.info).  

På baggrund af observationer med ECERS-3 er der udarbejdet en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljø-

erne i dagtilbud i kommunen (n=31). ECERS-3 måler kvaliteten af det læringsmiljø, børnene tilbydes, og som 

ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i ud-

dannelse og erhverv. Resultaterne viser en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne i ECERS-3:  

• Plads og indretning  

• Rutiner for personlig pleje 

• Sprog og Literacy  

• Læringsaktiviteter  

• Interaktion 

• Organisationsstruktur.2 

Resultaterne af de empiriske fund, som formidles i nærværende forskningsrapport, vil kunne anvendes til at 

vurdere kvaliteten af læringsmiljøet og dettes betydning for børns muligheder for trivsel, læring, udvikling og 

dannelse – herunder børn i udsatte positioner – og skabe afsæt for kvalitetsudvikling.  

Data kan læses som et øjebliksbillede, men angiver også nogle pejlemærker eller opmærksomhedspunkter for 

strategisk udvikling, kvalitetsrapport og tilsyn, kompetenceudvikling, konkrete indsatser i praksis og kan anven-

des i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet, 2018a)3, som kom-

munerne på forskellig vis arbejder med i disse år. Blandt andet er ECERS-3 et stærkt forskningsbaseret funda-

ment for udvikling af evalueringskulturen i dagtilbud, som fx den styrkede pædagogiske læreplan4 (2018b) 

lægger op til. 

Forskningsprojektet 

Nærværende projekt er ”et svar” på de efterhånden udbredte kommunale bestræbelser på at forstå og udvikle høj 

kvalitet i dagtilbud med fokus på læringsmiljø, og de nationale tendenser, bl.a. Rådet for Børns Lærings opfor-

dring om en systematisk undersøgelse af kvalitet i danske dagtilbud (2016), ældre studier om hvordan dagtilbud 

arbejder med læreplanen (Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2012) samt det reviderede værdigrundlag, der 

udtrykkes gennem dagtilbudslov og bekendtgørelse.  

Projektets overordnede forskningsspørgsmål er ”Hvad konstituerer høj kvalitet i dagtilbud og hvordan 

kan det vurderes”? 

Herunder er formålet: 

At undersøge kvalitet i dagtilbud i Danmark, på en måde der tager højde for danske forventninger til, 

hvad der konstituerer kvalitet i dagtilbuddet, og til hvad børn skal lære (læreplanen), herunder med et 

særligt fokus på udsatte børn.  

At undersøge om det standardiserede måleværktøj ECERS-3 meningsfuldt kan anvendes i danske dagtil-

bud. 

                                                           
1 Harms, Clifford & Cryer, 2015. Dansk oversættelse: Bylander & Krogh, 2016. 
2 Oversat til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2016) Børnemiljøvurderingsskala. Forlaget Hogrefe. 
3 Dagtilbudsloven 2019, LBK nr. 176 af 25/02/2019, Gældende. Børne og Socialministeriet. 
4 BEK nr. 968 af 28/06/2018 Gældende. Offentliggørelsesdato: 30-06-2018. Børne- og Socialministeriet 
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Med det internationalt standardiserede værktøj ECERS-3 kan vi på et valideret, transparent og pålideligt grund-

lag (EVA, 2016a) udvikle viden om, hvilke kvaliteter i læringsmiljøet danske dagtilbud i det perspektiv inde-

holder, og gøre det muligt at sammenligne på tværs af kommuner nationalt såvel som med resultaterne af inter-

nationale studier (EVA, 2016a). En baseline, etableret med observationer med ECERS-3, kan således gentages 

og kobles til international forskning, der viser effekten for børnenes læring – hvad børnene får ud af at gå i dag-

tilbud – og den kan anvendes i den enkelte kommune og det enkelte dagtilbud til at vise styrker og potentialer 

samt udpege behov for kvalitetsudvikling. 

Dokumentanalyser viser en høj grad af overensstemmelse mellem ECERS-3 og den danske læreplan (Medom & 

Næsby, 2019). Det vil sige, at vi med ECERS-3 kan indfange og vurdere grundlag og kvalitetstemaer (i andre 

dokumenter også kaldet ”pejlemærker” (Børne- og Socialministeriet, 2017c)) i læreplanen samt dagtilbudslo-

vens formålsbestemmelser på en måde, der kan forudsige effekterne af dagtilbuddet i forhold til børnenes triv-

sel, læring, udvikling og dannelse. På nogle punkter er der ikke overensstemmelse, men den foreløbige vurdering 

er, at disse – primært sikkerhedsmæssige forhold – kun medfører at danske dagtilbud scorer marginalt lavere 

end man kunne forvente, og må føre til, at enkelte punkter i ECERS-3 skal justeres ind efter danske forhold- 

eller at de danske forskrifter revideres. Der er brug for mere forskning i, hvilke sociokulturelle forhold der kon-

stituerer danske dagtilbud og hvorvidt og hvordan disse forhold påvirker resultaterne (jf. Garvis et al, 2018; 

Næsby, 2018) eftersom ECERS-3 repræsenterer global kvalitet. 

Tankegangen i ECERS-3 er, at høj kvalitet også favner børn i udsatte positioner. Det er i internationale forsk-

ningsprojekter påvist, at høj kvalitet gavner alle børn og understreger betydningen af høj kvalitet for børnenes 

udbytte på både kort og langt sigt (fx Bauchmüller et al, 2011; Taggart et al, 2015; Næsby, 2018). Det gælder 

alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse igennem deres opvækst og i deres senere liv.  

I Dagtilbudsloven bestemmes at formålet med dagtilbud er, at: 

§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædago-

giske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneper-

spektiv. 

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 

barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres triv-

sel, sundhed, udvikling og læring. 

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med 

demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå 

i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtil-

bud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhæn-

gende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og under-

støtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. (Børne- og Socialministeriet, 2019).  

I ECERS-3 er formålet tilsvarende 

 ”at skabe omsorgsmiljøer af høj kvalitet, der kan beskytte børns sundhed og sikkerhed, understøtte opbygnin-

gen af positive relationer og skabe muligheder for at blive stimuleret og lære af erfaringer” (Clifford, Reszka & 

Rossbach, 2010).  

Observationerne 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af ECERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certifi-

cerede observatører i en periode fra januar 2019 til marts 2019 i Favrskov Kommunes 31 institutioner for 3-6-

årige.  
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Hver observation udføres af to observatører, der efterfølgende udarbejder én fælles score for observationen og 

således en fælles score for institutionen.  

Observationerne, der administreres ifølge det originale værktøj (Harms, Clifford & Cryer, 2015) i den danske 

oversættelse (Bylander & Kjær, 2016), ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring struktur, interaktion, 

læring, relationer og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene 

(herunder også arbejdet med børnefællesskabet), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, 

man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sund-

hed og udviser omsorg for børnene. 

Når der tales om observerede aktiviteter, er det med fokus på aktiviteter, som er tilgængelige for alle børn – 

arbejde i særlige grupper (fx skolegrupper) tæller sædvanligvis ikke med, fordi det ikke er muligheder, alle børn 

har adgang til. I funktionsopdelte daginstitutioner følges en børnegruppe, for at sikre at rum og materialer, som 

faktisk afspejler variation og rigelige mængder, over tid er tilgængelige for alle børn og kan observeres.  

Tanken i dette er, at for at der er tale om høj kvalitet, skal alle børn i institutionen have adgang til læringsmulig-

heder, relationer, materialer osv. Hvis nogle børn er udelukket fra deltagelse, er det ikke et godt læringsmiljø for 

alle. Ligeledes er materialer, som børnene skal bede personalet om, eller som forefindes fysisk, men som tyde-

ligvis ikke er tilgængelige for børnene undtagen ved fx særlige lejligheder, heller ikke at regne som tilgængelige 

muligheder. 

Det er vigtigt at bemærke, at når der er tale om læring i vurderingen af børnemiljøet, vurderes læring som på-

tvinges børnene, når de ikke er parate, modne eller interesserede, som lav kvalitet, hvorimod læring som følger 

børnene, udvider børnenes erfaringsverden og er relateret til børnenes udvikling og interesser på en for børnene 

meningsfuld måde, vurderes som høj kvalitet. Det er i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan. I det pæda-

gogiske arbejde er høj kvalitet, at der er balance mellem rutiner, aktiviteter og leg, der er initieret af børnene, 

initieret af personalet og skabt og initieret i fællesskab (Taggart et al, 2015). Alle aktiviteter gennem dagligda-

gen skaber betingelser og indeholder et potentiale for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Når der arbejdes med læring, handler det i høj grad om at integrere læringsmuligheder i hverdagspraksis, leg og 

de erfaringsmuligheder, børnene tilbydes i læringsmiljøet, fremfor at lave voksenstyrede, formelle læringsakti-

viteter. 

Gennem observationerne scores ECERS-3 skalaens 35 underpunkter som 1) utilstrækkelig kvalitet; 3) lav kvali-

tet; 5) god kvalitet og 7) udmærket kvalitet (Bylander & Krogh, 2016). For hvert scoret underpunkt beregnes 

scoren præcist og følger således ECERS-3’s vejledning til administration af vurderingsskalaen (Harms et al, 

2015, s. 7).  

Indhold 

Kapitel 1 beskriver baggrunden for projektet og den stigende interesse for kvalitet i dagtilbud. Interessen er både 

politisk, økonomisk og pædagogisk. Den retter fokus på, hvordan vi som samfund indretter os bedst muligt for 

at kunne give børnene de bedste muligheder for at få det optimale lærings- og udviklingsmæssige udbytte af 

tiden i dagtilbud. Den retter samtidig fokus på, hvordan vi med en kvalificeret og tidlig indsats i dagtilbud får de 

højeste effekter af dagtilbud. 

De pædagogiske diskussioner i tiden, fx om forholdet eller sammenhængen mellem børns leg og deres læring og 

hvordan vi bedst organiserer læringsmiljøet, så børnene trives og samtidig lærer noget, har historiske rødder i 

forskellige tilgange til børns læring og udvikling. De traditionelle tilgange er under opbrud, og der synes at 

tegne sig et billede af, at vi i dag forstår børns leg og læring mere nuanceret – eller bredt, som det hedder i Ma-

ster for en styrket læreplan (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b) og i den styrkede lære-

plan – og at personalets rolle er at organisere læringsmiljøet med en passende balance mellem børns egne initia-

tiver, personalets initiativer og initiativer i fællesskab. Dette kaldes også en interaktionistisk tilgang. 
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Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af ECERS-materialet, hvad og hvordan værktøjet måler og inddrager den 

kritik af værktøjet, der fra forskningen har været rejst og som skal inddrages i vurderingen af, om værktøjet 

måler det vi gerne vil måle, nemlig kvalitet i danske dagtilbud. 

Kapitel 2 handler om den konkrete grundlagsforståelse, forskningsprojektets processer hviler på, og den ramme, 

der arbejdes ud fra. Det er en helhedsorienteret tilgang, der søger at skelne mellem og hhv. at inddrage eller 

udelade de faktorer på forskellige niveauer, der skaber betingelserne for dagtilbuddets hverdagsliv og de pæda-

gogiske aktiviteter, der foregår her. I kvalitetsforskningen arbejdes med niveauer og/eller dimensioner, såsom 

struktur, proces, indhold/orientering, netværk og effekt (Tietze, 2016).  

I kapitel 3 beskrives det pædagogiske grundlag i lov og bekendtgørelse, som sætter retningen for hvad børn skal 

lære og hvordan de skal trives og udvikle sig i en dansk sammenhæng. Hensigten er at skabe forståelse for, 

hvorvidt og hvordan ECERS-3 måler kvalitet, der er relevant og giver mening i læreplanssammenhæng og i en 

national kontekst. 

Denne sammenhæng demonstreres i kapitel 4, hvor korrelationerne mellem ECERS-3 og den styrkede pædago-

giske læreplan foldes ud. Her går vi mere i dybden med forskningsspørgsmål 2 og undersøger om det standardi-

serede måleværktøj ECERS-3 meningsfuldt kan anvendes i danske dagtilbud.  

Kapitel 5 viser de empiriske fund, dvs. hvad observationerne med ECERS-3 kan fortælle om kvaliteten af læ-

ringsmiljøet i dagtilbud i Favrskov Kommune. 

Kapitel 6 runder af med en perspektivering. Her sammenfattes de empiriske fund, og de relateres til hvordan der 

kan arbejdes videre med kvalitetsudvikling på baggrund af denne rapport og baseline for kommunen. 

 

RESUMÉ AF PROJEKTETS FUND 

Det gennemsnitlige fund, på tværs af 31 observationer i Favrskov Kommune karakteriseres ved scoren 3,45 

(afrundet gennemsnit på de seks subskalaer – figur 1). Konklusionen er altså, at kvaliteten i samlet gennemsnit 

er lav til god. 

Scores beregnet på de 35 punkter viser, hvordan gennemsnittet ligger for hvert enkelt punkt (35 punkter, figur 

2). I figur 3 ses den procentvise fordeling af scores for hvert punkt på 7-point skalaen.  

Data viser, hvilke styrker dagtilbuddene/institutionerne har, set som en helhed, og der tegner sig et mønster på, 

hvad man lokalt kan fokusere på i en dialog om praksisudvikling. Hver institution har modtaget en særskilt 

rapport, der går helt tæt på den enkelte institution, og hvor dette bliver særligt tydeligt.  

Figurer og tabeller skal som nævnt ses som et øjebliksbillede. Der er gennemført observationer på tilfældige 

dage, og børnegrupper og personale er fulgt igennem de aktiviteter personalet og børnene havde valgt eller 

planlagt lige netop den dag. Alligevel viser værktøjet et dækkende billede af både strukturelle, organisatoriske 

og processuelle forhold. Standardafvigelsen på de gennemsnitlige scores (n=31) er lig med 1,25 (hvilket stati-

stisk set anses som værende tilfredsstillende), medianen er lig med 3. 
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Figur 1) Gennemsnit på subskalaer for de 31 observationer: 5 

 

 

Figur 2) Gennemsnit på 35 punkter (items) 

 

Den højeste gennemsnitlige score – og høj kvalitet - opnås for punkt 29 (Individualiseret vejledning og læring = 

5,74), punkt 30 (Personale-barn-interaktion = 5,61), og punkt 31 (Interaktion mellem jævnaldrende = 5,36). De 

laveste scores er for punkt 20 (Klodser = 1,13), punkt 25 (Forståelse af skrevne tal = 1,26), og punkt 23 (Mate-

matiske materialer og aktiviteter = 1,52). 

. 

                                                           
5 Gennemsnit på subskalaer er afrundet, hvilket giver en 0,03 point højere score end gennemsnit på alle 35 punkter vist i figur 2.  
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Figur 3) Fordeling af scores  

Subskala 
 Punkt Label 

Util- 
Stræk-
kelig 2 

Mini- 
mal 4 God 6 

Ud- 
mær-

ket 
Antal 
stuer 

Plads og 
indretning 

1 Indendørs plads 3 % 13 % . 32 % 6 % 42 % 3 % 31 
2 Indretning til pleje, leg og læring 3 % 10 % 55 % 32 % . . . 31 
3 Stuens indretning til leg og læring 19 % 32 % 6 % 35 % . 3 % 3 % 31 
4 Plads til privatliv 3 % . 39 % 10 % . 23 % 26 % 31 
5 Børnerelaterede udstillinger 26 % 3 % 23 % 42 % 3 % . 3 % 31 
6 Plads til grovmotoriske lege 19 % 16 % . 52 % . 6 % 6 % 31 
7 Grovmotorisk udstyr 16 % 65 % 6 % 10 % 3 % . . 31 

Rutiner 
for  
personlig 
pleje 

8 Måltider 42 % 39 % 3 % 13 % . 3 % . 31 
9 Toiletbesøg; bleskifte 26 % 52 % 10 % 13 % . . . 31 

10 Sundhedsprocedurer 32 % 16 % 29 % 13 % 10 % . . 31 
11 Sikkerhedspraksis 16 % 48 % 13 % 16 % 3 % . 3 % 31 

Sprog 
og 
Literacy 

12 Hjælp til børnene med at udvide ord-
forrådet 

. . 29 % 32 % 23 % 6 % 10 % 31 

13 Opmuntring af børnene til at bruge 
sproget 

. 3 % 6 % 58 % 19 % . 13 % 31 

14 Personalets brug af bøger med børne-
ne 

45 % 10 % 10 % 10 % 16 % 10 % . 31 

15 Opmuntring af børnene til at bruge 
bøger 

23 % 29 % 16 % 29 % 3 % . . 31 

16 At blive fortrolig med skrift 6 % 29 % 35 % 23 % 6 % . . 31 

Lærings 
aktiviteter 

17 Finmotorik 23 % 16 % 13 % 3 % 29 % 13 % 3 % 31 
18 Krea 23 % 19 % 32 % 16 % 6 % 3 % . 31 
19 Musik og bevægelse 19 % 65 % 6 % 6 % . 6 % . 31 
20 Klodser (konstruktionsleg) 90 % 6 % 3 % . . . . 31 
21 Rolleleg 45 % 3 % 35 % 13 % 3 % . . 31 
22 Natur; science 13 % 32 % 42 % 13 % . . . 31 
23 Matematiske materialer og aktiviteter 65 % 26 % 3 % 6 % . . . 31 
24 Matematik i dagligdagen 19 % 29 % 29 % 23 % . . . 31 
25 Forståelse af skrevne tal 74 % 26 % . . . . . 31 
26 Fremme accept af mangfoldighed 35 % 32 % 32 % . . . . 31 
27 Passende brug af teknologi6 6 % . . 6 % 3 % 6 % 3 % 8 

Interaktion 28 Vejledning i grovmotorik 26 % 13 % 23 % 23 % . 3 % 13 % 31 
29 Individualiseret vejledning og læring 3 % . 10 % 13 % 3 % 23 % 48 % 31 
30 Personale-barn interaktion . 6 % 3 % 16 % 13 % 19 % 42 % 31 
31 Interaktion mellem jævnaldrende . 3 % 3 % 16 % 23 % 42 % 13 % 31 
32 Regler for god orden 6 % 10 % 3 % 39 % 10 % 16 % 16 % 31 

Organisati-
ons 
struktur 

33 Overgange og ventetid 19 % 13 % . 13 % 19 % 19 % 16 % 31 
34 Fri leg 6 % 23 % 3 % 55 % 6 % . 6 % 31 
35 Lege- og læringsaktiviteter for hele 

gruppen 
. 10 % 13 % 13 % 10 % 23 % 26 % 29 

 

De beregnede scores skal tages med forbehold, da der er mange faktorer, der spiller ind på ”øjebliksbilledet”. 

Man kan sige, det vigtige er ikke tallet i sig selv; det vigtige er hvilke styrker og udfordringer de underliggende 

scores peger på, som pejlemærker for en dialog om hvilken kvalitet – inden for hvilke områder – vi ønsker at 

vores dagtilbud skal have. I nogle institutioner havde personalet på dagen valgt at gå en tur eller være ude hele 

dagen, hvilket betyder, at der er adskillige materialer og andre udfordrende og stimulerende aktiviteter børnene 

ikke har adgang til. Omvendt retter observationerne således opmærksomhed på, at de valg, der træffes i daglig-

dagen, altid har konsekvenser for børnenes trivsel, læring og udvikling.  

Det er veldokumenteret, at læring i de tidlige år har en meget stærk indflydelse på udvikling af sociale og kogni-

tive kompetencer, på hjernens udvikling og arkitektur, og dermed grundlæggende betydning for de strukturer, 

som al senere udvikling bygger på (Lynch & Vaghul, 2015, s. 15; Knudsen et al, 2006).  

                                                           
6 Brug af teknologi (fx iPad) er observeret i 8 institutioner. Punkt 35: aktiviteter for hele gruppen observeret i 29 institutioner. 
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Ifølge et forskningsreview fra Dansk Clearinghouse (Nielsen et al, 2013) er der således stærk evidens for, at det 

har positive virkninger på barnets sociale, faglige og personlige udvikling og trivsel, når:  

Personalet er opmærksomt på alle børn, og jævnligt og kontinuerligt indgår i interaktioner med det enkelte barn:  

• Karakteren af relationen mellem voksen og barn er præget af nærhed, tilknytning og intersubjektivitet, 

og at personalet således er lydhør og nærværende overfor børnene  

• Personalet gennem kropssprog eller ord giver udtryk for, at han/hun forstår børnenes følelser, samt re-

sponderer på børnenes udtryk og imødekommer deres behov  

• Personalet møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning  

• Der arbejdes med primærpædagoger, som er knyttet til en mindre gruppe af børn gennem hele deres tid 

i dagtilbuddet. Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn (Nielsen et al, 

2013, s. 46-47). 

Tilsvarende peger forskningen på, at der er evidens for en række karakteristika for læringsmiljøet:  

Dagtilbud af høj kvalitet er karakteriseret ved tilgængeligheden af læringsressourcer i dagtilbudsmiljøet, som 

har betydning for børnenes muligheder for læring.  

Et læringsmiljø med varierede og differentierede læringsmuligheder, som møder behovene hos det individuelle 

barn og hos grupper af børn, har positive virkninger på børns sociale og kognitive kompetencer.  

Dette indebærer, at læringsmiljøet må være præget af tilgængelighed af relevante ressourcer, som kan understøt-

te børnenes læring, fx i form af spil, legetøj og materialer. Når mængden og variationen i det tilgængelige mate-

riale øges, vil børnenes kognitive kompetencer øges tilsvarende. Et eksempel kan være tilvejebringelsen af et 

læringsmiljø med tekst, som har positive virkninger på børns læsning, og et miljø med tal og figurer, som har 

positive virkninger på børns matematiske evner (Mitchell et al., 2008). 

Observationerne viser, at institutionerne i forhold til ovenstående evidensgrundlag og beskrivelserne af kvalitet 

i ECERS-3 møder god kvalitet hvad angår krav og forventninger til personalets samspil med børnene, hvor 

subskalaen Interaktion scorer næsten 5 og Organisationsstruktur over 4 (Personale-barn interaktion er 5,61 og 

Interaktion mellem jævnaldrende er 5,36). Det fortæller, at kvaliteten af relationerne er god og personalet er 

sensitivt og anerkendende over for børnene og deres behov, især på det socio-emotionelle område og for Indivi-

dualiseret vejledning og læring (punkt 29, 5,74). Den meget høje score for punkt 29 viser, at personalet jævnligt 

cirkulerer på stuen og har gode samspil med børnene, hvor de kan lære noget og opnå succes. Hovedparten af 

den læring, der tilbydes børnene, foregår under fri leg. 

De gode samspil omfatter dog ikke elementerne i Læringsaktiviteter (score på subskalaen er 2,35), hvorfor læ-

ringsmiljøet ikke tilbyder børnene alle de ressourcer, der anses nødvendige for at understøtte børnenes læring i 

bredere forstand. De gode kvaliteter for læringsmiljøets kapacitet til at understøtte socio-emotionel udvikling, 

genfindes ikke i udstrakt grad for kognitiv udvikling og for de punkter, der relaterer til den styrkede læreplan (fx 

krop, sanser og bevægelse, natur, matematik og science, æstetiske processer).  

Scores for Sprog og Literacy (3,41) viser også, at der tales med børnene og spørges til, hvad de laver eller er 

optagede af, men der er ikke tale om et decideret rigt sprog og åbne spørgsmål, som i høj grad udfordrer børns 

tænkning og ræsonnement inden for områderne under Læringsaktiviteter. 

Der er variation mellem de observerede institutioner. Den højeste score  afrundet efter subskalaer er 4,4 (god 

kvalitet) og den laveste observerede score er 1,8 (utilstrækkelig kvalitet). 9 institutioner scorer under 3 og 22 

institutioner scorer 3 og derover. Af dem scorer 6 institutioner 4 og derover (figur 4) 

 

 

 



KVALITET I DAGTILBUD I FAVRSKOV KOMMUNE 

x 

Figur 4) Variation

 

 

 

Foto: Musikinstrumenter udendørs, Højmose 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Favrskov Kommune, 2019 ...................................................................................... i 

Forord .................................................................................................................... iii 

Resumé af projektets fund ..................................................................................... vi 

1.0 Baggrund...................................................................................................................... 1 

1.1 Kvalitet i dagtilbud ........................................................................................... 1 

1.2 Politisk og økonomisk interesse ....................................................................... 3 

3,22%

25,80%

51,62%

19,36%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

Under 2

mellem 2 og 3

mellem 3 og 4

over 4

Variation n=31

6

16

8

1



PROFESSIONSHØJSKOLEN UCN 

1.3 Økonomiske fordele ved at investere i højkvalitetsdagtilbud ........................... 4 

1.4 Forskellige logikker om barndom og pædagogik ............................................. 4 

1.5 Environment Rating Scales ............................................................................... 7 

1.6 ECERS i international kontekst ...................................................................... 10 

1.8 Begreber.......................................................................................................... 16 

1.9 Definition af kvalitet. Et interaktionistisk perspektiv ..................................... 17 

2.0 Tilgang og metode ..................................................................................................... 19 

2.1 Konceptuel ramme .......................................................................................... 19 

3.0 Det pædagogiske grundlag ....................................................................................... 23 

3.1 Dagtilbudsvejledningen .................................................................................. 23 

3.2 Dagtilbudsloven .............................................................................................. 24 

4.0 ECERS i dansk kontekst ........................................................................................... 27 

4.1 Den styrkede pædagogiske læreplan ............................................................... 27 

4.2 Læringsmiljøet, det fælles pædagogiske grundlag og mål på tværs ............... 28 

4.3 Sproglige og kulturelle overvejelser ............................................................... 31 

4.4 Overvejelser om personalets betydning .......................................................... 33 

4.5 De seks læreplanstemaer ................................................................................. 34 

4.5.1 Alsidig personlig udvikling ......................................................................... 34 

4.5.2 Social udvikling ........................................................................................... 35 

4.5.3 Kommunikation og sprog ............................................................................ 36 

4.5.4 Krop sanser og bevægelse............................................................................ 37 

4.5.5 Natur, udeliv og science............................................................................... 38 

4.5.6 Kultur, æstetik og fællesskab ....................................................................... 39 

4.6 Udfordringer med henblik på tilpasning af ECERS-3 til danske forhold ....... 40 

5.0 Projektets fund og resultater .................................................................................... 43 

5.1 Generelle fund og resultater i favrskov kommune .......................................... 43 

5.2 Plads og indretning (punkterne 1-7) ............................................................... 44 

5.3 Rutiner for personlig pleje (omsorgsrutiner punkterne 8-11) ......................... 55 

5.4 Sprog og literacy (punkterne 12-16) ............................................................... 64 

5.5 Læringsaktiviteter (punkterne 17-27) ............................................................. 73 

5.6 Interaktion (punkterne 28-32) ......................................................................... 91 

5.7 Organisationsstruktur (punkterne 33-35) ........................................................ 99 

6.0 Konklusioner og anbefalinger til praksisudvikling .............................................. 105 

6.1 Læringsmiljøet og børns læring og udvikling ............................................... 106 

6.2 Anbefalinger til praksisudvikling ................................................................. 106 

6.3 Arbejde med data som grundlag for udvikling af kvalitet ............................ 109 

6.4 Udvikling af en databaseret evalueringskultur.............................................. 111 

6.5 Orienteringskvalitet og referencer ................................................................ 113 

7.0 Litteratur ................................................................................................................. 115 

 

 



KVALITET I DAGTILBUD I FAVRSKOV KOMMUNE 

xii 

 

Foto: Vesterskovvej 

 



KVALITETSVURDERING MED ECERS-3 
 

1 
 

 

1.0 BAGGRUND  

1.1 KVALITET I DAGTILBUD 
98 % af alle børn i Danmark mellem 3-6 år er indskrevet i en børnehave (Børne- of Socialministeriet, 2017a), og 

dette er et stærkt afsæt til at sikre alle børn gode og lige muligheder for at udvikle sig. Danmark ligger i 2008 på 

en delt tredjeplads på en benchmarking-liste for 25 OECD-lande. Listen forudsætter en række af minimums-

standarder for beskyttelse af børns rettigheder i den tidlige barndom (0-6 år).7 Udbredelsen af dagtilbud, der har 

fundet sted siden 60’erne, er i 2018 gennem den styrkede læreplan fulgt op af mål for dagtilbuddenes indhold og 

kvalitet. Der er dog ikke klare mål for, hvilke faglige og økonomiske ressourcer, der skal tilknyttes børnehaver. 

Disse forhold besluttes lokalt, hvilket, som også Nordahl et al (2016) viser, medfører variation mellem kommu-

nerne herhjemme.  

Derfor ved vi blandt andet ikke meget om den faktiske kvalitet i dagtilbud. Med andre ord kan vi ikke med 

sikkerhed sige, at dagtilbud faktisk giver de 3-6-årige lige og gode muligheder for udvikling og læring. Det er 

ikke undersøgt på nationalt plan. 

I rækken af standardiserede værktøjer, der måler kvalitet, er ERS-linjen (Environment Rating Scales – line), 

udviklet i USA af Thelma Harms, Richard M. Clifford og Debby Cryer, et af de mest udbredte. Internationalt er 

værktøjerne mest brugt i forskning, men de seneste tyve år er de, især i USA og UK, også anvendt som værktøj 

til udvikling af praksis gennem selvevaluering, eller som led i pædagogisk udviklingsarbejde og udvikling af 

pædagogiske programmer (Mathers et al, 2007). De har fået betydning for udviklingen af nationale og statslige 

programmer og planer (Mathers et al, 2007; Siraj-Blatchford et al, 2008; Hofer 2010; Gordon et al, 2015). 

Og de anvendes som referencepunkt i uddannelsesforskning, fx når effekterne af dagtilbud og betydningen af 

personalets uddannelse for kvaliteten i dagtilbud undersøges (Sylva et al, 2010; Taggart et al, 2015; Manning et 

al, 2017).  

Forskningsresultater om høj kvalitet i dagtilbud, bl.a. vurderet med ERS, har således internationalt på flere må-

der fået betydning, både for politikudvikling og for praksisudvikling (Mathers et al, 2007; Buus et al, 2012). 

ERS-linjens værktøjer har fx i England haft stor betydning for denne transformation fra forskning til policy, 

uddannelse og praksis (Taggart et al, 2015). 

Herhjemme har der ikke tidligere været en tilsvarende opmærksomhed på, eller interesse i at undersøge kvalitet 

i dagtilbud ved brug af kvantitative metoder. Derimod har der været gennemført adskillige kvalitative undersø-

gelser. Stigende forskningsinteresse, i tråd med internationale undersøgelser og nye forskningsresultater, publi-

kationer og nye lærebøger til en revideret pædagoguddannelse (2014), der påviser betydningen af gode dagtil-

bud for børnenes trivsel, læring og udvikling, har dog efterhånden fået større politisk og pædagogisk bevågen-

hed og efterhånden fået sat kvalitet i dagtilbud på en fælles dagsorden. 

Som eksempel kan nævnes projektet ’Fremtidens dagtilbud’ hvor der foreligger en forskningsrapport (Børns 

tidlige udvikling og læring, Målgrupperapport, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a), hvori 

analyser af en baselineundersøgelse, der er foretaget som opstart på projektet (2014-2017), fungerer som et 

øjebliksbillede af børns kompetencer og muligheder for at tilegne sig kompetencer i bl.a. børnehaver. Studiet 

fokuserer på viden inden for tre områder: 

1) Børnenes kompetencer (0-6 år) – socio-emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer. 

2) Aspekter af børnenes læringsmiljø i hjemmet – hvad karakteriserer børnenes samvær og aktivitet med de 

voksne i hjemmet med vægt på sproglig stimulation, tidlig matematisk opmærksomhed samt socio-emotionelle 

faktorer. 

                                                           
7 UNICEF Innocenti Research Centre (2008). Report Card 8. The child care transition. A set of minimum standards for protecting the rights of 
children in their most vulnerable and formative years). 
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3) Aspekter af det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud – hvad kendetegner kvaliteten af interaktion mellem 

pædagog og barn, når den socio-emotionelle og læringsmæssige understøttelse af barnets udvikling er i cen-

trum? Hvordan arbejdes der i dagtilbuddet med organiserede læringssituationer? 

I rapporten opsummeres de vigtigste generelle fund således: 

• At der allerede i dagplejen og vuggestuen ses markante forskelle i børnenes kompetencer. At forskellen 

i børnenes kompetencer er relativt stabil på tværs af aldersgrupper 

• At forskellen i børnenes kompetencer ved udgangen af børnehavetiden er op imod to år mellem børn 

med de svageste kompetencer og børn med gennemsnitlige kompetencer 

• At der er indbyrdes sammenhænge mellem kompetencerne. Børn med stærke sproglige kompetencer 

har således større sandsynlighed for også at have stærkere kompetencer inden for det tidlige matemati-

ske område end børn med svage sproglige kompetencer (Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-

stilling, 2016a, s. 4). 

I såvel ”Børns tidlige udvikling og læring” som i flere forskningsprojekter og forskningsreviews slås fast, at 

gode interaktioner mellem voksne og børn er den vigtigste enkeltfaktor, der skaber kvalitet i dagtilbud (fx Chri-

stoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen, 2014). 

Med hensyn til børnenes læring og indholdsmæssige udbytte viser det engelske EPPE-studie (The Effective 

Provision of Preschool Education, Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010) og EPPSE 

(The Effective Preschool, Primary and Secondary Education Project, Taggart, Sylva, Melhuish, Sammons & 

Siraj, 2015), at det er kendetegnende for et dagtilbud med høj kvalitet, at personalet kommunikerer og interager 

meget med børnene (Sylva et al 2010, Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009, s. 244).  

EPPE-projektet viser, hvordan der i højkvalitetsdagtilbud balanceres mellem børnenes selvorganiserede legeak-

tiviteter, fælles aktiviteter hvor pædagogerne udvider og beriger børnenes leg og aktivitet, og målstyrede og 

relevante voksentilrettelagte pædagogiske aktiviteter.  

Børn der går i et højkvalitetsdagtilbud, deltager også i flere aktiviteter, der understøtter sproglig udvikling, tidlig 

læsning og skrivning og aktiv lytning. Dette understøttes af pædagoger, der tager aktivt del i børns læring og 

børns leg (Taggart et al, 2015). 

Vi kan altså med baggrund i forskningen argumentere for, at pædagogernes opmærksomhed på kvaliteten af 

interaktionerne og dermed også selve kvaliteten af relationerne, har afgørende betydning for kvaliteten i dagtil-

buddet.  

Anden forskning, der udspringer af EPPE (Baustad, 2012; Brodie, 2014), viser endvidere, at et engageret perso-

nale, der:  

• kommunikerer med børnene i det, forskerne kalder vedvarende fælles tænkning8 

• holder fokus på udfordrende og stimulerende aktiviteter 

• indtager en aktiv rolle i at stilladsere børnenes læring gennem leg, frem for blot at observere legen 

• tilbyder varme relationer, omsorg og tryg tilknytning 

• organiserer de fysiske omgivelser, så de fremtræder trygge, rene, rummelige og med alderssvarende le-

getøj og materialer inden for børnenes rækkevidde 

• drager omsorg for børnene i grupper, der ikke er for store for de mindste og ikke for små for de større 

børn,  

medfører et øget udbytte for børnene og en højere kvalitet i dagtilbuddet (Harms, Cryer, & Clifford, 2006; 

Baustad, 2012; Siraj, Kingston & Melhuish, 2015).  

 

                                                           
8 Sustained Shared Thinking, (Siraj, Kingston & Melhuish, 2015) 
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1.2 POLITISK OG ØKONOMISK INTERESSE 

Også det økonomiske incitament til at investere i dagtilbud er velkendt og anerkendt, om end forskningsviden 

ikke altid anvendes i de politiske beslutningsprocesser. Forskningen viser, at afkastet på investeringer i udvik-

ling og læring i de tidlige år er mere indbringende end investeringer senere i børn og unges liv. Dagtilbud af høj 

kvalitet er mere omkostningseffektive end senere indsatser (Heckman, 2006; KL, 2016): 

”Vi ved, at investeringer tidligt i børns liv har en langt større effekt end indsatser senere i livet. Vi 

ved også, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen og som voksne. Og vi 

ved, at især børn i udsatte positioner har gavn af en kvalificeret indsats, mens de går i dagtilbud. Al-

ligevel kan vi se, at forskellene mellem børn i Danmark opstår meget tidligt. Og at de ofte varer ved 

gennem hele livet. Danmark er det land i Norden, der er dårligst til at sikre, at børn og unge bryder 

den negative sociale arv” (KL, 2016). 

Det er naturligvis mere interessant for kommuner, regioner og stater, at investere i dagtilbud af høj kvalitet frem 

for i dagtilbud af lav kvalitet, men der er stadig begrænset evidens for at bestemte strategier og tiltag for at styr-

ke kvaliteten rent faktisk virker efter hensigten (Gordon et al, 2015), i hvert fald når det gælder ”social arv”, 

som KL nævner i citatet ovenfor. Arv af problemer er ifølge Morten Ejrnæs en myte. Arv af relativt uddannel-

sesniveau er en realitet (Ejrnæs, 2011):”At man skulle kunne udrydde uligheden i samfundet gennem pædagogi-

ske tiltag i daginstitutioner, er en illusion” (Ejrnæs, 2008).  

”... chancelighed giver øget social mobilitet, men fjerner ikke ulighedsstrukturerne i samfundet” (Hansen, 2003). 

Derimod er der ifølge et dansk forskningsreview fra Dansk Clearinghouse stærk evidens for, at det har positive 

virkninger på barnets sociale, faglige og personlige kompetencer samt trivsel, når:  

”Pædagogen er opmærksom på alle børn og jævnligt og kontinuerligt indgår i interaktioner med det 

enkelte barn.  

Karakteren af relationen mellem pædagog og barn er præget af nærhed, tilknytning og intersubjekti-

vitet.  

Pædagogen er lydhør og nærværende overfor børnene.  

Pædagogen gennem kropssprog eller ord giver udtryk for, at han/hun forstår børnenes følelser, samt 

når pædagogen responderer på børnenes udtryk og imødekommer deres behov.  

Pædagogen møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning.  

Der arbejdes med primærpædagoger, som er knyttet til en mindre gruppe af børn gennem hele deres 

tid i dagtilbuddet. Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn” (Nielsen et 

al, 2013, s. 46-47). 

På tværs af forskningsdiscipliner, økonomi, psykologi og neurobiologi viser studier forbløffende overensstem-

melse mellem sæt af almene principper, der forklarer børns læringsmiljø og børns udviklingsmuligheder (Lynch 

& Vaghul, 2015). Læring i de tidlige år har en meget stærk indflydelse på udvikling af sociale og kognitive 

kompetencer, på hjernens udvikling og arkitektur, og dermed grundlæggende betydning for de strukturer, som al 

senere udvikling bygger på. 

”These findings lead to the conclusion that the most efficient strategy for strengthening the future 

workforce, both economically and neurobiologically, and for improving its quality of life is to invest 

in the environments of disadvantaged children during the early childhood years”.(Lynch & Vaghul, 

2015, s. 15. Med reference til Knudsen et al, 2006).  

Det er altså særligt for udsatte børn, eller børn med baggrund i familier med lavt uddannelsesniveau af afgøren-

de betydning, at dagtilbud har høj kvalitet. 

 



KVALITET I DAGTILBUD 

4 
 

 

1.3 ØKONOMISKE FORDELE VED AT INVESTERE I HØJKVALITETSDAGTILBUD 

Efterhånden har flere studier internationalt prøvet at påvise en sammenhæng mellem investeringer i universelle 

dagtilbud (alle børn), og sammenhænge mellem investeringer i højkvalitetsdagtilbud, og besparelser og fordele 

for både børn, familier og samfund på længere sigt.  

 

I USA, hvor det stadig ikke er almindeligt, at alle børn går i dagtilbud, viser et studie, at investeringer i højkvali-

tetsdagtilbud for udsatte børn giver mellem 3 og 7 dollars tilbage af hver investeret dollar (Reynolds, 2008):  

”Available benefit-cost estimates based on older, intensive interventions, such as the Perry Preschool 

Program, as well as contemporary, large-scale public preschool programs, such as the Chicago 

Child-Parent Centers and Tulsa’s preschool program, range from three to seven dollars saved for 

every dollar spent” (Reynolds, 2008). 

 

Et nyere studie viser samme tendens for udbredelse af dagtilbud af høj kvalitet, nemlig at investeringerne tjener 

sig selv hjem inden for 8 år:  

“A voluntary, high-quality, publicly funded universal prekindergarten education program serving all 

3- and 4-year-old children would generate annual benefits that would surpass the annual costs of the 

program within eight years” (Lynch & Vaghul, 2015). 

 

Et nyt dansk studie (review) fra VIVE finder:  

”… at der generelt er entydigt positive effekter af at gå i et universelt dagtilbud, når det gælder frem-

skridt i skolen, antal års uddannelse, højeste fuldførte uddannelse, beskæftigelse og løn. Studiet viser 

en tendens mod, at effekterne er størst for børn fra lave socialgrupper, og dagtilbud kan dermed po-

tentielt reducere social ulighed i samfundet” (Dietrichson, Kristiansen & Nielsen, 2018).  

 

Studiet understreger videre at ”dagtilbuddet skal være af en vis kvalitet, før det har en gunstig effekt på børne-

nes udvikling”. Endelig konkluderes, at hvis kvaliteten i dagtilbud er tilstrækkeligt høj, vil det være en god 

investering for samfundet (ibid.). 

 

Internationalt og især i USA har det medført forsøg med at indskrive specifikke målbare indikatorer for kvalitet 

i de politiske og pædagogiske programmer, bl.a. gennem Quality Rating and Improvement Systems (QRIS) 

såsom Head Start, Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre, 2008) eller 

ECERS-R (Harms, Clifford & Cryer, 1998). Fælles for programmerne og værktøjerne er antagelser om, at inter-

ventionerne kan angive kvalitet, der støtter de politisk-økonomiske mål, som løbende og efterfølgende kan eva-

lueres (Gordon et al, 2015). 

1.4 FORSKELLIGE LOGIKKER OM BARNDOM OG PÆDAGOGIK 

I de skandinaviske samfund finder børns læring og udvikling sted i flere forskellige barndomskontekster – de 

sammenhænge, som børnene bevæger sig gennem og på tværs af i løbet af deres opvækst (Schwartz & 

Reynisdóttir, 2015). Eksempler på barndomskontekster er familie, dagtilbud, lege- og aktivitetsfællesskaber, 

både i dagtilbuddet og i hjemmemiljøet. 

De forskellige barndomskontekster er organiseret ud fra hver deres form for logik. Hvilken logik, der konkret er 

tale om, hænger sammen med, hvordan og hvornår barndomskonteksterne er opstået og blevet sat i system. Det 

betyder, at de forskellige barndomskontekster stiller børn overfor forskellige udfordringer, krav og muligheder.  

Et eksempel på, hvordan de forskellige logikker kan se ud, er at danske dagtilbud som fx børnehaven historisk 

har været forbundet med børns frie leg. Men de senere år er de også blevet forbundet med læring, som ellers 

traditionelt efter mange pædagogers mening hører skolen til. 

Med indførelsen af lov om Læreplaner i dagtilbud (2004) og Dagtilbudsloven (2013, 2015, 2016, 2018,2019) er 

der politisk udtrykt ønsker om, at barndommen skal ses som såvel en selvstændig, grundlæggende og betyd-

ningsfuld periode i barnets liv og som en grundlæggende del af en sammenhængende arena for læring og udvik-
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ling hen mod en veluddannet og demokratisk sindet medborger. Dannelse og uddannelse hænger sammen (KL, 

2017). 

Parallelt med de dannelsesforestillinger, der traditionelt har hersket inden for den pædagogiske verden, findes 

der internationalt to primære pædagogiske tilgange til dagtilbudspædagogik. Tilgangene beskriver, hvad der 

lægges vægt på i forbindelse med børns trivsel, læring og udvikling.  

De to tilgange eller positioner i den danske diskussion kaldes i forskningen og internationale rapporter for hen-

holdsvis læring- eller uddannelsessorienteret eller førskole pædagogik (the early education approach) og den 

dannelsesorienterede, socialpædagogiske tilgang (the social pedagogic approach) (Bennett & Taylor, 2006). 

Tilgangene beskrives også ofte som den fransk-engelske tradition med rødder i Frankrig, England og USA og 

den nordiske tradition med rødder i Skandinavien og Tyskland.  

Den grundlæggende tanke bag den socialpædagogiske tilgang er synet på det kompetente barn, der bedst selv 

kan forvalte sit eget liv. Historisk har denne tilgang domineret dansk børnehavepædagogik de seneste 100 år, 

kun afbrudt af kortere perioder, fx i 70’ernes strukturerede pædagogik.  

Det har, understøttet af den udbredte opfattelse af og anvendelse af en form for selvforvaltningspædagogik, 

medført en børnecentreret praksisform i dagtilbud, hvor ”fri leg” og barnets frihed til at udforske verden har 

været god tone (Hansen, 2012).  

Det har i mange tilfælde medført, at pædagogerne har overladt læringsrummet til børnene selv og, fx begrundet 

med dette selvforvaltnings-perspektiv, har trukket sig tilbage fra og ud af børnenes fællesskaber.  

I det svenske forskningsprojekt Barns tidiga lärande (børns tidlige læring) beskrives det, som at børn og pæda-

goger lever i adskilte rum (Sheridan et al, 2009), pædagogen ”går hele tiden bagved barnet” om end danske 

pædagoger, ikke mindst i forbindelse med indførelsen af læreplaner i 2004, i højere grad arbejder efter modellen 

med de tre pædagogiske rum, der bygger på en skelnen mellem Klafkis grundlæggende dannelsessyn/tilgange til 

børn og deres læring (Klafki, 1983; Bennett & Taylor, 2006). 

I en undersøgelse af svenske og danske pædagogers syn på læring, finder Broström og Frøkjær (2012), at sven-

ske pædagoger lægger større vægt på vertikale relationers betydning i betydningen af barn-voksen-relationen 

med pædagogen som den mere vidende, jf. Vygotsky (1978).  

Danske pædagoger vægter i højere udstrækning de horisontale relationer, relationerne børn imellem og dermed 

et fravær af én, der ved bedre. At det måske stadig forholder sig sådan i danske dagtilbud, kan en forsigtig tolk-

ning af fund i projektet ”Fremtidens dagtilbud” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a) 

måske vise: 

”(Det ses) at de deltagende dagtilbud har en høj kvalitet i den sociale og følelsesmæssige understøt-

telse af børnene og i at sikre en tryg og varm ramme for børnenes læring i bred forstand. 

At de deltagende dagtilbud har en middel kvalitet i forhold til organiseringen af læringsmuligheder 

for børnene.  

At de deltagende dagtilbud er mindre stærke i den læringsmæssige understøttelse af barnet i forhold 

til at styrke barnets læring i bred forstand, fx ved at personalet bruger sig selv som sproglige rolle-

modeller og giver børnene en kvalificeret respons og følger op på børnenes initiativ, udsagn og 

handlinger” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, s. 7). 

De senere år har ”the early education approach” vundet indflydelse. Dagligdagen er i højere grad end tidligere 

begrundet ud fra mål og værdier, og de pædagogiske aktiviteter er professionelt ledede af pædagogen. De hori-

sontale relationer er (også) blevet mere vertikale (se figur 5). 
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Figur 5. Dannelse og tilgange til børns trivsel, læring og udvikling 

 

 

Der er kommet et stigende fokus på organisering af pædagogisk praksis, så den i højere grad følger bestemte 

mål (fx læreplanen), men stadig har fokus på at inddrage børnene i planlægningen. Undersøgelser viser, at de 

steder hvor læringsmiljøet systematisk organiseres, fx med hensyn til børnenes alder og udvikling, i forskellige 

grupper og rum, får børnene langt mere voksenkontakt (Hansen, 2012). Samtidig ses en modbevægelse, der taler 

imod det, forskere kalder en øget målstyring af dagtilbudsområdet (Togsverd, 2018). 

Det interaktionistiske perspektiv, der også er nærværende forsknings perspektiv, peger på at leg og læring ikke 

er hinandens modsætninger (pkt. 3 i figur 5), men to sider af samme sag. De svenske forskere Pramling Samu-

elsson og Asplund Carlsson (2008) anvender begrebet ”det legende lærende barn” for at tale om barnet i børne-

haven som en hel person, som ikke skelner mellem leg og læring, men som handler for at forstå sin omverden. 

Ved at det pædagogiske personale tilføjer viden, muligheder og erfaringer – noget børnene måske ellers ikke 

selv ville have fundet på eller ville anvende bevidst – tilbydes de at lege med og anvende et indhold fra den 

kultur, som omgiver dem, og som de selv prøver at gøre til deres egen og blive en del af (Vygotsky, 1978). 

De voksnes viden, tilgang og børnesyn skaber forskelle i kvaliteten af det læringsmiljø, der tilbydes børnene. 

Konsekvenserne af variation i læringsmiljøerne i dagtilbud er, at der skabes forskellige betingelser for børns 

trivsel, læring og udvikling (se figur 3).  

Resultaterne af det svenske forskningsprojekt ovenfor (Sheridan et al, 2009), viser tendensen til en forbindelse 

mellem høj kvalitet og børns matematiske og kommunikative forståelse og læring… ”endog børn under tre år, 

der gik i et dagtilbud af høj kvalitet, lykkedes bedre med opgaver inden for sprog og kommunikation og tidlig 

matematisk forståelse sammenlignet med børn, der gik i et dagtilbud af lav til god kvalitet” (Garvis et al, 2018, 

s. 586).  

I de dagtilbud, som ifølge de svenske forskeres vurdering har en høj kvalitet, er læringsmiljøet præget af gode 

samspil, kommunikation med og udfordringer for børnene. Personalet har formuleret tydelige mål for aktivite-

terne med klare udviklingsperspektiver, men udformer aktiviteterne i samarbejde med børnene.  
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Der ses varierende gruppestørrelser og gruppeinddelinger med det formål at give omsorg, skabe rum for leg og 

muligheder for læring ud fra læreplanens temaer. De proksimale processer9 er stærke, hvilket muliggør en pro-

gression i børnenes læring og udvikling (Sheridan et al, 2009, s. 243).  

Et læringsmiljø af høj kvalitet er rigt på materialer, stimuli og udfordringer. Personalet møder børnene med 

pædagogisk bevidsthed og indsigt i børns intentioner og interesser og forholder sig nysgerrige over for børns 

spørgsmål og stiller selv ”open-ended” spørgsmål til børnenes ytringer. De er således både omsorgs- og læ-

ringsorienterede i deres tilgang til børnene. Personalet tager stilling til, hvilke erfaringer, oplevelser, indhold og 

aktiviteter, der er væsentlige for børns læring og udvikling samtidig med, at de kan gribe nuet og således spon-

tant følge op på eller tage afsæt i børnenes egne initiativer (Sheridan et al, 2009, s. 244). 

1.5 ENVIRONMENT RATING SCALES 
Initiativet til at udvikle ”environment rating scales”, som vi i dag kender som værktøjer i ERS-linjen, blev taget 

i 1970erne af de amerikanske forskere Thelma Harms og Richard Clifford (1980). ECERS (Early Childhood 

Environment Rating Scale, 1980) og ECERS-Revised (1998) og ECERS-3 (2015) er en checkliste af temaer for 

forbedring af kvaliteten af læringsmiljøet i børns institutioner (Classrooms).  

Temaerne er oprindelig udviklet på baggrund af Thelma Harms’ undervisning og observationer af praksis gen-

nem to årtier og i dialog med praktikere og kolleger. Temaerne afspejler tidens dominerende opfattelser af god 

praksis, fx høj andel af børne-initierede aktiviteter, et helhedsorienteret børnesyn (praksis, der tilgodeser og 

understøtter børns psykiske, emotionelle, sociale og kognitive udvikling) og behovet for veluddannede pædago-

ger (teachers), som responderer adækvat på børns udvikling og behov (Gordon et al, 2015). 

Mange af temaerne og opdelingen af dem i ECERS er fra starten organiseret omkring konkrete aktiviteter og 

struktureringer, som afspejler daglig praksis, fx måltidet, hente-bringe situationerne, leg, sundhed og hygiejne 

(fx håndvask).  

Temaerne er opdelt i undertemaer og skalaer, der beskriver specifikke tegn på kvalitet, dvs. indikatorer inden for 

hvert undertema (seks subskalaer med 35 punkter med i alt 468 udsagn om kvalitet). Med baggrund i den holi-

stiske tilgang, Harms og Clifford har tilstræbt, dækker indikatorer under et bestemt tema ikke kun en sådan mere 

afgrænset dimension, fx måltidet eller støtte til sproglig udvikling, men flere dimensioner, fx både måltidet, 

hvad angår et hygiejne- og sundhedsmæssigt aspekt, og sprogstøtte, fx hvordan pædagogerne taler med børnene 

under spisningen, og det sociale aspekt, fx hvilken stemning hersker omkring og under måltidet, og hvordan 

hjælper børnene og pædagogerne hinanden med borddækning og oprydning. Forskellige aspekter af kvalitets-

dimensioner eller temaer på metaniveau overlapper hinanden. 

Skemaerne scores af en observatør med værdier fra 1-7. Fra utilstrækkelig (1) til minimal (3) til god (5) til ud-

mærket/ høj kvalitet (7) (excellent) i en såkaldt 'Likertskala10. Standardscoringen i ECERS-R foretages som 

stop-scoring, dvs. observatøren stopper scoringen, når han/hun møder en indikator, der ikke observeres og kan 

besvares med ”nej”. Det medfører, at observatøren ikke behøver at overveje resten af skemaet, og at praksis 

ikke tillægges en højere score, end de faktisk demonstrerer i den samlede score.  

Tabel: Scoring i ECERS (fx punkt 1, Indendørs plads) 

 

                                                           
9 Se afsnit 1.6 om proksimale processer 
10 På en Likertskala, scorer man i ERS enighed/uenighed i et givent udsagn med ja/nej. Harms et al (1998/2015) bruger en skala med syv trin. 

  ja nej 

1 

1.1 □ □ 

1.2 □ □ 

1.3 □ □ 

1.4 □ □ 

3 

3.1 □ □ 

3.2 □ □ 

3.3 □ □ 

3.4 □ □ 

3.5 □ □ 

5 

5.1 □ □ 

5.2 □ □ 

5.3 □ □ 

7 

7.1 □ □ 

7.2 □ □ 

7.3 □ □ 
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Beregning af scorer (stop-score) 

I forhold til pædagogisk udvikling i praksis, er scoringsmetoden siden blevet kritiseret (Hofer, 2010). Det kan 

antages, at der faktisk er indikatorer med højere værdi, som en given praksis møder, men som de ikke får kredit 

for, og der er også i dag en mere udbredt opfattelse af, at dialogen med praksis om evaluering af kvalitet enten 

tager afsæt i det pædagogerne er gode til eller det, de viser tegn på at være på vej til at udvikle, frem for det, de 

ikke mestrer. Uden at eventuelle problematiske forhold overses. I den forbindelse viser både nyere forskning 

(Gordon et al, 2015) og forfatternes revisioner af værktøjerne hen mod, at der med pædagogisk udvikling for 

øje, skal scores hele skemaer (stop-go scoring)11.  

I observationer med ECERS-3 anbefales i vejledningen til administration af værktøjet, at alle indikatorer scores 

(Harms et al, 2015). 

ECERS er testet for pålidelighed og validitet før publiceringen og er siden blevet anvendt til at evaluere pro-

gramkvalitet i mange forskningsprojekter op gennem 80’erne og 90’erne. Efterhånden er ECERS også blevet 

anvendt til at guide pædagogisk udvikling og til at evaluere interventionsprojekter (Gordon et al, 2013; 2015; La 

Paro et al, 2012; Early et al, 2018). 

I takt med, at der i USA blev oprettet flere og flere tilbud (institutioner/child care centers) bl.a. til de mindste 

børn (infants og toddlers) udviklede forfatterne sammen med Debby Cryer, en række separate skalaer. ITERS 

(Infant/Toddler Environment Rating Scale, Harms, Cryer & Clifford, 1990), FDCRS (Family Day Care Rating 

Scale, Harms & Clifford, 1989) og FCCRS, (Family Child Care Environment Rating Scale, Harms, Jacobs & 

White, 1996). ECERS-R og ITERS er siden også oversat til flere sprog (Harms et al, 2002). 

Værktøjerne i ERS-linjen12 er udviklet til at sætte personale i dagtilbud i stand til at træffe velinformerede valg 

om, hvilke interventioner inden for områder af den pædagogiske praksis, der kan forbedre kvaliteten og dermed 

børnenes udbytte. Værktøjerne giver et samlet billede af, hvordan og hvorvidt globale kvalitetskriterier mødes.  

Den gennemsnitlige score for et givent læringsmiljø er relateret til positiv udvikling for børn i forhold til om-

sorg, læring og positive relationer. Værktøjernes kriterier for denne kvalitet er sikret gennem gentagelse af de 

globale kvaliteter, frem for enkelte og mere detaljerede kvaliteter: ”Key aspects for positive development are 

more heavily represented than single details” (Cryer, Harms & Riley, 2003, s xii). 

I den nyeste ECERS (3) har forfatterne videreført denne tilgang, der dækker de psykiske, socio-emotionelle og 

kognitive domæner, samtidig med sundhed og sikkerhed (Harms, Clifford & Cryer, 2015). Læringsmiljøet, 

børnenes relationer til hinanden og til betydningsfulde voksne og ledelse af de pædagogiske processer hænger 

sammen og influerer på den samlede kvalitet i dagtilbuddet. 

Skalaerne udtrykker global kvalitet og er som sådan velegnede til komparative studier og til at etablere baselines 

for forsknings- og udviklingsprojekter. De kan også anvendes som en form for selvevaluering eller som dialog-

værktøj, men de, der anvender ERS-værktøjer til dette formål, skal være opmærksomme på, at definitionen af 

kvalitet i de forskellige skalaer ikke medfører, at ERS bliver lig med kvalitet, eller at det medfører, at data 

kommer til at styre praksis frem for at informere praksis (se fx La Paro et al, 2012; Gordon et al, 2015 og Ma-

thers et al, 2007).  

                                                           
11 1 + (TAL1/TAL2 x 6) = stop-go-score. TAL1 er alle de positivt scorede udsagn, divideret med det samlede antal af udsagn (plus 1, for man 
kan ikke score lavere end 1). 
12 Environment Rating Scales, Harms, Clifford & Cryer, 2015 (www.ers.info). 

 Scorer 

Mindst én ja i 1 1 = utilstrækkelig 
Alle 1=nej og mindst halvdelen af 3=ja 2 
Alle 1=nej og alle 3=ja 3 = minimal 
Alle 3=ja og mindst halvdelen af 5=ja 4 
Alle 5=ja 5 = god 
Alle 5=ja og mindst halvdelen af 6=ja 6 
Alle 7=ja 7 = udmærket 

 



KVALITETSVURDERING MED ECERS-3 
 

9 
 

Hvilke kvaliteter måler ERS og hvordan? 

ERS-værktøjerne måler primært proceskvalitet og i et vist omfang strukturkvalitet. ”Structural quality refers to 

distal factors in early childhood settings such as staff-child ratio, group size, teacher education and training, and 

staff wages and benefits” (Early et al, 2018 s. 242). Strukturkvalitet er således de nationale økonomiske og soci-

ale forhold, værdier, interesser og organisering af dagtilbud, som afspejler sig i de muligheder og betingelser, 

der nationalt tilbydes børnene, som også Esping-Andersen (2008) fastslår. I internationale sammenligninger er 

strukturkvalitet ofte det, der laves benchmarking ud fra (fx UNICEF, 2008; EU, 2011).  

ERS-målinger viser, hvordan strukturkvalitet slår igennem i de gennemsnitlige scores. Er forholdene for børne-

ne af lav kvalitet (fx ringe plads til leg, ringe størrelse af rum, lav normering) scores lavere, også selvom kvali-

teten af interaktionerne er gode (Hu, 2015; Sylva et al, 2006; Limligan, 2009; La Paro et al, 2012; Vermeer et al, 

2016).  

”Process quality, on the other hand, refers to the proximal interactions among children, adults, and the environ-

ment that are thought to directly impact children’s growth” (Burchinal, 2017; Vandell & Wolfe, 2000; refereret i 

Early et al, 2018, s. 243).  

Alle nyere studier og forfatterne selv anbefaler som nævnt, at alle punkter og skalaer, der anvendes i en given 

evaluering med ERS, scores helt; altså at man undlader at bruge den såkaldte stop-metode, der netop i ECERS-

R angiveligt skævvrider resultatet til fordel for fx strukturkvalitet (La Paro et al, 2012; Gordon et al, 2015; 

Vermeer et al, 2016).  

Disse anbefalinger har forfatterne fulgt i revisionen af ECERS-R, dvs. ind i den nyeste version ECERS-3. Gor-

don et al’s (2013), Clifford og Sideris’ (2017) anbefalinger efter gennemførsel af et større stikprøveforsøg, har i 

det hele taget medført, at værktøjets måleegenskaber og indikatorerne er blevet justeret og flere indikatorer er 

taget ud (Harms, Clifford & Cryer, 2015, s. 8).   

Bl.a. er indikatorer med lav validitet fjernet, og der er under de enkelte skalaer indbygget en scoringslogik, der 

går ud fra at materialer, procedurer og organiseringer ligger forholdsvist lavt på skalaen. Tilgængelighed, diver-

sitet og brug af materialer ligger højere, og hvordan personalet bruger disse midler i interaktionerne med børne-

ne for at skabe trivsel og læring ligger højest. 

Forskellene mellem ECERS-R og ECERS-3 kan kort beskrives (Sideris et al, 2017):  

 

Skema 1, ECERS-R versus ECERS-3 

 

ECERS-R ECERS-3  

Observationerne gennemføres i dagtilbud/på stuer med 

børn i 2 ½ - 5 år 

Observationerne gennemføres i dagtilbud/på stuer med 

børn i 3 - 5 år 

Observationer og interview Kun observation 

Der lægges vægt på omfang og kvalitet af materialer 

og børnenes adgang til dem 

Der lægges mere vægt på, hvordan materialerne bru-

ges 

Der lægges vægt på interaktioner og pædagogens rolle 

Der er udvidede og styrkede indikatorer inden for 

sprog og Literacy samt matematik 

 

Personale- og forældredel taget ud 

Stram guide for sundhed og sikkerhed Større accept af mindre mangler for sundhed og sik-

kerhed 

Stop-scoring Stop-go scoring tilladt (ja/nej til alle indikatorer under 

et punkt) 

 



KVALITET I DAGTILBUD 

10 
 

Med hensyn til proceskvalitet, henviser de statistiske analyser i de ovennævnte studier til en tre-faktor-model, 

der kan beskrives som:  

1) Læring (kognition) med indikatorer fra skalaerne rum og indretning, aktiviteter og organisering; 

2) Interaktioner (socio-emotionel) og sprog fra skalaerne interaktion og sprog-ræsonnering (Sprog og Literacy i 

ECERS-3), og om end i mindre grad; 

3) Sundhed og sikkerhed med hovedparten af indikatorer fra personlige omsorgsrutiner og enkelte fra andre 

skalaer, der måler sikkerhedsaspekter (Gordon et al, 2013; 2015; Clifford et al, 2010; Mayer & Beckh, 2016; 

Næsby, 2016). 

 

Disse domæner er også af forfatterne selv formuleret som grundlaget for målinger med ECERS-3 (Harms, Clif-

ford & Cryer, 2015). Samtidig viser nye analyser af indikatorer i ECERS-3, at der kan udskilles en række fakto-

rer, der viser hen til en fire-faktor løsning13: 

 

1) Læringsmuligheder  

2) Grovmotorik 

3) Interaktion 

4) Understøttelse af matematik. 

 

Ved hjælp af de såkaldte IRT-metoder14 skabes sammenhæng mellem dimensionerne, de indikatorer praksis 

faktisk måles på, og dermed højere pålidelighed og validitet i både metoden og i sammenligninger med børns 

udbytte, målt med andre værktøjer. Ved brug af IRT-metoder udpeges og anerkendes aktuel viden om praksis 

og børns trivsel, læring og udvikling, der lægges til grund for hypotetisk formulering af indikatorer. Indikatorer-

ne valideres af flere forskere og praktikere uafhængigt af hinanden og det indbyrdes forhold mellem indikato-

rerne (de psykometriske egenskaber) fastsættes. Dvs. forholdet mellem de indikatorer, der er ”lette” at opnå og 

de, der er ”sværere” at opnå (eller møde). Efterfølgende er indikatorerne ECERS-3 testet i observationer i prak-

sis, fx som Early et al (2018) beskriver, i 1063 observationer. 

 

En hypotetisk ti-faktor-model er beregnet til at kunne omfatte domænerne Sprog og Literacy, Engagement, 

Matematik, Læringsaktiviteter, Adgang til materialer, Individualisering, Socio-emotionelt, Læringsmiljø (rum 

og indretning), Vejledning, Ledelse og Organisering (tid) (Sideris, 2017). Ikke alle indikatorer i denne model 

kan dog lige stærkt forudsige effekterne for børns læring og udvikling (Early et, 2018). 

 

Et måleinstrument, der således nu med ECERS-3 samlet set i høj grad har indholdsmæssige sammenhænge med 

både pædagogiske begrundelser og politik for, hvad børn skal lære, og med andre nyere instrumenter til måling 

af børns udbytte, kan i et vist omfang forudsige udbytte og effekter af høj kvalitet i dagtilbud (Vermeer et al, 

2016; Mathers et al, 2007; Early et al, 2018).  

 

 

1.6 ECERS I INTERNATIONAL KONTEKST 
Historisk har forskningen inden for feltet (early childhood education) bygget definitioner på kvalitet ud fra ad-

skillige proksimale (fx interaktioner) og distale (fx lovgivning) tematikker. Men på grund af mangfoldigheden 

af perspektiver på kvalitet og diskussioner om hvilke indikatorer af enten proksimal eller distal karakter, der er 

mest vigtig, har det resulteret i definitioner der var meget brede eller ikke særlig specifikke (Layzer & Goodson, 

2006; La Paro et al, 2012). Det har på den ene side ført til begrebet global kvalitet, omfattende to primære kom-

ponenter ”struktur” og ”proces”, men på den anden side, at netop en definition som ”global kvalitet” ikke kan 

favne alle aspekter eller dimensioner af kvalitet (se også Sylva et al 2007; Sheridan 2012). 

Global kvalitet i ECERS-R 

Flere studier rapporterer om korrelationer mellem variabler for proces og strukturkvalitet og global kvalitet i 

ECERS, viser La Paro et al (2012), men vigtige temaer og områder, såsom det udendørs læringsmiljø, fx lege-

pladsen og det nære følelsesmæssige klima, som andre programmer såsom ICDP arbejder med, indfanges ikke i 

dybden med ECERS-R. Og de påpeger, at der må forskes mere i andre og mere domænespecifikke temaer for 

kvalitet, som mere præcist kan guide forskning og politik, og de understreger risikoen for, at uddannelse og 

træning i forbindelse med udviklingsprojekter og kvalitetsudvikling bliver rettet mod alene at score højt i 

ECERS-R. 

                                                           
13 En seksfaktor-løsning er også stærk, ligesom det undersøges om der kan udvikles en ti-faktor-løsning med tilstrækkelig høje værdier (Sideris, 
2017). 
14 Item-Response-Theory (Rasch- modellen) Rasch, 1977. 
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Studiet omfatter 76 publikationer i analysen, som efter et pålidelighedstjek blev kodet med kvalitetsdefinitio-

nerne: global, global classroom, observed, classroom, program, overall, environmental, process, global class-

room proces quality, quality is ECERS-R score og ”other” (La Paro et al, 2012, s. 5).  

Flest forekomster i publikationerne var der for ”quality is ECERS-R Score” (24 %) og ”classroom quality 

(18 %). Proceskvalitet var den kodning, der optrådte færrest gange. I de publikationer, der henviste til ECERS-R 

som kvalitet i sig selv, havde forfatterne ikke andre definitioner på kvalitet, men hævdede troværdigheden af 

værktøjet, eftersom ”the measure has been related to child outcomes previously” eller henviste til den udbredte 

brug af værktøjet (s. 5). 

I reviewet identificeredes mindst 10 forskellige måder at definere kvalitet på, herunder den paradoksale og selv-

henvisende definition, at ECERS er kvalitet (La Paro et al, 2012). Proceskvalitet, som er ECERS forfatter-

nes/udviklernes egen foretrukne definition, og strukturkvalitet er de to primære typer af kvalitet, der tilsammen 

udgør ”global kvalitet”.  

Global kvalitet har sine begrænsninger, hævder La Paro et al, og anbefaler, at der arbejdes med en værktøjskas-

se bestående af flere metoder og tilgange, så det globale kvalitetsperspektiv suppleres med forskning og under-

søgelse i dybden, i flere dimensioner, med mere fokuserede målinger. 

I et nyere studie af La Paro, Williamson & Hatfield (2014) bygges videre på reviewets resultater. I en undersø-

gelse af to værktøjer, der kunne indgå i en ”kvalitetsmålingsværktøjskasse”, som anført ovenfor i 2012 studiet, 

gennemføres bl.a. regressionsanalyser, der påviser sammenhænge/manglende sammenhænge mellem de to må-

lingsværktøjer ITERS og CLASS-Toddler (se abstract i bilag 1). Der er generelt lav kvalitet i de vurderede 

institutioner (n= 93), fx er der lave scorer for Sprogstøtte, der viser at børns potentialer ikke understøttes. 

I studiet observeres kvaliteten af voksen-barn interaktioner med de to instrumenter. Det undersøges, hvad de 

måler og om det er forskelligt, og om der er en sammenhæng mellem den målte kvalitet og personalets egne 

observationer af børnene. 

CLASS-Toddler er stærkest på proceskvalitet med fokus på interaktioner og ITERS på global kvalitet (struktur) 

og viser, at procesvariabler og interaktioner har positiv sammenhæng for adfærdsproblemer (rapporteret af per-

sonalet i dagtilbuddene), mens strukturelle variabler og instruktionsfokuserede interaktioner ikke har. 

Et af de problemer der påpeges, er at personalet mangler uddannelse/har lavt uddannelsesniveau. Et andet pro-

blem er, at der mangler ordentlige redskaber til at vurdere socio-emotionel udvikling, eftersom hverken ITERS 

eller CLASS kommer specielt i dybden inden for denne kvalitetsdimension.  De fleste af skalaerne og dimensi-

onerne i CLASS-Toddler og ITERS-R er korrelerede, mest signifikant mellem interaktioner i ITERS og ”Tea-

cher sensitivity” i CLASS og mindst mellem ”negative climate” og ITERS’ omsorgsrutiner. Generelt er korrela-

tionerne ikke stærke (s. 887). I denne sammenligning af ITERS og CLASS, viser der sig ikke så stærke sam-

menhænge som forventet (La Paro et al, 2014, s. 887). 

Studiet finder, i lighed med Gordon et al (2015), at kommende forskning skal bygge på stærkere målemetoder, 

hvad angår børns læring og udbytte. Disse skal supplere målinger af læringsmiljøet. Målinger af læringsmiljøet 

skal omvendt udvides med skalaer inden for det socioemotionelle område (La Paro et al, 2014, s. 890). 

Andre karakteristika, der kan påvirke målinger med ECERS 

Hofer (2010) diskuterer, hvordan ECERS-R i sig selv danner fundament for andre og tilsvarende værktøjer og 

hvordan ECERS tillægges stor værdi politisk samt at brugen af værktøjet har økonomiske konsekvenser for 

dagtilbuddene i mange stater i USA. 

Når et evalueringsværktøj er så udbredt og har så høj status, må man ifølge Hofer kunne stille en række grund-

læggende krav til metoden. Et godt værktøj må således bygge på klassisk litteratur og viden om test og testud-

vikling, fx mulighed for en stærk ”inter-rater reliability”. Niveauerne i skalaerne skal være konsistente i deres 

hierarki; et udsagn (indikatorerne) skal afspejle eller falde ind under den samme dimension som de andre indi-

katorer inden for et tema/en subskala, og temaerne i en subskala skal falde inden for den dimension, som skala-

en i sin helhed afspejler. Når der, som med ERS-værktøjerne, er flere måder de kan anvendes på, må resultater-

ne af de forskellige måder være nogenlunde ensartede, og det samme gør sig gældende når værktøjerne anven-

des over tid.  
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Dvs. at det skal tages i betragtning, om en scoring om efteråret og en om foråret kan og skal vise samme resultat 

for de samme børn – flere statistiske bias vil skulle beregnes for fx at tage højde for, at de samme børn er blevet 

et halvt år ældre, om personalet er det samme osv. (Hofer, 2010, s. 176). 

Et vigtigt fund i studiet er, hvordan observationernes varighed påvirker den samlede score. Tendensen er, at jo 

længere tid der observeres, jo lavere scores dagtilbuddene. Og omvendt, jo kortere observationstid, jo højere 

scores.  

Ifølge Hofer kan der være to forklaringer. Det kan være svært at se alle udsagn i praksis, når et helt ECERS-R 

skema skal scores. Forfatterne anbefaler, at de indikatorer der ikke kan observeres, kan tages op i et interview 

med praktikerne bagefter. Jo kortere observationstid, desto flere spørgsmål til praktikerne. Det påvirker sco-

ringsresultatet, at det ikke alene er en ekstern observatør der scorer, men personalets egne udsagn, der inddrages 

og gøres gældende. 

En kort observationstid kan medføre at interaktioner, der fx falder positivt ud i den tid, der observeres, ville 

falde negativt ud, hvis observationen varede i længere tid og observatøren ville opleve flere og andre interaktio-

ner, lyder kritikken (Hofer, 2010, s. 188). 

Selve scoringsmetoden har også betydning for resultaterne. Som Gordon et al (2015) også viser, har metoden, 

hvor scoringen stopper når en indikator ikke er mødt, en tendens til at score dagtilbuddene lavere end ved alter-

native metoder. Et dagtilbud, der opnår et gennemsnit på fx 3 på skalaen, kan også være meget anderledes end 

et andet dagtilbud, der opnår samme score. I det første tilfælde kan der være tale om at scoren netop opnås. I det 

andet, at man faktisk ikke får kredit for, at flere punkter under 5 på skalaen kunne observeres.  

En alternativ scoringsmetode, såsom ”stop-go-score” hvor alle indikatorer scores, viser et mere fuldstændigt og 

korrekt billede af kvaliteten i dagtilbuddet. Som Hofer påpeger, hviler validiteten også meget på, at de enkelte 

indikatorer har den korrekte vægt i forhold til hinanden (se også Gordon et al 2015). Studiet viser altså, at selve 

observationen (form og tid) kan påvirke resultatet.  

Udvikling af nye værktøjer 

Sylva et al (2006) udviklede i forbindelse med ”The Effective Provision of Preschool Education” (EPPE) pro-

jekt et engelsk curriculumbaseret skema, ECERS-Extended Version (Sylva, Siraj-Blatchford & Taggart, 

2003)15. De fire subskalaer i ECERS-E er ”Literacy, Mathematics, Science/Environment and Diversity”  alle 

temaer, der indgår i det engelske curriculum (”national learning goals”, 2000; Sylva et al, 2006, s. 79). Temaer-

ne udfoldes over 15 ”items”. Efter de britiske forskeres opfattelse var ECERS-R utilstrækkelig til måling af 

kognitive kompetencer, der baserede på leg, og ikke følsom nok overfor vigtige pædagogiske processer, der kan 

lægges til grund for børns udvikling af social kompetence. Endelig blev ECERS-R vurderet til at være util-

strækkelig til at måle kulturel og intellektuel diversitet (Sylva et al, 2006, s. 78). 

I de første undersøgelser i EPPE-projektet anvendtes ECERS-R og fundene om kvalitet er konsistente med 

andre stor-skala projekter, fx NICHD (National Institute of Child Health and Development, USA) (Sylva et al, 

2003). EPPE gennemførte yderligere intensive casestudier i 12 dagtilbud (day care centres), der var placeret højt 

i ECERS-R scoren, for at kunne forklare, hvorfor netop disse centres praksis var af høj kvalitet. Her identifice-

redes kvaliteten af sproglige interaktioner mellem voksen og barn, personalets viden om og forståelse af curricu-

lum, viden om børns læring og de voksnes kompetencer til at hjælpe børnene løse konflikter og hvordan de 

hjælper forældre med at understøtte børnenes læring i hjemmet. EPPE anvendte også børneprofiler, udarbejdet 

af personalet i dagtilbuddene, samt interviews med forældre og personale. Alle data er anvendt i multi-level 

modeller, der kan undersøge ”added value” af dagtilbuddet, efter at have taget højde for en række baggrundsfak-

torer (Sylva et al, 2003). 

Studiet viser, udover positive effekter af højkvalitetsdagtilbud for børns kognitive og sociale udvikling, også 

positive effekter hvad angår inklusion, især for udsatte børn og familier og for værdien af hjemmelæring på 

tværs af socioøkonomiske skel (Sylva et al, 2003). 

                                                           
15 The Early Childhood Environment Rating Scale for England (Sylva, Siraj-Blatchford & Taggart, 2006) eller som instrumentet hedder: ECERS-
Extended Version (Sylva et al, 2006; 2010; Brody 2014) 
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Det meget omfattende EPPE-studie har resulteret i mange videnskabelige artikler, hvor forskerholdet undersø-

ger delaspekter af projektet, udvikler analyserne og finder nye resultater, der i høj grad har påvirket såvel poli-

tik, økonomi og udbygning inden for dagtilbudsområdet og praksis (Siraj-Blatchford et al, 2008). De børn, der 

startede i dagtilbud tilbage i 2001, har man fulgt op gennem skoletiden til de var 16 år. 

Blandt de mange resultater er en karakteristik af højkvalitetsdagtilbud (Siraj-Blatchford et al, 2008, s. 25-26): 

The staff used open-ended questioning and encouraged ‘sustained shared thinking’; 

Differentiated learning opportunities are provided to meet the needs of individuals and groups e.g. 

bilingual, special needs, girls/boys etc. 

A balance was achieved between staff supported freely chosen play, and staff led small group activi-

ties; 

Settings viewed educational and social development as complementary; 

The staff had a good understanding of appropriate pedagogical content; 

The staff supported children in being assertive while at the same time rationalizing and talking 

through their conflicts; 

There was strong parental involvement, especially in terms of shared educational aims; 

A trained teacher acted as manager and a good proportion of the staff were (graduate, teacher) quali-

fied; There was strong leadership and relatively little staff turnover. 

 

Disse karakteristika anses af forfatterne selv for at være de mest betydningsfulde for praktikerne. De kvantitati-

ve undersøgelser med ECERS-R suppleres således med kvalitative observationer, hvor forskerne indsamler data 

om, hvad det er der gør de gode dagtilbud (der scorer højt i ECERS-R og ECERS-E) gode og hvordan det kan 

ses. 

Det kvalitative casestudie går i detaljer med pædagogiske interaktioner, og transskribering af observationer 

producerer de konkrete eksempler, som praktikerne har brug for, så de kan relatere data til egen praksis. I både 

EPPE og lignende studier ses de formuleret som foranstående karakteristik og som konkrete anbefalinger (Siraj-

Blatchford et al, 2008, s. 28). Udviklingen af indikatorer foregik i en iterativ proces, hvor både forskere, forvalt-

ninger og praktikere deltog. Hvert udsagn i skalaerne er endeligt formuleret på baggrund af praktikernes forstå-

else af kvalitet og god praksis. 

Den globale kvalitet i ECERS-R suppleres således i EPPE med lokal og kontekstuel kvalitet i ECERS-E ud fra 

det argument, at et fokus på innovation og praksisudvikling nødvendigvis må være afgrænset og konkret, da det 

ellers ikke vil få nogen betydning – eller give mening - for praktikerne. 

I EPPE karakteriseres ”effektive” pædagogiske processer som ”sustained shared thinking”. Det er pædagogiske 

processer, hvor pædagogen er opmærksom på børnenes interesser og forståelser, og hvor de sammen interagerer 

for at undersøge eller udvikle en ide eller kompetencer. Udviklingen af dette betydningsfulde begreb var næppe 

fundet sted, hvis ikke ECERS-R var blevet suppleret med ECERS-E og med de kvalitative undersøgelser. 

Samtidig med, at kvalitetsindikatorerne skal være relevante for praktikerne, skal de ifølge Sylva et al (2008) 

være relevante for politikere og svare til den virkelighed, dvs. den lovgivning mv., der aktuelt regulerer områ-

det. ECERS-E designes ifølge forfatterne netop for at reflektere ændringerne i lovgivningen på området i Eng-

land, i.e. det engelske curriculum. 

Sylva et al (2011) præsenterer i et senere studie en række af de resultater, der produceres i EPPE-studiet, bl.a. 

effekten af dagtilbudskvalitet for børns kognitive udvikling og adfærd i 11-årsalderen. ECERS-R og ECERS-E 
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bruges til at måle kvaliteten i 141 dagtilbud. Det viser sig, at kvaliteten af det dagtilbud et barn har gået i, tyde-

ligt kan spores ind i skolealderen.  

De samlede datakilder i det omfattende projekt er akademiske og omfatter social evaluering over tid, informati-

on om familiebaggrund over tid, interviews med personale i dagtilbud og skoler, kvalitetsmålinger i dagtilbud 

og skoler og casestudier af effektive dagtilbud og skoler (ECERS-R, ECERS-E, National Assessment Tests, 

Strengths and Difficulties Questionnaire, The Adaptive Social Behaviour Inventory) (Sylva et al, 2011). 

Forskellen mellem børn, der er blevet passet hjemme og i et dagtilbud af lav kvalitet, er ikke stor og begge 

grupper scorer lavere end børn, der har gået i dagtilbud af god kvalitet, viser målinger med ECERS-E, sammen-

lignet med nationale test i matematik og engelsk (Sylva et al, 2011, s. 113-114). Social og pro-social adfærd 

blev målt med ECERS-R og ECERS-E og viser tilsvarende resultater. De to redskaber måler stort set det sam-

me, ECERS-R blot en smule højere. 

Forfatterne diskuterer i artiklen denne type forskningsprojekters muligheder og begrænsninger. Hvad angår 

ERS-værktøjerne, vurderes de til at være solide, men ikke dybtgående. De må suppleres med andre observatio-

ner og kan så endda ikke beskrive ”det hele barn” (Sylva et al, 2011, s. 120). Det er nødvendigt at anvende både 

kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder (mixed methods), for at kunne måle effekter og kvaliteter, 

både i bredden og i dybden. I EPPE inddrages børnenes, familiernes og praktikernes ”stemmer”, men det sker 

ikke via de kvantitative aspekter, men derimod via de kvalitative aspekter af studiet (Siraj-Blatchford et al, 

2006, s. 70–71). 

Limligan (2011) påpeger, at strukturelle faktorer såsom normering, personalets uddannelsesniveau, børnenes 

alder – om end lettere at måle på – ikke kan give et dækkende billede af kvaliteten i en institution eller et pæda-

gogisk program, men må suppleres med værktøjer, der kan måle processer såsom interaktioner, aktivitetsformer 

og organiseringer af dagligdagen. Limligan finder det, modsat senere forskning, fx Gordon et al, 2015, der på-

peger risikoen for at høj scoring i ECERS bliver det, der efterstræbes frem for at udvikle kvaliteten i praksis, 

positivt, at ECERS er konstrueret på en sådan måde, at den på ene side udpeger hvilke processer mv. der er af 

høj kvalitet og på den anden side samtidig måler disse kvaliteter.  

 

Betydningen af kulturelle og lokale kontekster 

Sylva et al (2006) udviklede som nævnt tidligere i forbindelse med ”The Effective Provision of Preschool Edu-

cation” (EPPE) projekt et engelsk curriculumbaseret skema, ECERS-Extended Version (Sylva, Siraj-Blatchford 

& Taggart, 2003; 2010).  

Forfatterne/udviklerne anbefaler længere tids observation, tilstrækkelig til både at score ECERS-R og ECERS-

E, og de har selv anvendt denne fremgangsmåde (trianguleret med bl.a. Child caregiver Interaction Scale: CIS, 

Sylva et al, 2003). Studiet viser en stærk sammenhæng mellem ECERS-R og ECERS-E på den måde, at udvi-

delsen opsamler kvalitet inden for de samme områder som den originale skala, men at den ikke måler identiske 

aspekter af kvalitet. 

Studiets fund analyseres med en multi-level statistisk model, der kombinerer ”child-level” med ”centre-level” 

og socioøkonomiske faktorer. Efterfølgende analyseres de to værktøjer separat på en ”2-level-model” (børn og 

dagtilbud), så forskerne kan se effekten og forklaringskraften af de to værktøjer hver for sig. ECERS-E forudsi-

ger signifikant børnenes scores inden for ”pre-reading”, matematiske begreber og ikke-verbal-ræsonnering (rea-

soning), men ikke inden for delt opmærksomhed, sociale kompetencer og sprog. Som forventet var ECERS-R 

ikke forbundet med kognitiv udvikling, men kunne forudsige samarbejde og konformitet, selvstændighed og 

koncentration. Dvs. ikke kognitiv, men mere social udvikling. 

Hvis de akademiske kompetencer er vigtige i forhold til skolestart, er ECERS-E et godt værktøj. I en kulturel 

kontekst, hvor de sociale kompetencer er vigtigere, er ECERS-R et godt værktøj, viser studiet (Sylva et al, 2006, 

s. 87). 

Samlet giver de to værktøjer et billede af, at forskellige områder af børns udvikling er relateret til forskellige 

aspekter af kvalitet. Kvalitet i dagtilbud (preschool) er relateret til sproglig, social og kognitiv udvikling, som 

forudsagt i curriculum. Det betyder, at i lande med andre curricula og andre forventede profiler for børns udvik-

ling, vil der være andre definitioner af kvalitet. ”Conceptions of quality depend on national curricula and cultu-
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ral priorities” (Sylva, 2001). Argumentet gentages i konklusionen, med henvisning til Dahlberg, Moss & Pence, 

1999:” … quality in preschool must be contextualized in a way relevant to the values of a particular society” 

(Sylva et al, 2006, s. 89). 

Dahlberg og Moss (2005) gentager argumentet i en kritik af ECERS, hvor de kalder det en ”regulerende tekno-

logi”. Sylva et al (2006) anerkender, at kvalitet må kontekstualiseres, så det er relevant for de værdier der her-

sker i et konkret samfund, men som Siraj-Blatchford et al (2006) anfører på linje med Woodhead (1999) og 

Sheridan (2012), er kvalitet ganske vist delvist subjektiv eller intersubjektiv - men ikke tilfældig. Betydningen 

af national kontekst, både politik og praksis, bør altid inddrages. Både for at politik, forskning og praksis kan 

informere hinanden for at skabe grund for at træffe de bedste beslutninger om børn (Hammersley, 2005; 2012), 

men også for at sikre at de aspekter af kvalitet, der undersøges i et givent projekt, inddrager både det politiske 

og det praktiske niveau. At det har rod i virkeligheden, så at sige (Siraj-Blatchford & Wong, 1999). 

Der er mange faktorer, der spiller ind på dagtilbuddenes læringsmiljø. De kulturelle præferencer og værdier hos 

de voksne, den konkrete læreplan, der arbejdes efter, de fysiske rammer, finansiering og normering, personalets 

uddannelse osv. (Cryer, 2016). På grund af alle disse faktorer forventer forfatterne ikke, at et dagtilbud vil kun-

ne møde alle kvalitetsindikatorer på høj kvalitet inden for alle skalaer. Den samlede gennemsnitlige score er 

derfor mere vigtig end scoren for et enkelt punkt.  

Det er den samlede gennemsnitlige score der er relateret til børnenes trivsel, læring og udvikling – ikke de en-

kelte punkter i sig selv. Skalaerne er vægtede ved gentagelse af centrale aspekter på tværs af alle skalaer.  De 

vigtigste faktorer for positiv udvikling, omsorg, læring og positive relationer er mere betydningsfulde end en-

keltfaktorer såsom variationen af specifikke materialer. I nordisk kulturel kontekst antages det, at de vigtigste 

faktorer – eller pædagogiske mål – er inklusion, demokrati, relation og læring (Sheridan, 2001). Inklusion bærer 

i sig ERS’ værdi om omsorg og positiv udvikling. Det handler om ”børns muligheder for at deltage i fællesska-

ber og lære og udvikle kompetencer, så de kan begå sig og få et godt liv i dag og i fremtiden” (Næsby, 2012, s. 

89; Sheridan, 2001). Børns deltagelsesmuligheder og inklusion afgøres af de fysiske rammer, de sociale mulig-

heder og deres egen oplevelse af inklusion (Næsby & Qvortrup, 2014). 

Tværkulturelle sammenligninger  

Vermeer et al (2016) viser i en metaanalyse af internationale studier om brugen af ERS, en tværkulturel sam-

menligning af ERS karakteristika og resultater. Studiet viser, at kvaliteten i dagtilbud, målt med ERS-værktøjer, 

er højere i Australien/New Zealand og Nordamerika end i Europa, Sydamerika og Asien. Dette fund svarer ikke 

til Innocenti Research Centers (UNICEF, 2008) undersøgelse af 25 OECD-lande, hvor Australien og USA kun 

indfrier hhv. to og tre benchmarks ud af ti og hvor de europæiske lande ligger langt højere. 

Forklaringer kan ifølge studiet være, at ERS lægger meget vægt på det fysiske miljø som indikator for kvalitet. 

Det kan dels synes vigtigere i Nordamerika og Australien end i andre lande. En pointe, som også flere andre 

studier understreger (Sylva et al, 2006; Limligan, 2009; La Paro et al, 2011). Dels kan de være vanskelige at 

opnå i udviklingslande, hvor selve udbredelsen af dagtilbud til børn i første omgang er vigtig, og dels kan natio-

nal lovgivning i nogle lande ikke være fokuseret på disse områder (Vermeer et al, 2016, s. 19). Et andet forhold 

kan være, at der i nogle lande er mere fokus på materialer og indretning end i andre lande, hvor dette ikke øko-

nomisk er muligt eller ønskværdigt.  

ERS lægger som nævnt ovenfor vægt på disse forhold, så scoringen i en subskala i sidstnævnte tilfælde ville 

blive lav, selvom der forekommer interaktioner af høj kvalitet uden fx en række bestemte materialer. I USA er 

leg med vand og sand vigtig som indikator. I Norge ville det være sne og sten (Baustad 2012) og i Danmark en 

selvfølge i kraft af gode legepladsforhold, som ikke er særlig udbredte i mange amerikanske stater. Når en kvali-

tetsskala som minimum kræver tilstedeværelsen af disse materialer, kan det medføre, at indikatorernes rating 

bliver uordnet, som også Gordon et al (2015) viser. Endelig nævner studiet, at der i USA er stor opmærksomhed 

på kvalitetsmåling med ERS-værktøjerne og at der har været det over flere år. En praksis med evaluering ved 

hjælp af ERS skaber forventning om, at man har indrettet praksis, så den i højere grad er indstillet på at møde 

ERS-kvaliteterne (de kvaliteter, ERS udpeger som indikatorer). 

Studiet viser, at der er større forskelle på kvaliteten af dagtilbuddene i USA end i Europa og Australien. En 

forklaring kan være lovgivning, normering og standarder. I Australien, hvor der er en minimumsstandard for 

normering, falder næsten ingen dagtilbud under scoren 3. I USA er gruppestørrelser og normering (staff-child-

ration) ikke reguleret. I nogle stater i USA stilles der krav til uddannelse, der skal arbejdes med små grupper og 
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der findes en minimumsstandard for normering. I andre stater kan en uuddannet lede børnegrupper i en vugge-

stue (toddlers) med en normering på 1:12 (Vermeer et al, 2016, s. 20). 

Studiet viser således, at der er store udfordringer med at måle strukturkvalitet, men under de givne forhold kan 

ERS måle proceskvalitet på tværs af studier og derefter sammenligne resultaterne. Metaanalysen viser, at nor-

mering er vigtigere end gruppestørrelser hvad angår strukturkvalitet, men at det omvendte gør sig gældende 

hvad angår proceskvalitet (s.21).  

 

1.8 BEGREBER 
Kvalitetsmålingsredskaberne i ERS-linjen bruges til vurdering af kvalitet i det pædagogiske miljø og består af 

skemaer, der kan anvendes i forskellige typer af vurderings- og læringsprocesser. Uanset hvad formålet er med 

den konkrete kvalitetsvurdering, er det en forudsætning, at den professionelle eller den forsker, som foretager 

vurderingen, bruger viden om forskellige former for kvalitet.  

Struktur-, orienterings- proces- og effektkvalitet, fx som de relaterer sig til niveauerne i Bronfenbrenners øko-

systemiske model, sætter rammerne for, hvilken form for kvalitet et givent evalueringsværktøj producerer viden 

om og pædagogisk indsigt i.  

Dimensionerne samfund, pædagoger, børn og læringsmiljø (Sheridan et al, 2009) angiver konkrete vidensgrund-

lag for vurdering af en bestemt side af det pædagogiske miljø (fx pædagogernes tilgang til børns læring; interak-

tioner mellem voksne og børn, aktiviteter, mv.). Proceskvalitet må fx således analyseres kvalitativt i forhold til, 

hvad den betyder i hhv. samfunds-, pædagogens, børnenes og læringsmiljøperspektiv. 

I ERS-linjens redskaber ligger det internationale rettighedsperspektiv, risikohåndteringsperspektivet og lærings-

perspektivet endvidere som baggrund for temaerne i evalueringsskalaen: 

”Omsorgsmiljøer af høj kvalitet for børn må levere på tre basale behov, som alle børn har: beskyttel-

se af deres sundhed og sikkerhed, understøttelse af opbygningen af positive relationer og muligheder 

for at blive stimuleret og lære af erfaringer” (Clifford, Reszka & Rossbach, 2010, s. 2, egen oversæt-

telse). 

Temaerne i evalueringsskalaerne er formuleret som udsagn (indikatorer) inden for tematiske subskalaer, der 

beskriver aktiviteter og interaktioner i læringsmiljøet. Forståelsen af, at disse aktiviteter fremmer eller hæmmer 

børns læring og udvikling, bygger på den amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners bio-økosystemiske teori 

og den såkaldte person-proces-tid-kontekst-model og hvor det, der driver menneskers udvikling, er en kombina-

tion af biologi og kvaliteten af de såkaldte proksimale og distale processer (fx interaktioner som i proceskvalitet 

og normering, plads og indretning som i strukturkvalitet) i miljøet, der stimulerer læring og udvikling. 

I ERS-linjen måles proksimale processer i form af proceskvalitet, dvs. det som børnene erfarer i deres dagtilbud, 

og som direkte påvirker deres udvikling, fx gennem interaktioner mellem dem selv og personalet, de andre børn 

og med deres konkrete omgivelser/miljø. Distale processer ses som strukturkvalitet, dvs. det som mere indirekte 

påvirker kvaliteten af dagtilbuddet og det, som børnene får mulighed for at erfare, fx normering, personaleflow, 

ledelse og kommunal organisering mv., og de ses som orienteringskvalitet, dvs. fx som det overgribende værdi-

grundlag og den pædagogiske tilgang til børnene, fx hvorvidt børnene mødes med anerkendelse eller ej. 

Læring gennem proksimale processer 

Den grundlæggende mekanisme, der skaber menneskelig udvikling, kaldes hos Bronfenbrenner og Ceci (1994) 

og Bronfenbrenner og Morris (2006) proksimale processer. Det er samspilsprocesser i miljøet, der enten under-

støtter eller hæmmer individets udvikling:  

”Formen, styrken, indholdet og retningen af de proksimale processer, der påvirker udvikling, varie-

rer systematisk som en samlet funktion af det, der karakteriserer personen, der udvikler sig, det mil-

jø, processerne foregår i, naturen af de udviklingsresultater, der ses på, samt de sociale kontinuiteter 

og forandringer, som finder sted gennem personens livsforløb og gennem den historiske periode per-

sonen har levet i” (Bronfenbrenner & Morris [2006], 2012, s. 208, egen oversættelse). 

De proksimale processer er rammen for, hvordan det enkelte barn kan udvikle sine potentialer og reaktioner på 

påvirkninger udefra, fx selvregulering, modstandskraft, læring, udvikling og fastholdelse af positive relationer 

til andre mennesker. Det er altså også den proces, hvor barnet kan skabe og ændre dets egen psykiske verden og 

udvikle beredskab til at handle i samspillet med sin omverden (Bronfenbrenner & Ceci, [1994], 2012, s. 120).  
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De distale processer er de rammer, vi på flere fjernere niveauer (historisk, samfundsmæssigt, politisk) tilbyder, 

som de betingelser børn vokser op under (systemer på flere niveauer – kronos, makro, ekso, meso, mikro).  

Hvis de proksimale processer er svage, bliver barnets potentiale for udvikling ikke realiseret i samme grad, som 

når de proksimale processer bliver stærkere og mere omfattende. Det betyder, at den bio-økologiske systemteo-

ris perspektiv både omfatter de potentialer i form af de genetiske dispositioner, vi hver især er født med - vores 

biologiske arv så at sige - og vores samspil med vores omverden eller miljø.  

Hvis vi vil understøtte børns udvikling i barndommen, kræver det ressourcer af forskellig slags: dels viden hos 

omsorgspersonerne, i familierne, i dagtilbuddene og i nærmiljøerne - og dels adgang til stimuli i børnenes op-

vækstmiljø, fx medvirken i lege og andre aktiviteter med andre børn og pædagogerne, og interaktion med lege-

tøj, materialer og symboler.  

Børn, der vokser op i et miljø, der indeholder disse ressourcer, stimuleres. I de proksimale processer leveres så 

at sige det nødvendige input for barnets udvikling. Miljøer med svage ressourcer understøtter derimod ikke de 

proksimale processer i nær så høj grad. Et eksempel kan være Hart og Risleys undersøgelse af familiebaggrun-

des betydning for sprogudvikling (Hart & Risley, 2003). 

Tid er også en ressource. Effektive proksimale processer, der driver udviklingen, forstærkes over tid – enten ved 

gentagelse eller ved at forsøge at fastholde en udviklende relation over længere tid.  

Der er megen forskning der viser, at miljøer, der er fattige på de nævnte ressourcer og som er ustabile og ufor-

udsigelige, når det gælder relationer og stimuli, påvirker de proksimale processer, så børns udviklingspotentiale 

ikke realiseres (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Iwaniec, 1995; Werner & Schmidt, 2001). 

Høj kvalitet i de pædagogiske processer (fx de måder, pædagogerne arbejder på) og læringsmiljøets beskaffen-

hed er forudsætninger for, at børnene i dagtilbuddet får de bedst mulige vilkår for deres læring. Og når flere end 

én proksimal proces spiller positivt sammen, stiger børnenes muligheder for læring (Bronfenbrenner & Morris, 

2006). 

 

1.9 DEFINITION AF KVALITET. ET INTERAKTIONISTISK PERSPEKTIV 
Kvalitet i dagtilbud er et udfordrende begreb, da kvalitet som begreb er både relativt, objektivt, universelt og 

kontekstafhængigt.  

Nyere pædagogisk forskning argumenterer for, at vi anlægger et interaktionistisk, det vil sige samspilsorienteret 

perspektiv på, hvad pædagogisk kvalitet er i dagtilbud (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart 

2010; Sheridan, Samuelsson & Johansson 2009; Sheridan, 2012). Det interaktionistiske perspektiv er blandt 

andet ifølge den svenske forsker Sonja Sheridan: 

”Et nyskabende perspektiv, som både er kulturoverskridende og kulturfølsomt, fordi den betydning, 

som bliver tillagt kvalitet, dels er relateret til subjektive erfaringer, dels til intersubjektivt [det vil si-

ge mellemmenneskeligt] vedtagne værdier og kundskaber om førskole-tilbuddene inden for forskel-

lige samfundssystemer” (Sheridan, 2012, s. 36). 

Denne definition indebærer, at pædagogisk kvalitet ses som et fænomen, der er:  

• flerdimensionelt 

• værdiladet  

• meningsbærende 

• målrettet. 

 

Den definition fremhæver endvidere, at kvalitet i dagtilbuddet er noget holdbart i den betydning, at den er bære-

dygtig og kulturgenerel – men at den samtidig er dynamisk, foranderlig og påvirkes af den kontekst, det foregår 

i.  

Til gengæld er den pædagogiske kvalitet ikke noget endegyldigt. ”Set i det lys, er det hverken muligt eller attrå-

værdigt at forsøge at nå til enighed om en endegyldig definition på kvalitet” (Sheridan, 2012, s. 36). Sonja She-

ridan taler som andre forskere for, at vi både skal medregne den objektivistiske tilgang, som opererer med mål-

bare karakteristika for kvalitet, og den relativistiske tilgang, hvor der er fokus på den subjektive oplevelse af, 

hvad kvalitet er (Sheridan, 2012; Siraj-Blatchford & Wong, 1999). Over for opfattelsen, at der ikke findes ende-

gyldige mål for kvalitet i dagtilbuddene, kan vi omvendt indvende, at hvis ikke der eksisterer en række nationale 

standarder, som siger noget om, hvad god kvalitet er, kan det føre til, at vi accepterer en meget stor spredning og 
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store forskelle i kvalitet på alle niveauer. I værste fald, at der er børn, der gennem hele deres børnehavetid ikke 

får realiseret deres potentiale. 

En række sammenlignende studier viser, at generelle og globale kvalitetskriterier ikke uproblematisk kan over-

føres fra én kontekst og kultur til en anden (Siraj-Blatchford & Wong, 1999). Pædagogisk kvalitet eksisterer 

ikke ”i fast form” i sig selv, men tager form af og får indhold i samspillet (interaktionerne) mellem de aktører – 

fx børnene og pædagogerne – der deltager i den konkrete kontekst, og med omgivelserne, som i vores sammen-

hæng er læringsmiljøerne i dagtilbuddene.  

Det betyder også, at der må være et samspil mellem nationale kvalitetsstandarder og de forskellige perspektiver 

på kvalitet, som aktørerne har. ”Set fra et interaktionistisk perspektiv påvirker børn og deres miljø gensidigt 

hinanden i et fortløbende samspil” (Sheridan, 2009, s. 255, egen oversættelse). 

Hermed følger også, at opfattelsen af kvalitet kan og vil variere, da kommunerne herhjemme har haft en udstrakt 

grad af frihed til at formulere specifikke lokale børnepolitiske mål. Med den nye Dagtilbudslov (2018) tilstræ-

bes dog fælles mål for alle landets dagtilbud og altså en vis harmonisering af kvaliteten eller standarden, om 

man vil. 

Kvaliteten af et dagtilbud må samlet set måles i de grader af muligheder, dagtilbuddet stiller til rådighed for 

børnene - og i børnenes muligheder for at påvirke disse betingelser i dagtilbuddet. Den faktiske kvalitet, der så 

at sige produceres i dagtilbuddet, afhænger af styrken i de distale og proksimale processer, der henholdsvis 

hæmmer og fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Indhold/orientering  

Det har været målet for en række forskningsprojekter at gøre værktøjet i stand til at bruge det samspilsorientere-

de interaktionistiske perspektiv til at opløse den pædagogiske forsknings udfordring med at rumme både de 

objektivistiske (mål- og effektorienterede) og de relativistiske (oplevelses- og holdningsorienterede) perspekti-

ver på, hvordan man vurderer, hvad der er god pædagogisk kvalitet16.   

Det er bl.a. sket ved, at man i kvalitetsforskningen har tilført en relationel tilgang i form af et orienteringsper-

spektiv (Tietze, 2012), hvor man arbejder med et stærkere subjektperspektiv til den konceptuelle ramme, kvali-

tetsforskningen arbejder ud fra. ECERS havde som udgangspunkt et stærkt fokus på generelle kvalitetskriterier. 

ECERS lagde til gengæld ikke særlig vægt på subjektperspektivet i form af børnenes perspektiver, intersubjek-

tivitet og på relationerne mellem forskellige systemer og dimensioner (Sheridan, 2007). Med ECERS-3 er der i 

højere grad balance mellem disse perspektiver:  

”For at gøre fremskridt i forskning om kvalitet i uddannelse i den tidlige barndom … må vi bevæge 

os væk fra denne polarisering mellem at se kvalitet som en subjektiv ting, der afhænger af øjet der 

ser, eller som en objektiv sandhed” (Sheridan, 2009, s. 246). 

Når vi nu skelner mellem orientering, struktur og proces, åbner vi for, at værktøjet kan anvendes i andre kontek-

ster end i den originale. Proces handler stadig om interaktionerne mellem børn og voksne, men en skelnen mel-

lem struktur, proces og orientering muliggør et nyt fokus på efter hvilke pædagogiske orienteringer det pædago-

giske personale faktisk arbejder. Det giver mulighed for at medregne lokale (nationale) aspekter af kvalitet og 

mål for, hvad børnene skal lære, sådan som de varierer fra den ene kultur til den anden. Dette er vigtigt, for som 

fx Iram Siraj-Blatchford formulerer det: 

“De materielle ressourcer, aktiviteterne, det sociale samspil og de miljøer, vi tilbyder børn, definerer 

både mulighederne og begrænsningerne for deres læring. Den sproglige og kulturelle kontekst, de er 

nedsænket i, påvirker endnu mere grundlæggende hvad det er, de lærer” (Siraj-Blatchford, 2010, s. 

150, egen oversættelse). 

Dagtilbudsloven og Læreplanen udstikker disse rammer og mål for den lokale (danske) kulturelle kontekst og 

målene for, hvad børnene skal lære. ECERS-3-målinger skal derfor altid ses i lyset af, hvad målene for dagtil-

bud er; altså hvad børn skal lære, og i hvilken sociokulturel kontekst det finder sted (Garvis et al, 2018).  

Hvordan forskningen i projektet udføres ud fra disse distinktioner, beskrives i næste kapitel.  

                                                           
16 Her henvises først og fremmest til projekterne ”Barns tidiga lärande” (Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009; Sheridan, 2009) og 

EPPE - The Effective Provision of Pre-School Education Project (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010).  
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2.0 TILGANG OG METODE 

 

2.1 KONCEPTUEL RAMME 
Nærværende kvalitetsforskning og -studie bygger på en øko-systemisk ramme (Bronfenbrenner & Ceci 1994; 

Woodhead 2006), hvorigennem betingelser og vilkår for dagtilbuddene og dagtilbudspædagogikken kan med-

regnes, skelnes, undersøges og beskrives, herunder: 

 

• Samfundsmæssige værdier og børnepolitiske mål, aktuelle barndomsopfattelser  

• Samfundsmæssige og institutionelle forhold og udfordringer og viden fra barndomsforskningen 

• Nationale og lokale organiseringer og indholdsbestemmelser af dagtilbuddene, deres ressourcer og de-

res opgaver, fx under den betingelse og det ansvar at 98 % af de 3-5-årige går i børnehave (Børne- og 

Socialministeriet, 2017b og Danmarks Statistik17) 

• Lokale og familiemæssige forhold og betingelser  

• Alle aktørers, familier og børns perspektiver. 

 

De objektive og målbare kriterier, der indeholder værdier og generelle mål, er både strukturkvalitet (fx gruppe-

størrelser og normering) og indholdskvalitet (Dagtilbudsloven). Som indholds- eller orienteringskvalitet, som vi 

nu med den tyske forsker Wolfgang Tietze m.fl. kalder det (Vernickel et al, 2012), beskrives ydermere relative 

og kulturelt baserede kriterier i curriculum (læreplaner) og forskningsbaseret viden om børns læring og udvik-

ling (Woodhead, 2006).  

Proceskvalitet omfatter viden om interaktioner mellem voksne og børn, der foregår i den daglige pædagogiske 

praksis. Med inspiration fra det store tyske studie NUBBEK (Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung 

und Erziehung im frühen Kindesalter; Tietze, 2012) indføres endvidere i nærværende projekts grundlagsforstå-

else netværkskvalitet, der skal understrege og indfange betydningen af børnenes hjemmemiljø og dagtilbuddenes 

samarbejde med interessenter, her primært forældrene (se figur 6). Den forventede udvikling og resultater af de 

pædagogiske bestræbelser omfattes af det, vi kalder effektkvalitet. 

Vi kan, med Tietze (2012) vise det i en model: 

  

                                                           
17 Kommunernes Landsforening: Fakta om dagtilbud, fritidshjem, SFO og klub (apr. 14). 

Figur 6) 
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I en samlet konceptuel ramme eller grundlagsforståelse taler man inden for kvalitetsforskningen derfor om for-

skellige former for kvalitet. Ikke alle former for kvalitet kan observeres direkte i en given pædagogisk praksis, 

og det skaber udfordringer for metodevalget.  

De forskellige former for kvalitet (struktur, orientering, proces og effekt) kan observeres ved brug af forskellige 

metoder og værktøjer.  

Strukturkvalitet 

Dette udgør øko-systemteoriens kronos og makroniveauer eller i termer fra kvalitetsforskningen, tid og struk-

turdimensioner. Fysiske rammer, ressourcer (normering), personalets uddannelsesniveau, gruppestørrelser, 

adgang til efter- og videreuddannelse, fordeling på køn, personaleflow osv. er blandt elementerne i denne kvali-

tetsform. Strukturkvalitet undersøges i reglen gennem interview, observation, spørgeskema og der bruges regi-

sterdata og kortlægninger. 

Elementer af strukturkvalitet måles med ECERS.3. Især plads og indretning, men også udvalget af materialer, 

der er til rådighed for børnene. 

I Favrskov Kommune beskrives de strukturelle rammer for dagtilbud i øvrigt på kommunens hjemmeside og i 

kvalitetsrapporten. Der kan endvidere trækkes data fra danske registre og nøgletal, fx fra Danmarks Statistik og 

KL. Her kan bl.a. ses, at nettoudgiften til udsatte børn og unge (0-22 år) er blandt den laveste i Danmark (under 

8.500 kr.) i 2017. Det ses også, at udgifterne er faldende (KL, 2019, s. 8-9). 

Normeringen i daginstitution for 3-5-årige børn er: 6,5 børn pr. pædagogisk personale (år 2017 opgjort af Dan-

marks Statistik for BUPL). Pædagogandelen uden ledere er 61 %. 

Vedrørende budgetter lægger Favrskov Kommune op til at øge bevillingen markant på 0-5-årsområdet, idet der i 

budgettet for 2019 tilføres 2,39 mio. kr. 

Orienteringskvalitet (indholdskvalitet) 

Dagtilbudsloven og dokumenter fra dagtilbud og forvaltning i en kommune udgør en del af grundlaget på ekso-

niveauet/indholdsdimensionen. Det kan være eksplicitte pædagogiske koncepter, der arbejdes efter i en kommu-

ne (eller på landsplan, fx sprogvurdering af alle børn i en bestemt alder), men er typisk kvalitet, der generelt 

ikke er observerbar i praksis, men kvalitet, der indskrives i de forskellige styringsdokumenter, her den styrkede 

pædagogiske læreplan, hvilket både dækker ekso- og mesoniveauet/indholdsdimension.  

Læreplanen og personalets holdninger og tilgange til arbejdet er centrale på dette niveau, ligesom omfanget af 

eller hensigten med omsorg og eventuel pleje, forskrifter for hygiejne og sundhedsfremme, tidlig indsats mv.  

Mange kommuner arbejder eksplicit med bestemte koncepter eller metoder, men det er som bekendt ikke det 

samme, som det enkelte dagtilbud gør (se fx Buus & Rasmussen, 2015). 

Orienteringskvalitet omfatter nemlig også det pædagogiske personales opfattelse af og forklaringer på deres 

børnesyn, læringssyn og opfattelse af børns behov for omsorg og trivsel mv., relateret til praksis, både som det 

beskrives i dokumenter (fx oplysninger til forældre), som i måden det omsættes i praksis. Det er beskrivelser og 

planer, som i de næste kvalitetsformer søges omsat i praksis. Orienteringskvalitet undersøges bl.a. gennem brug 

af spørgeskemaer eller interviews, der bygger på holdningsskalaer, gennem dokumentanalyse og litteratur-

review. 

Favrskov Kommune deltager i den europæiske spørgeskemaundersøgelse om kvalitet i dagtilbud. Forældre og 

personale til børn i ni 0-2-årsgrupper og ni 3-5-årsgrupper i kommunens institutioner svarer på spørgsmål om 

hvilke kvaliteter, de anser for at være de vigtigste for deres barn/børn. I undersøgelsen relateres kvalitet ikke 

direkte til den enkelte institution, men til forældrenes generelle holdning i forhold til deres eget barn. 

Proceskvalitet 

Kvaliteten af de ovennævnte organiseringer, eller rettere omsætningen af dem, viser sig i den pædagogiske 

praksis og i interaktioner mellem omgivelser (miljø), personale og børn. Denne kvalitet kan operationaliseres, så 

den er direkte observerbar, og her på meso- og mikroniveau kan børnenes stemmer inddrages. Proceskvalitet 

kan i kvalitetsforskningen undersøges ved brug af forskellige ikke-deltagende observationsmetoder, suppleret 

med interview og eventuelt videooptagelser.  
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I Favrskov Kommune måles proceskvaliteten gennem ECERS-3. Kvaliteten af interaktioner og organisations-

struktur undersøges også gennem analyse af videooptagelser i fire institutioner. 

Netværkskvalitet 

Aspekter af netværkskvalitet på mikroniveau indfanges gennem de processer børnene deltager i (som ovenfor). 

På meso- og eksoniveauer er kvaliteten af relationer til andre børn og voksne væsentlige for børnenes trivsel, 

læring og udvikling. Både direkte gennem tilknytning til betydningsfulde personer, fx i familien og de professi-

onelle i dagtilbuddet, men også mere indirekte gennem de professionelles samarbejde med familien og øvrige 

netværk i miljøet.  

 

Netværkskvalitet kan ligesom proceskvalitet anskues i et mikrosystemisk perspektiv, hvor hhv. dagtilbuddet 

eller familien er den uafhængige faktor, eller man anlægger metodisk et blik på (begge) to niveauer. De uaf-

hængige faktorer, der undersøges, kan så være familiens størrelse og sammensætning, uddannelses- og ind-

komstforhold, (fler-)kulturelle opdragelsesrelevante indstillinger mv.  

 

I dagtilbuddet som mikrosystem undersøges på tværs af de forskellige former for kvalitet faktorer såsom grup-

pestørrelser, børnegruppens socio-demografiske baggrund, den fremherskende pædagogiske tilgang, rutiner, 

børnesyn og inddragelse af og samarbejde med forældre. 

 

Netværkskvalitet som forældresamarbejde er i en vis forstand ”organisatorisk”, da den også beror på mål og 

rammer som i indholdskvalitet, men den kan også henføres til ”pædagogisk aktivitet” i form af de forældreind-

dragende eller understøttende aktiviteter, der faktisk finder sted.  

 

Netværkskvalitet undersøges gennem interviews eller fx spørgeskemaer, der bygger på holdningsskalaer til 

forældre (attitude scales). En undersøgelse på flere niveauer (multi-levelanalyse) vil også kunne inddrage stati-

stik mv. om boligforhold, karakter og omfang af andre offentlige ydelser og kulturelle mønstre (Tietze, 2012). 

 

I Favrskov Kommune er forældre i ni institutioner som nævnt ovenfor med i en spørgeskemaundersøgelse om 

kvalitet i dagtilbud. 

 

Effektkvalitet 

Effektkvalitet er så at sige effekten (outcome) af, hvordan aktiviteter med de ressourcer, der er (input), realiseres 

som processer og organiseringer (output). Børnenes og familiernes udbytte af dagtilbuddet kan indsamles gen-

nem spørgeskemaer, før-og-eftermålinger eller tests, observationer og interviews. De forskellige instrumenter 

fremdrager forskellige aspekter af udbytte, fx som læring, som oplevelse og erfaring, som ændringer i holdnin-

ger osv. (Viernickel et al, 2012). 

 

Der gennemføres ikke i nærværende projekt effektundersøgelser i Favrskov Kommune. 

 

 
 

Foto: Tilgængelig opbevaring, Filuren 
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3.0 DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG 

Baselines som afsæt for undersøgelser 

Ønsker man i et projekt at kunne foretage sammenligninger, både nationalt og internationalt, er det som nævnt 

ovenfor vigtigt, at man ikke ændrer på indholdet eller fremgangsmåden i de originale internationale værktøjer, 

da disse dermed mister pålidelighed og validitet.  

 

Et forskningsprojekt, der ønsker at anvende ERS-værktøjer, må derfor først etablere en baseline omfattende 

ERS-dimensionerne. Dernæst kan yderligere IRT-analyser (Rasch, 1977; 1980) om nødvendigt supplere disse, 

eller der kan, som i England, udvikles nye skemaer baseret på sådanne ”item-response” metoder og teorier, hvor 

den nationale kontekst og orienteringskvalitet kan iagttages og inddrages (Mathers et al, 2007; Mayer & Beckh, 

2016; Sylva et al, 2003). En væsentlig pointe her er, at praktikerne vil kunne inddrages i denne proces, der her-

med også forskningsmetodisk antager karakter af abduktion (Sheridan, 2007). 

 

Evaluering af kvalitet i dagtilbud i Danmark bør tage afsæt i læreplanen i Dagtilbudsloven og/eller Master for en 

styrket pædagogisk læreplan fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Ministeriet for Børn, Un-

dervisning og Ligestilling, 2016a). Kvaliteten i dagtilbud herhjemme bør defineres ud fra nationale, socio-

kulturelle forhold. Flere studier påpeger som nævnt netop udfordringen med at globale kvalitetskriterier sætter 

standarden for nationale kvalitetskriterier (fx Vermeer et al, 2016; Hu, 2015; Garvis et al, 2018), hvilket ikke 

nødvendigvis er ønskeligt. 

I den forbindelse vil fx ECERS-3 kunne indfange de væsentligste områder men naturligvis ikke alle, ligesom 

ikke alle forhold, fx organisatoriske og et område som forældresamarbejde, vil kunne observeres. Temaer, som i 

dansk dagtilbudspædagogik også er centrale, når man ser på den aktuelle revision af læreplanen, og når man ser 

på temaer i uddannelsen til pædagog. Man kan sige, at ECERS-3 bygger på universelle temaer og værdier, som i 

en vis forstand allerede er indarbejdet i den gældende Dagtilbudsvejledning (2015) og i Dagtilbudsloven 

(2018a/2019). 

 

3.1 DAGTILBUDSVEJLEDNINGEN 
Af Dagtilbudsvejledningen (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015) fremgår fx, at FN’s Bør-

nekonvention er overvejet og tænkt ind i Dagtilbudsloven. ”Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste 

for at sikre: 

• Børns grundlæggende rettigheder – fx mad, sundhed og et sted at bo 

• Børns ret til udvikling – fx skolegang, fritid, leg og information 

• Børns ret til beskyttelse – fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse 

• Børns ret til medbestemmelse – fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed. 

Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at efterleve konventionen” (Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015). 

I vejledningen uddybes en række forhold vedrørende formålsbestemmelserne, der skal iagttages. Om trivsel, 

læring og udvikling hedder det: ”Personalet skal, under hensyn til tilbuddets alderssammensætning, tilbyde 

aktiviteter og rammer, der er understøttende for, at børn og unge trives, lærer og udvikles”. Dagtilbud skal med-

virke til, at børn og unge får en god, udviklende og tryg barndom og ungdom samt et solidt grundlag for et vide-

re udviklingsforløb i livet. Personalets opgave og ansvar understreges yderligere: 

”Det pædagogiske personale skal være opmærksomme på de mulige lærings- og udviklingsprocesser, der er i 

forskellige aktiviteter set i forhold til barnets eller den unges modenhed, alder og funktionsniveau. 

Det pædagogiske arbejde skal under hensyn til barnets alder og modenhed tilrettelægges, så barnet eller den 

unge får indflydelse og ret til at bestemme i forhold, der omhandler barnet eller den unge” (Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling, 2015). 

Og om børneperspektivet hedder det om hensynet til det enkelte barn: ”Det pædagogiske arbejde med at skabe 

trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og 
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behov, så børnenes forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde” (Ministeriet 

for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015). 

Regeringen fremsatte i 2015, i pjecen ”En god start på livet for alle børn”, tre overordnede udviklingsmål for 

dagtilbudsområdet, som også kan iagttages som orienteringskvalitet (Socialministeriet, 2015). Hensigten er at 

styrke den sproglige udvikling og børns trivsel, særligt udsatte børns muligheder for at trives og lære. Der sættes 

hermed fokus på læringsmiljøet, mere end hvad temaerne i læreplanen angiver, børnene skal lære om og udvik-

le: 

1. Styrket sproglig udvikling: Et godt og nuanceret sprog har stor betydning, når børn skal indgå i relationer 

med andre børn og voksne, løse konflikter og danne venskaber i dagtilbuddet. Den sproglige udvikling har lige-

ledes stor betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen. 

2. Bedre trivsel for alle børn: Alle børn skal trives, være trygge og glade, når de er i dagtilbud. Udviklingen af 

personlige og sociale kompetencer er vigtige for, at børnene kan udvikle sproglige, kommunikative og problem-

løsende kompetencer. 

3. Større social mobilitet: Alle børn skal have mulighed for at udvikle sig sprogligt og for at trives. Særligt de 

udsatte børn skal derfor understøttes, så de får muligheder på linje med alle andre børn – også senere i livet. 

Derfor skal der gennem de fastsatte mål for trivsel og sproglig udvikling sættes særligt fokus på at løfte gruppen 

af udsatte børn (Socialministeriet, 2015). 

Dagtilbudsvejledningen og ”En god start på livet for alle børn” er på sin vis det grundlag, Master for en styrket 

læreplan bygger på, og som igen, sammen med ministeriets udspil ”Stærke dagtilbud” er det grundlag partner-

skabet om implementering af den ny styrkede læreplan har forholdt sig til i deres bidrag til Børne- og socialmi-

nisteriets forarbejde til loven. 

Da læreplanerne i sin tid blev indført, skrev man i bemærkningerne til loven om læreplaner (2003) bl.a.:  

”Tankegangen bag lovforslaget er, at barnet er medskaber af sin læring, som det pædagogiske personale støtter, 

guider og udfordrer, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. Læringen 

sker således gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber situationer, der giver barnet 

mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering” (Socialministeriet, 2003).   

Her ses, at læring defineres som en proces, hvor barnet som en aktiv part skaber (er medskaber af) sin egen 

læring, alene eller sammen med andre, i et spontant eller planlagt læringsrum (situationer).  

I forbindelse med etablering af en selvstændig lov for dagtilbud mv. (2013; 2016) lægges vægten fra dette bør-

necentrerede syn over til en understregning af dagtilbuddets opgave, og hvad børn skal gives muligheder for. 

Dette har så at sige beredt vejen for det stærkere fokus på læringsmiljøets betydning, som den ny lov er udtryk 

for. 

Siden de pædagogiske læreplaner blev indført i 2004, har der ifølge flere forskere været et betydeligt politisk og 

styringsmæssigt fokus på læring i daginstitutioner, der i et vist omfang har medført at det har været synliggørel-

se af arbejdet med børns læring, der har legitimeret pædagogens arbejde udadtil (Togsverd, 2018). Der er tale 

om en form for målstyring, hvor man har bedt kommunerne og personalet i dagtilbud opstille klare mål for deres 

praksis, som de så til gengæld har frihed til at tilrettelægge, når blot de kan dokumentere, at målene nås.  

I den ny Dagtilbudslov (LBK nr. 176 af 25/02/2019) er det selve og hele læringsmiljøet, der skal dokumenteres 

og evalueres. Dette skal ske ud fra de nationale bestemmelser, værdier og standarder, angivet i loven, og de mål 

for læreplanens temaer, der angives i bekendtgørelsen. 

 

3.2 DAGTILBUDSLOVEN  

Interessen for læreplaner (curricula) for dagtilbud har – parallelt med studier om kvalitet i dagtilbud og som 

grundlag for sådanne studier – været stigende de seneste to årtier. Internationalt skitseres og sammenfattes inte-

ressen i en række punkter (Oberheumer 2005; Samuelsson, Sheridan og Williams, 2006): 
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1) Det såkaldte vidensamfund prøver at synliggøre dagtilbud og dagtilbuds rolle som led i uddannelsessystemet 

(fx OECD, 2004; Bennett, 2006). 

2) Ny hjerneforskning viser vigtigheden af de erfaringer, børn gør i de tidligste år, ikke mindst hvad angår 

kommunikativ og sproglig udvikling (fx Hart & Risley, 2003; Center on the Developing Child at Harvard Uni-

versity, 2007). 

3) Decentraliseringen af driften af dagtilbud, de relativt store forskelle på kvalitet og de relativt svage målsæt-

ninger i Dagtilbudsloven kalder på revision (fx Hansen et al, 2016; Hargreaves, 2016). 

4) Det giver de professionelle en fælles ramme, et fælles sprog og et fælles afsæt for praksis og for kvalitetsud-

vikling (fx Dufour & Marzano, 2011). 

5) En læreplan med stærke guidelines kan styrke kvaliteten og skabe chancelighed (fx Hargreaves & Fullan, 

2012; Sylva et al, 2010). 

6) En fælles ramme kan styrke de professionelles faglighed og forbedre kommunikationen blandt de professio-

nelle og med forældre og policy niveau (fx Taggart, 2015; Siraj-Blatchford & Mayo, 2012). 

I Dagtilbudsloven lægges der vægt på barnet som aktiv part. Læring er både en proces og et produkt, der på den 

ene side er fri, men på den anden side målstyret. Men der er som tidligere nævnt i endnu højere grad sat fokus 

på, hvilke kvaliteter læringsmiljøet skal indeholde og hvordan læringsmiljøet kan fremme børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. 

I forarbejdet til den styrkede pædagogiske læreplan udpeges områderne: Børnesyn, det gode børneliv – der 

består af dannelse, leg, børnefællesskaber og læring - læringsmiljø, forældresamarbejde, børn i udsatte positio-

ner og sammenhæng med børnehaveklassen som forpligtende værdimæssigt og pædagogisk grundlag, hvorpå 

dagtilbud må skabe en praksis (organisatoriske rammer og læringsmiljø), der giver ”børn medbestemmelse”, og 

som skaber læringsmiljøer, ”der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver”, og hvor leg og aktiviteter frem-

mes af det pædagogiske personale,” som værner om børnenes initiativer, fantasi og virkelyst” (Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b, s. 12). 

Grundlaget lægges med aftalen om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” (Børne- og Socialmi-

nisteriet, 2017b), hvor Regeringen og forligspartierne ønsker at ”kvalificere retning og rammer for dagtilbud, så 

tidligere og kommende investeringer i dagtilbud anvendes bedst muligt og sikrer et sammenhængende børneliv 

med bedre overgange mellem eksempelvis hjem og dagtilbud samt dagtilbud og skole” (Børne- og Socialmini-

steriet, 2017b, s. 7). Indsatsen skal koncentreres om tre temaer: ”Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamili-

er”, ”Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv” og ”Høj kvalitet gennem faglighed 

og tydelig ledelse”. 

I forbindelse med fremlæggelsen af ”Forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtil-

bud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v. L 160)”, understreges videre, at det gældende krav om, at 

kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål for området, ophæves. ”Forslaget skal ses i forlængelse af forslaget om, 

at der på bekendtgørelsesniveau fastsættes få brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet 

og børns læring, jf. forslagets § 1, nr. 8. samt formålsbestemmelsen for hele loven og den specifikke formålsbe-

stemmelse for dagtilbuddene, der sætter retningen for området” (Børne- og Socialministeriet, 2016, s. 19). 

I forlængelse af den politiske aftale etableredes i 2016 et partnerskab mellem FOA, BUPL, KL, BUPL’s leder-

forening, EVA, FOLA, DLO, BKF, Danske Professionshøjskoler, DPU, SEVU og COK med det formål at un-

derstøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan via praksisnær kompetenceudvikling og vidensba-

sering af pædagogisk praksis. 

Partnerskabet har formuleret en række pejlemærker, der tager afsæt i Master for en styrket læreplan, og som 

fokuserer på forskellige elementer i et pædagogisk læringsmiljø og samspillet mellem dem: 

• Processuelle forhold (kvalitet i interaktioner mellem børnene, mellem personale og barn/børn, foræl-

dre, dagens rytme mv.) 

• Strukturelle rammer (fysiske rammer, organisering af tid og personaleressourcer, normering mv.)  
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• Forskellige situationer og interaktioner: Leg, rutiner, spontant opståede situationer, planlagte aktiviteter 

og forløb mv. 

• Bred læringsforståelse inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer, så børn støttes i at udvikle bå-

de sociale, personlige, kropslige og kognitive evner og færdigheder 

• Det gode børneliv med dannelse, børnefællesskaber og børneperspektiv 

• At alle børn er en del af læringsmiljøet uanset forudsætninger, herunder børn i udsatte positioner 

• Forældresamarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring 

• Samarbejde: Tværfagligt samarbejde, inddragelse af lokalsamfundet og sammenhæng i børnenes liv 

• Faglig pædagogisk ledelse med fokus på at lede og udvikle pædagogisk praksis i dagtilbuddet ved at 

understøtte refleksioner og fagligt begrundede valg 

• Evalueringskultur: En løbende og systematisk beskrivelse (fx foto, observationer, mv.), vurdering og 

analyse af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvik-

ling. 

Arbejdet med den styrkede læreplan er mundet ud i, at der i bekendtgørelsen formuleres brede læringsmål, der 

ligesom det pædagogiske grundlag skal gå på tværs af de eksisterende seks temaer (orienteringer), der igen 

udfoldes og beskrives, så de knytter an til hinanden og er genkendelige, dvs. de kan iagttages i praksis og styrke 

den eksisterende dokumentations- og evalueringskultur i de danske dagtilbud (Bekendtgørelse nr. 968). 

Rådet for Børns Læring har tidligere anbefalet, at der sættes ambitiøse mål for at højne kvaliteten i dagtilbud 

(2016). Det gælder både mht. præciseringer i Dagtilbudsloven, justering af pædagoguddannelsen, efteruddan-

nelse af personale og redskaber til kvalitetsudvikling. Rådet efterspørger en tydelig strategisk retning og opfølg-

ning, hvilket ifølge international uddannelsesforskning vil styrke både praksis og mulighederne for evaluering af 

praksis (Hargreaves, 2016).  

En læreplan, der ikke – på en og samme tid – er vidtgående, dvs. ambitiøs på børnenes og samfundets vegne og 

specifik, dvs. med præcise og målbare mål, medfører, at det pædagogiske arbejde i praksis ikke styrkes, og at 

systematisk evaluering vanskeliggøres. Derfor er det ikke ukompliceret men alligevel i en vis forstand ambiti-

øst, at begreber som leg, trivsel og dannelse indgår i det børne- og læringssyn loven præciserer som det pæda-

gogiske grundlag. Der søges netop den kvalitet for læringsmiljøet i dagtilbud, der balancerer mellem børnenes 

frie udfoldelse og eksperimenteren i leg og læringsrige aktiviteter, og den lærings- og dannelsesopgave, der 

påhviler det pædagogiske personale.  

Der er ikke en modsætning mellem leg, læring, udvikling og dannelse. Der er en stærk sammenhæng og netop 

denne sammenhæng skal kendetegne det pædagogiske læringsmiljø. Det har vi efterhånden også megen viden 

om og dokumentation for. Det handler om at der anvendes en læreplansbaseret pædagogik, uanset om lærepla-

nen er baseret på en barnecentreret, fagcentreret eller kognitionsudviklende tilgang (Nielsen et al, 2013). 

Forskningen viser fx, at en læreplan, hvor børn kan handle udforskende og selv tænke, er forbundet med bedre 

kognitive præstationer i skolen end læreplaner, der overvejende er fagligt orienterede. En mere ligelig fordeling 

af magt og ansvar til børnene er faktorer, der understøtter læringsdispositioner og social kompetence (Nielsen et 

al, 2013, s. 52).  

For børn, der på forskellig vis møder udfordringer, er der evidens for, at der er positive virkninger på børns 

faglige kompetencer, når der anvendes en mere fagcentreret eller en kognitionsudviklende læreplan (Nielsen et 

al, 2013). Man kan sige at det kan være gavnligt for nogle børn, at balancen tipper over mod personalets ansvar 

for aktiviteter, der svarer til børnenes niveau og interesser (Nielsen et al, 2013). Generelt er der dog evidens for, 

at der er positive virkninger på kort og langt sigt på både børns sociale, faglige og kognitive kompetencer, når 

der arbejdes ud fra en barnecentreret eller kognitionsudviklende læreplan, hvor leg og selvvalgte aktiviteter 

indgår.  

Alt i alt er det vigtigt, at der tilvejebringes et læringsmiljø med adgang til varierede materialer og ressourcer, der 

kan fremme børns læring, og at læringsmiljøet giver børnene mulighed for at indgå i dialog med pædagogerne. I 

hvilken grad, der er sammenhæng mellem evidensgrundlaget, den styrkede pædagogiske læreplan og ECERS-3, 

analyseres og demonstreres i næste kapitel. 
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4.0 ECERS I DANSK KONTEKST 

 

4.1 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
I Dagtilbudsloven om ”Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.” (Børne- og 

Socialministeriet, 2018a og lovbekendtgørelse, 2019) tydeliggøres et fælles pædagogisk grundlag for alle dag-

tilbud, hvor det fx slås fast, ”at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i 

forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at trives og 

lære” (Børne- og Socialministeriet, 2018c).   

Med bekendtgørelsen BEK nr. 968 af 28/06/2018 om ”Pædagogiske læringsmål og indhold i seks læreplanste-

maer” (Børne- og Socialministeriet, 2018b) er der fastsat brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanste-

ma, samt en indholdsbeskrivelse for hvert af de seks læreplanstemaer. ”Dagtilbuddenes arbejde med etablering 

af pædagogiske læringsmiljøer for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske læringsmål, 

ligesom dagtilbuddene skal tilrettelægge arbejdet med læringsmiljøerne, så de kommer rundt om de forskellige 

elementer, der fremgår af indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag” (Børne- og 

Socialministeriet, 2018c). 

Den styrkede pædagogiske læreplan repræsenterer et bredt inkluderende læringssyn, som bygger på et udvidet 

læringsbegreb, hvor der er fokus på såvel kognitive som emotionelle, kommunikative, kropslige og sociale sider 

af børnenes læring og udvikling. Der er fokus på, at børn skal betragtes som aktive medskabere af egen læring 

og udvikling, og at det er legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed, der 

skal danne udgangspunktet for de læreprocesser, barnet indgår i (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-

ling, 2016; Mortensen og Næsby, 2018). 

Den styrkede pædagogiske læreplan skal anskues som den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i 

dagtilbud, og arbejdet med de brede pædagogiske læringsmål altid skal ses i relation til det læringsmiljø, som 

det konkrete dagtilbud stiller til rådighed for børnene. Det pædagogiske personale skal understøtte læringsmiljø-

et på baggrund af den nyeste viden om, hvad der fremmer børns læring og udvikling. Personalets opgave er at 

skabe rammen om børnenes læring og udvikling, blandt andet ved også at involvere forældrene i arbejdet med at 

skabe inkluderende børnefællesskaber og understøtte et sammenhængende børneliv (Mortensen og Næsby, 

2018). 

Skalaer og punkter i ECERS-3 er betydeligt mere specifikke end de seks temaer i læreplanen, der antager karak-

ter af orienteringskvalitet. Det vil sige, at læreplanen angiver en opfattelse af dannelse og uddannelse, tilgang til 

børn – i den styrkede læreplan også formuleret som børnesyn – som værdigrundlag, som kommunerne og det 

pædagogiske personale gennem de nationale mål i bekendtgørelsen skal omsætte til praksis. Man kan sige, at de 

nationale mål skal specificeres eller omsættes til konkrete praksisnære mål eller indikatorer/tegn, der kan evalu-

eres. ECERS-3 er en omsætning, en operationalisering, af international orienteringskvalitet til struktur- og pro-

ceskvalitet, der gennem konkrete indikatorer kan observeres og vurderes. Indikatorerne er en operationalisering 

af de overordnede globale kvalitetskriterier i ECERS-3 (omsorg, sikkerhed, demokrati, interaktioner og læring), 

formuleret som konkrete kendetegn ved læringsmiljøet, som fremmer disse kvaliteter. Indikatorerne peger som 

nævnt samlet set ind i tre dimensioner (kognition, socio-emotion og sundhed), men de kan henføres til og er på 

forskellig vis i overensstemmelse med læreplanen.  

Fx når stuen/dagtilbuddet er godt indrettet med rigelig plads til forskellige former for aktivitet og leg, at der er 

de nødvendige materialer, og når personalet interagerer med børnene for at kunne stimulere dem, er miljøet godt 

for læreplanstemaet personlig udvikling. Personlige kompetencer (herunder kognitiv udvikling, følelser og rela-

tionsdannelse) og sociale kompetencer (herunder venskaber, fællesskaber, empati, tilknytning og relationer) og 

sproglige kompetencer er næsten altid repræsenteret i alle subskalaer. Alle lege og aktiviteter har potentiale til 

også at stimulere krop og bevægelse, musisk-æstetisk kompetence og science (ord, tal og begreber).  

Der er i fx punkterne 17-27, læringsaktiviteter, en systematisk opbygning af indikatorer, så de med lav kvalitet 

(1) angiver, om de relevante materialer (fx klodser til konstruktionsleg) er til stede eller ikke får opmærksomhed 

fra personalet. Minimal kvalitet (3) angiver, at der er relevante materialer til stede, og de er af en rimelig kvali-

tet, og at personalet viser positiv involvering.  
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God kvalitet angiver variation, tilgængelighed, plads til, kvalitet i og brug af materialer, og at personalet enga-

gerer sig i leg og aktivitet, og at de har dialoger med børnene om deres leg. Høj kvalitet (7) angiver den (pri-

mært) strukturelle kvalitet under 5 (god kvalitet) suppleret med proceskvalitet, fx hvordan personalet involverer 

sig selv og børnene systematisk i læreprocesser (har dialoger, udvider og beriger børnenes leg og samtale med 

stadig mere komplekse ord, tal og begreber). Vi kan skematisk vise disse generelle sammenhænge: 

Skema 2) Læreplanen og ECERS-2 

 

I det følgende vil vi gå tættere på den styrkede pædagogiske læreplan og afdække hvilke områder/temaer i lære-

planen ECERS-3, på baggrund af erfaringerne i projektet, måler og ikke måler. Først beskrives målene i lære-

planen og dernæst relateres de til konkrete nedslag i ECERS-3, med en diskussion om hvilke tegn, punkter og 

skalaer, der siger noget om målene. 

4.2 LÆRINGSMILJØET, DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG OG MÅL PÅ TVÆRS 
Der er i den styrkede pædagogiske læreplan som nævnt tidligere formuleret et fælles pædagogisk grundlag, som 

skal fungere som pejlemærke for den pædagogiske praksis i dagtilbud. Dette er obligatoriske forholdemåder til 

børn, pædagogik, læring m.v., som skal efterleves i danske dagtilbud. I det fælles pædagogiske grundlag er det 

formuleret, hvilket børnesyn der forventes at være i danske dagtilbud, hvordan læring forstås på 0-5-årsområdet, 

hvordan både forældre og børn forventes aktivt inddraget i hverdagen m.v. Den styrkede pædagogiske læreplan 

er bygget op, så der for hvert læreplanstema er to mål for, hvad læringsmiljøet i dagtilbuddet skal understøtte. 

Samtidig cementeres børns ret til at være forskellige, udvikle sig forskelligt og blive mødt og anerkendt i den 

forskellighed. Det er således dagtilbuddets ansvar, at alle børn oplever et læringsmiljø, der både er trygt og 

udfordrende. 

Den styrkede pædagogiske læreplan ECERS-3  

Læringsmiljøet  

Det vigtige er fokus på kvaliteten af interaktion mellem 

pædagog og barn, når den socio-emotionelle og 

læringsmæssige understøttelse af barnets udvikling er i 

centrum (Fremtidens dagtilbud) 

Trygge læringsmiljøer med plads og rum for trivsel, 

leg, dannelse, læring og udvikling 

§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske 

læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor 

der tages udgangspunkt i et børneperspektiv 

§ 8 Stk. 2. Det skal fremgå af den pædagogiske 

læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud gennem hele 

dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med 

leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane 

aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige 

rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, 

udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø 

skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til 

børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, 

børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger 

§ 8 Stk. 3 og 4 om krav til læreplanen, der rammesætter 

læringsmiljøet med fokus på seks temaer og på udsatte 

børn 

 

 

 

Fokus er på læringsmiljøet, børnenes relationer til 

hinanden og til betydningsfulde voksne, kvaliteten af 

interaktionerne, kvaliteten af materialerne  

Alle børn har brug for sundhed, beskyttelse mod 

overgreb og muligheder for at lære 

Alle subskalaer har fokus på materialer, tilgængelighed 

og anvendelse i interaktioner, der styrker børns læring 

og udvikling 

ECERS-3 måler kvalitet inden for de tre overordnede 

dimensioner: kognitiv, socio-emotionel og sproglig 

udvikling, dvs. hvordan læringsmiljøet understøtter 

disse kompetenceområder. Herunder specifikke 

områder såsom sprog og literacy, engagement, 

matematik, aktiviteter, materialer, individualisering, 

rum, instruktion og vejledning, tid (organisering) 

ECERS-3 måler kvaliteten af læringsmiljøet, hvor alle 

læreplanens temaer er repræsenteret 
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Det tværgående fællesmål for dagtilbud fastsættes i bekendtgørelsen:  

Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud 

§ 1. Den pædagogiske læreplan, jf. Dagtilbudslovens § 8, udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. Det 

fælles pædagogiske grundlag består blandt andet af elementer som barnesyn, dannelse, leg, en bred lærings-

forståelse, børnefællesskaber m.v., jf. dagtilbudslovens § 8, stk. 2, og skal kendetegne det pædagogiske læ-

ringsmiljø, barnet møder dagen igennem i dagtilbuddet. 

Stk. 3. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges inden for og på tværs af seks pædagogiske lære-

planstemaer, jf. §§ 3, 5, 7, 9, 11 og 13, hvor hvert tema er nærmere beskrevet i et bilag. De seks læreplanste-

maer indeholder en række overordnede elementer, jf. bilag, som børn i dagtilbud skal møde i det pædagogi-

ske læringsmiljø i dagtilbuddet. Det besluttes lokalt, hvordan de overordnede elementer konkret omsættes 

organisatorisk og pædagogisk i det pædagogiske læringsmiljø i hverdagen. 

Stk. 4. Det pædagogiske læringsmiljø skal ligeledes tilrettelægges inden for to pædagogiske mål for hvert 

læreplanstema, hvor de pædagogiske mål beskriver sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes 

læring, jf. §§ 3, 5, 7, 9, 11 og 13. 

Stk. 5. Det pædagogiske læringsmiljø skal inddrage hensynet til børnenes alder, forskellige forudsætninger 

og børnegruppens sammensætning. 

 

”Læringsmiljø er et centralt begreb i den kommende pædagogiske læreplan. Læring handler ikke kun om to 

timers planlagte aktiviteter om morgenen. Det er i lige så høj grad alle de andre situationer i et dagtilbud – for 

eksempel at der tales med barnet, mens det får skiftet ble, at barnet støttes i selv at tage flyverdragt på i gardero-

ben eller lærer at tage hensyn til andre ved frokosten. Læring finder sted hele dagen – i legen, i planlagte aktivi-

teter og i rutinesituationer. Og det er de voksnes ansvar at sørge for, at der netop er rammer og plads til legen, 

dialogen og udfordrende aktiviteter”18  

Det siger ECERS-3 noget om 

I læreplanen er der bl.a. fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse. Det betyder, at dagtilbuddene er for-

pligtede til at give børn medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspekti-

ver, og hvor den børneinitierede leg fremmes af det pædagogiske personale, som værner om børnenes initiativ, 

fantasi og virkelyst og at det at være barn har en værdi i sig selv. Dette går igen i ECERS-3, hvor det netop 

vægtes at børnene mødes med positive forventninger, læring foregår gennem leg, og at læringsmiljøet inviterer 

til og understøtter børnenes engagement, både på gruppeniveau og individniveau. ECERS-3 fokuserer på udvik-

ling for alle børn. Det vægtes, at læring sker legende og påtvunget læring ses helst ikke. Det handler derimod 

om at stille muligheder til rådighed for børnene. Dette ses i alle punkterne i ECERS-3, når der er tale om god og 

høj kvalitet i pædagogisk praksis. For eksempel for subskalaen Læringsaktiviteter, punkterne 17-27, er det gen-

nemgående, at den bedste kvalitet opnås, når det pædagogiske personale ”udviser høj grad af interesse i, hvad 

børnene skaber/laver med materialer” (Finmotorik, punkt 17); ”børnene bliver ikke tvunget til at deltage i grup-

pemusik, hvis de ikke er interesserede – der er adgang til andre spændende alternativer” (Musik og bevægelse, 

punkt 19). 

Børn ses i den styrkede pædagogiske læreplan som aktive medskabere og det vægtes, at læring foregår både i 

leg, aktivitet og rutiner. Her har ECERS-3 fokus på netop relationen, dialogen og læringen i både leg, voksen-

styrede aktiviteter og rutiner og i høj grad på, at læringsmiljøet er tilpasset de aktuelle børn.  

I den styrkede pædagogiske læreplan er der ligeledes fokus på at danne børnene til hensynsfulde, kritiske og 

demokratiske mennesker, bl.a. ved at give børnene indflydelse på udformning af dagligdagen, således at aktivi-

                                                           
18 Børne- og Socialministeriet (2017a). Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for 
forældre m.v.). København. Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60989. s. 20 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60989
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teter og indhold er meningsfulde for børnene. I ECERS-3 er der fokus på at børnene har gode muligheder for at 

vælge eget selskab, lege og ikke kun opholder sig i voksenstyrede aktiviteter dagen igennem, fx punkt 35, Lege- 

og læringsaktiviteter for hele gruppen: ”Børn (der leger) i store grupper må gerne forlade hele gruppen for at 

lege i et andet område, som er mere tilfredsstillende for dem”. Her er ligeledes fokus på det meningsdannende 

element. Dette ses blandt andet også i subskalaen Organisationsstruktur, hvor det netop er det legende, mulig-

hederne for valg og indflydelse og rammer, hvor alle børn kan være succesfulde, der indgår i tegnene (indikato-

rerne) på god og høj kvalitet. 

Læring defineres både i den styrkede pædagogiske læreplan og ECERS-3 som en proces der foregår gennem 

leg, nysgerrighed og udforskning, og det understreges i begge materialer, at kommunikation, udveksling og 

interaktioner både børnene i mellem og barn-voksen er af yderste vigtighed. Udover selve læringen er der i 

læreplanen også særlig fokus på modet til at lære, lave fejl og prøve sig frem. Dette formuleres i ECERS-3 gen-

nem mange understregninger af det pædagogiske personales opmuntring af børnene til at gå i gang med udfor-

drende aktiviteter. Fx punkt 35 Lege og læringsaktiviteter for hele gruppen, hvor et tegn på god kvalitet er at 

”støtte børn, som har svært ved at deltage” og punkt 23 Matematiske materialer og aktiviteter ”opmuntrer brug 

af matematiske materialer og hjælper børnene med at bruge dem med succes”.  

Læring ses i den styrkede pædagogiske læreplan både som social, emotionel og kognitiv udvikling og hele tiden 

i et samspil med barnets hjem. I ECERS-3 er der ligeledes fokus på børnenes mulighed for deltagelse, udvik-

ling, læring og trivsel, både i rutinesituationer, voksenstyrede aktiviteter og leg.  Det vægtes, at der er deltagel-

sesmuligheder, vejledning, samtaler og behagelig interaktion i alle situationer dagen igennem.  

Her er der både subskalaen Læringsaktiviteter, som eksplicit ser på læringsmuligheder, men også i subskalaen 

Rutiner for personlig pleje, hvor der er elementer af netop denne læring, samspil og vejledning. Punkt 34, Fri 

leg, forholder sig specifikt til, om der er mulighed for fri leg, hvor der er mangfoldige muligheder, interaktioner 

med jævnaldrende og voksne og mulighed for selv at have indflydelse på hverdagen. 

I den styrkede pædagogiske læreplan vægtes børnefællesskaber som et gennemgående element og som en vigtig 

arena for læring. Fokus er her på, at al læring og udvikling sker i samspil med andre børn og voksne. Det er 

formuleret specifikt, at der skal være plads til både at det enkelte barn kan vise initiativ og være aktivt deltagen-

de, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer, positioner m.v. Når der i ECERS-3 tales om 

høj kvalitet er der netop fokus på de nuancerede interaktioner med alle børn, ligesom der er fokus på, hvordan 

det pædagogiske personale arbejder med at etablere et godt børnefællesskab. Inklusion og dannelse til demokrati 

er, sammen med interaktion og læring, gennemgående temaer i ECERS (Garvis et al, 2018; Sheridan 2001). 

Derudover er der et specifikt punkt 31 Interaktion mellem jævnaldrende, som målrettet ser på, hvordan der ar-

bejdes med børnefællesskabet og fx punkt 32, Regler for god orden”, hvor der bl.a. ses på understøttelse af 

konflikthåndtering. 

I den styrkede pædagogiske læreplan vægtes det at arbejde målrettet og bevidst med det pædagogiske lærings-

miljø, hvor der arbejdes med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og der arbejdes målrettet med børns triv-

sel, læring, udvikling og dannelse. Det forudsættes, at det pædagogiske personale og den faglige ledelse løbende 

arbejder med at rammesætte, organisere og tilrettelægge læringsmiljøet, så børnene får de bedste betingelser for 

at lære og udvikle sig. Det er herudover et krav, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal være til 

stede hele dagen. Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse med både børnenes leg, planlagte 

vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som fx bleskift, påklædning i garderoben 

mv., skal give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det understreges i den styrkede pæ-

dagogiske læreplan, at det pædagogiske læringsmiljø altid skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til bør-

nenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige for-

udsætninger. 

ECERS-3 beskæftiger sig netop med læringsmiljøet og har et særligt fokus på, hvad børnene kan opleve og lære 

i dagtilbuddet. Her er fokus på, at dagtilbuddet er organiseret på en måde, så børnene gennem leg, interaktion og 

dialog gives mange varierede læringsmuligheder og at læringsmiljøet er for alle børn. De ovenstående elementer 

vil derfor være at finde på tværs af punkterne i ECERS-3. 

I den styrkede pædagogiske læreplan er der et særligt fokus på børn i udsatte positioner. Her er der fokus på, at 

arbejdet med børn i udsatte positioner skal foregå i fællesskabet og ikke ved at trække børnene ud af fællesska-

bet, og at det pædagogiske arbejde og indhold skal være relevant for alle børn. ECERS-3 nævner ikke specifikt 
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børn i udsatte positioner, men der er en implicit forventning i ECERS-3 om, at alle tilstedeværende børn kan 

deltage i læringsmiljøet med succes, at læring foregår på børnenes præmisser, at børnene mødes positivt og 

individuelt og at alle børn har del i det gode læringsmiljø.  

Mange af de værdier, fx omsorg, tillid og tryghed, der er skrevet ind i den styrkede pædagogiske læreplan, lig-

ger således implicit i ECERS-3. Værktøjet bygger på et børneperspektiv med hensyn til værdier, indhold, aktivi-

teter og udvikling af kompetencer, der også er centrale for danske dagtilbud (Garvis et al, 2018). 

I det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan, er der et fokus på hvordan der arbejdes 

med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Dette kan både handle om indretning, støj, relationer, plads, 

om miljøet er stimulerende m.v. Dette er omdrejningspunktet for ECERS-3, som netop ser på både fysiske og 

psykiske forhold til læringsmiljøet. I subskalaen Plads og indretning er der primært fokus på de fysiske rammer, 

herunder plads, indretning, støj, temperatur, møblering m.v., men også på, hvad personalet bruger disse rammer 

til og hvad rammerne i sig selv stimulerer børnene til. I de resterende skalaer er der både fokus på det fysi-

ske/materielle aspekt, den indholdsmæssige del, det psykiske aspekt og det æstetiske gennem forventningen om 

børnenes aktive engagement og involvering. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

Der er i den styrkede pædagogiske læreplan bl.a. fokus på samarbejdet med forældrene om børnenes læring, 

hvilket ikke optræder i ECERS-3, da her kun medtages forhold, der er observerbare i børnenes hverdag i dagtil-

buddet.  

Det betyder også, at ECERS-3 ikke forholder sig til, hvordan dagtilbuddet arbejder med at inddrage og samar-

bejde med andre aktører i lokalsamfundet. 

I det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan forventes det desuden, at der arbejdes 

med en sammenhæng til børnehaveklassen. ECERS-3 siger ikke direkte noget herom. Der er dog indikatorer i 

ECERS-3, som kan sige noget om dagtilbuddets arbejde med at skabe sammenhæng for børnene. Der er tale om 

både en indholdsmæssig dimension og om processer, hvor der arbejdes med at børnene får positive erfaringer 

med at deltage i fællesskaber, at børnene tør møde nye udfordringer og at børnene introduceres til og udvikler 

nysgerrighed i forhold til bogstaver, tal, mønstre, former m.v. Der er således i ECERS-3 både hele temaet Sprog 

og Literacy, punkterne omkring natur, matematik og tal (22-25), subskalaen Læringsaktiviteter og punkt 29 om 

Individualiseret vejledning og læring, som alligevel kan indikere arbejdet med førskolebørnene. Høj kvalitet 

medfører, at børnene har gode forudsætninger for at møde skolens forventninger. Især udsatte børn nyder godt 

af høj kvalitet (Gordon et al, 2015). 

4.3 SPROGLIGE OG KULTURELLE OVERVEJELSER 
Ved anvendelse af internationale og standardiserede måleværktøjer er der altid udfordringerne med at vurdere, 

om den kontekst disse er udviklet i – og værktøjerne i sig selv – stemmer overens med den nationale kontekst. 

Der er en risiko for, at globale kvalitetskriterier, der er indlejret i værktøjerne, sætter standarden for nationale 

kvalitetskriterier, hvilket ikke nødvendigvis er ønskeligt (Vermeer et al, 2016; Hu, 2015; Garvis et al, 2018). 

ECERS er konstrueret på en sådan måde, at den på den ene side udpeger hvilke processer mv., der er af høj 

kvalitet og på den anden side samtidigt måler disse kvaliteter.  

Som flere forskere anfører, fx Hu, 2015, er værktøjet ikke validt, hvis den metodologi (grundantagelser om 

børn, børns perspektiver, teoretisk ramme, indholdet i de punkter der måles på osv.) som det bygger på, ligger 

for fjernt fra national kontekst, dvs. læreplanen og de værdier og børnehavetraditioner danske dagtilbud er ind-

lejret i. 

Følgende områder er i den sammenhæng ifølge forskningen relevante at vurdere et værktøj ud fra (Pena, 2007; 

Limligan, 2011; Gordon et al, 15). 

1) Sproglig ækvivalens (linguistic equivalence), der henviser til omhyggelig oversættelse af både værktøjet og 

instruktioner, der måtte medfølge og sikring af om terminologien (ord og sprogbrug) passer ind i den kontekst, 

som værktøjet skal anvendes i.  

Under anvendelsen af den danske oversættelse af ECERS-3 i pilotprojektet (Næsby et al, 2018, hvor der indgår 

119 observationer) og i træningen af de certificerede observatører, er der foretaget løbende justeringer og rettel-

ser til oversættelsen. Disse er overleveret til og drøftet med de danske oversættere, der har rettet den danske 
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udgave i overensstemmelse hermed. De sproglige ændringer mv. er inddraget i materialets 3. udgave, hvor der 

også arbejdes på at indarbejde træk af danske politikker og EU-politikker, primært inden for områder, der ved-

rører sikkerhed. 

Det kan anbefales, at der foretages en test af oversættelsen ved at en uafhængig translatør oversætter tilbage fra 

dansk til amerikansk, så man ved hjælp af sammenligning kan opfange yderligere meningsforstyrrende fejl i 

oversættelsen. Først efter en sådan proces, står forskeren med et validt værktøj, der er funktionelt ækvivalent og 

sprogligt forskelligt, men som resulterer i de samme svar (Limligan, 2011, s. 43). 

Problemet blev som tidligere nævnt påpeget allerede i 1994 af Kärrby og Giota, der fandt det vanskeligt umid-

delbart at oversætte de amerikanske kvalitetskriterier til svensk uddannelsestænkning og dagtilbudskultur. For-

ventninger til hvad børn skal vide og kunne, hvilke rettigheder de har osv., og den generelle eksisterende og 

ønskelige standard i dagtilbud er forskellig fra land til land og medfører, at observatører scorer forskel-

ligt/tillægger de samme indikatorer forskellig værdi. Når der anvendes en oversat udgave af ECERS, kan der 

være flere enkelte ord, der volder problemer. Forskerne peger som eksempel på det engelske ord ”supervision”, 

som betyder overvågning på svensk. Dette er dog ikke er brugbart som en generel dimension i svenske dagtil-

bud.19  

2) Funktionel ækvivalens (functional equivalence), der henviser til sikring af at værktøjet måler de samme om-

råder, dvs. at effekten af værktøjet resulterer i de samme svar (at fx Personale-barn interaktion- målinger giver 

svar inden for den dimension, der er forudsat i det originale værktøj).  

Den funktionelle ækvivalens sikres primært gennem uddannelse af observatører gennem certificering, der svarer 

til den formaliserede flerdagestræning hos Chapel Hill (USA), A-plus (UK), Sprogin (DK), eller tilsvarende 

træning med en forsker, der kender værktøjet indgående. Hermed trænes observatører og praktikere i at score 

værktøjet konsistent. Der skal opnås minimum 85 % overensstemmelse (inter-rater-validity) med scoring, udført 

af en erfaren superviser. Ydermere sikres den gennem statistiske tests, tests af skalaernes målefunktion i praksis 

og tests af den måde, de er bygget op på.20 Det er i den forbindelse vigtigt, at man ikke nationalt ændrer på ska-

laerne. Adskillige tilpassede værktøjer (fx TECERS, som er en indisk version, anvendt i Tamil Nadu21) viste i 

praksis, at ændringerne gjorde det umuligt at sammenligne med ECERS. Scoringsskalaen var ændret og områ-

der såsom sundhed var ændret så meget for at passe i lokal kontekst, at den metriske ækvivalens (se punkt 4) 

blev forskubbet.  

3) Kulturel ækvivalens, der tester hvordan respondenterne (og her også observatørerne) forstår de udsagn, der 

observeres og måles på. Der kan være kulturelle forskelle i hvilken betydning et udsagn tillægges og der kan 

være forskelle i, hvad der i såvel lovgivning som praksis lægges vægt på af fx sundheds- og sikkerhedsmæssig 

art (fx inden for grovmotorisk udstyr og vurdering af udeområder, hvor der er forskel på, hvordan man i ameri-

kanske og engelske dagtilbud skal observere, hvad der er sikkert og ikke sikkert, og observationer i fx de nordi-

ske lande, hvor udearealer tillægges stor værdi og ofte er både meget store og meget åbne).  

I USA er leg med vand og sand vigtig som indikator. I Norge er det også relevant med sne og sten og i Danmark 

en selvfølge i kraft af gode legepladsforhold, hvilket ikke er særlig udbredt i mange amerikanske byer. Når en 

skala som minimumkvalitet peger på tilstedeværelsen af disse materialer, kan det medføre at indikatorernes 

rating bliver uordnet, som også Gordon et al (2015) viser var tilfældet for ECERS-R. I ECERS-3 er sådanne 

kulturelt specifikke materialer ændret til, at der mere generelt skal være tilgængelighed af, variation i og mæng-

der af muligheder, fx i interessecentre (legeområder), hvor det kan være kulturelt bestemte materialer, legetøj 

mm., der præger disse. 

Den kulturelle ækvivalens kan sikres, ved at erfarne praktikere og andre forskere indgår i en dialog om, hvorvidt 

indikatorerne giver mening for dem og er relativt vigtige for dem ud fra en lokal kontekst. I Chile medførte 

denne proces, at visse items blev taget ud eller modificeret (fx brug af bøger og video). I Bangladesh tilføjede 

man punkter (items) til ECERS-R, da det var vigtigt i den kontekst at vurdere literacy, matematik og interperso-

nelle interaktioner. Det afspejlede sig også i resultaterne, hvor den kulturelt funderede opfattelse af, at matema-

                                                           
19 Kärrby & Giota, 1994, s. 5. En ny oversættelse er ved at blive udarbejdet og testet, se fx Garvis et al 2018 
20 I Harms et al, 2015, s. 2-4 præsenteres resultaterne af disse test. 
21 Isely, 2001. Tamil Early Childhood Environment Rating Scale. Tamil Nadu er en region i det sydlige Indien. I Limligan, 2011. 
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tisk forståelse er vigtigere end mange andre aktiviteter, gav lavere scorer inden for netop Læringsaktiviteter og 

Organisationsstruktur (Limligan, 2011, s. 44). 

I et studie om kvalitet i kinesiske dagtilbud sammenlignes ECERS-R med det kinesiske ”Kindergarten Quality 

Rating System”. Forskerne argumenter, at ECERS’s vestlige oprindelse med de idéer og forestillinger om pæ-

dagogik og kvalitet for børn, der præger den vestlige verden, resulterer i store forskelle i de grundlæggende 

kulturelle værdier og dermed i hvad kvalitet er og skal være. Derfor er der kun få og små korrelationer mellem 

de to måleinstrumenter. I forhold til Kina påpeger Hu (2015) fx, at de vestlige landes fokusering på individuali-

tet er fremmed for dem. 

4) Metrisk ækvivalens (metric equivalence), der skal sikre, at der ikke forekommer forskydninger i sværheds-

grader, når indikatorerne (kvalitetstegnene i skala og punkter) vurderes og rangeres ind efter 1-7 skalaen (fx 

uordnede og overlappende indikatorer22). 

Sylva et al (2006) anerkender, at kvalitet må kontekstualiseres, så det er relevant for de værdier, der hersker i et 

konkret samfund, men som Siraj-Blatchford et al (2006) anfører, på linje med Woodhead (1999) og Sheridan 

(2012), er kvalitet ganske vist delvis subjektiv eller intersubjektiv - men ikke tilfældig. Betydningen af national 

kontekst, både politik og praksis bør altid inddrages. Både for at politik, forskning og praksis kan informere 

hinanden og således skabe grund for at træffe de bedste beslutninger om børn, men også for at sikre, at de 

aspekter af kvalitet, der undersøges i et givent projekt, inddrager både det politiske og det praktiske niveau. At 

det har rod i virkeligheden, så at sige (Siraj-Blatchford & Wong, 1999). 

Der er mange faktorer, der spiller ind på dagtilbuddenes læringsmiljø. De kulturelle præferencer og værdier hos 

de voksne, den konkrete læreplan, der arbejdes efter, de fysiske rammer, finansiering og normering, personalets 

uddannelse osv. På grund af alle disse faktorer forventer forfatterne ikke, at et dagtilbud vil kunne møde alle 

kvalitetsindikatorer på høj kvalitet inden for alle skalaer. Den samlede gennemsnitlige score er derfor mere 

vigtig end scoren for et enkelt punkt. Det er den samlede gennemsnitlige score, der er relateret til børnenes triv-

sel, læring og udvikling – ikke de enkelte punkter i sig selv. Skalaerne er vægtede ved gentagelse af centrale 

aspekter på tværs af alle skalaer.  De vigtigste faktorer for positiv udvikling, omsorg, læring og positive relatio-

ner er mere betydningsfulde end enkeltfaktorer såsom variationen af specifikke materialer. I nordisk kulturel 

kontekst antages de vigtigste faktorer – eller pædagogiske mål – at være inklusion, demokrati, relation og læring 

(Sheridan, 2001). Inklusion bærer i sig ECERS’ værdi om omsorg og positiv udvikling. Det handler om børns 

muligheder for at deltage i fællesskaber og lære og udvikle kompetencer, så de kan begå sig og få et godt liv i 

dag og i fremtiden. 

 

4.4 OVERVEJELSER OM PERSONALETS BETYDNING 
I nogle undersøgelser, der viser mulige sammenhænge mellem måleværktøjer (fx ECERS og CIS), inddrages 

relationskompetencer hos det pædagogiske personale som faktor (Helmerhorst et al., 2014). Dvs. at vi ved, at 

kvaliteten af personalets uddannelse og tilgang til børn er en vigtig faktor for kvaliteten af læringsmiljøet (fx 

Christoffersen et al., 2014), men også at personalets kompetence, sådan som de i praksis handler på baggrund af 

deres uddannelse og individuelle præferencer, har betydning. Et hollandsk studie finder således, at noget af 

variationen i kvalitet mellem dagtilbud kan tilskrives et personniveau (Helmerhorst et al., 2014, s. 784). Det 

betyder, at børn oplever store forskelle i kvaliteten af interaktionerne i deres læringsmiljø. Også inden for det 

samme læringsmiljø, afhængig af hvilke voksne de er sammen med. 

I uddannelsesforskning arbejdes der med begrebet ”udøvereffekt” (fx Grimen, 2009) eller ”personlig kompeten-

ce” (fx Hargreaves & Fullan, 2012). Grimen påpeger, at uprofessionelle pædagoger arbejder ureflekterede, fordi 

de mangler den nødvendige baggrundsviden (fx om børns læring og udvikling), for at kunne udøve professionel 

dømmekraft. Dermed træffes valg, der ikke er til børns bedste og kvaliteten af interaktionerne er dermed falden-

de. I et måleværktøj som ECERS-3 observeres både individuelle og institutionelle kompetencer. Selvom fokus 

er på læringsmiljøet som helhed, består dette miljø både af strukturelle og organisatoriske rammer og betingel-

ser og af børn og voksne, der handler og interagerer. Selvom personalet arbejder ud fra et fælles formål og vær-

digrundlag er det ikke givet, at alle individer handler efter dette grundlag og fx på nogenlunde samme måde 

altid overvejer (og praktiserer) at børnene involveres i beslutninger, der vedrører dem.  

                                                           
22 Se fx Gordon et al, 2015; Næsby, 2016 
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4.5 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 
De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske 

praksis set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer. De seks læreplanstemaer 

har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns læring og 

udvikling.  

Der er fastsat en indholdsbeskrivelse for hvert læreplanstema, som beskriver de overordnede elementer, som 

ligger i det enkelte læreplanstema. Herudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. Den 

pædagogiske læreplan skal udarbejdes inden for rammerne af indholdsbeskrivelserne og de pædagogiske mål.  

I det følgende beskrives, med udgangspunkt i læreplanstemaerne som beskrevet i bekendtgørelsen (BEK nr. 968 

af 28/06/2018), hvordan ECERS-3 kan forstås og hvordan måleresultaterne kan anvendes i det pædagogiske 

arbejde med læreplanen. 

 

4.5.1 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 
Temaet ”alsidig personlig udvikling” handler om at give børnene deltagelseskompetencer, gåpåmod og livsdue-

lighed, både ved at erfare sig selv, andre og fællesskabet og dette skal foregår i trygge, omsorgsfulde og nysger-

rige læringsmiljøer.  

§ 3. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet ”alsidig personlig udvikling” skal tage udgangspunkt 

i beskrivelsen af temaet, jf. bilag 1, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, som er 

følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og 

hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt 

andet alder, køn, social og kulturel baggrund. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske 

personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvik-

ler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i 

situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 

Det siger ECERS-3 noget om 

I ECERS-3 er det en gennemgående værdi, at børn skal kunne regne med at møde omsorg, sikkerhed og positive 

relationer. Hermed er det også en værdi, der går igen i alle subskalaer i ECERS-3. Der er steder, hvor der kan 

identificeres elementer som særligt peger imod temaet ”alsidig personlig udvikling”; 

Subskalaen Rutiner for personlig pleje beskæftiger sig i forhold til god og høj kvalitet med, hvorvidt børnene 

mødes positivt og behageligt og hvorvidt børnene udfordres i takt med, at de kan opfordres til at være selvhjulp-

ne. 

Subskalaen Interaktion beskæftiger sig både med, hvordan børnenes mødes af de voksne, hvorvidt de mødes 

individuelt, så der tages højde for det enkelte barn, hvordan der arbejdes med børnefællesskabet og sidst men 

ikke mindst, hvordan de voksne ramme- og regelsætter og effektuerer regler og rammer. 

I forhold til at understøtte børns tillid til egne potentialer og understøtte samspil mellem børn og voksne, er det 

særligt værd at se på subskalaen Organisationsstruktur. Denne skala har fokus på, hvordan det pædagogiske 

personale organiserer og rammesætter dagen både ved rutiner, leg og aktiviteter og overgange. Denne organise-

ring har en stor betydning for, hvordan børnene oplever sig selv og hvorvidt de gives mulighed for netop at 

opleve, at de har og kan udvikle deltagelseskompetencer.  

Plads og indretning spiller en stor rolle for, hvordan læringsmiljøet i sin helhed kan understøtte børns trivsel, 

læring og udvikling. Det skal være muligt at arbejde med børnene i både store og små grupper. Der skal være 
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plads til motorisk aktivitet og der skal være plads til at børn, der har brug for en lille pause, kan trække sig og 

samle tanker og følelser, alene eller sammen med en voksen eller en kammerat.  

Når læreplanen indeholder sproglig og kommunikativ udvikling som mål, er det en forudsætning at sprogstimu-

lerende aktiviteter faktisk og rent praktisk kan finde sted, helst som en integreret del af det generelle pædagogi-

ske arbejde i hverdagen, men også at der er plads til aktiviteter, der ofte kræver ro og mulighed for fordybelse i 

fx dialogisk læsning, og som andre gange kræver plads til børnenes udstillinger af forskellige produkter (doku-

mentation).  

Plads og indretning hænger sammen med andre vigtige mål/temaer og udviklingsområder: 

”Børnenes sprog og trivsel har stor betydning for at kunne indgå i sociale relationer, danne venskaber og tilegne 

sig ny viden. Det er dermed vigtige egenskaber for et godt børneliv og for børnenes muligheder senere i livet. 

Det gælder især udsatte børn, som ikke altid har den rette støtte med hjemmefra” (Socialministeriet, 2015, (Dag-

tilbudsvejledningen) s. 5). 

Dagtilbuddenes indretning har betydning for alle temaer i læreplanen, men de vurderes af ECERS-3 især for 

kvaliteten af materialer (borde, stole, gulvplads) som forudsætning for interaktion og for børnenes muligheder 

for at lege og lære. ECERS-3 retter i høj grad fokus på, hvordan pædagogerne bruger materialerne til at stimule-

re børns læring og at aktiviteterne tilpasses børnenes behov, alder og udvikling. 

 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

ECERS-3 siger ikke noget om, hvorvidt der i læringsmiljøet arbejdes på tværs af alder, køn, sociale og kulturel-

le forskelle, da optagetheden i ECERS-3 primært er, at læringsmiljøer er passende og understøttende for de børn 

der er til stede i gruppen og ikke i sig selv hvordan børnegruppen er sammensat i hverdagen. 

Ligeledes skelnes der i ECERS-3 ikke mellem situationer, der kræver fordybelse eller mere aktive situationer, 

men nærmere at læringsmiljøet er alsidigt og passende for de aktuelle børn i alle situationer. 

 

4.5.2 SOCIAL UDVIKLING 
Læreplanstemaet Social udvikling handler i høj grad om at lære børn at udvikle empati og har i høj grad legen 

og børnefællesskaberne i fokus. Det er helt centralt for temaet, at der skabes deltagelsesmuligheder og medind-

flydelse for alle børn i læringsmiljøet. Ligeledes vægtes det, at der arbejdes med forskellighed som en ressource 

i læringsmiljøet. 

§ 4. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal, jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 4, understøtte børns 

sociale udvikling, jf. bilag 2. 

§ 5. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet social udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivel-

sen af temaet, jf. bilag 2, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, som er følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og 

at alle børn udvikler empati og relationer. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, 

og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Det siger ECERS-3 noget om 

I ECERS-3 er subskalaen Interaktion centreret om, hvordan der i læringsmiljøet arbejdes med interaktion – både 

barn – voksen, men i særdeleshed også i form af at understøtte et empatisk og behageligt børnefællesskab. Punkt 

26 Mangfoldighed har fokus på at der gennem materialer, aktiviteter og generel pædagogisk tilgang arbejdes 

med at børnene møder mangfoldighed og det pædagogiske personale aktivt arbejder med dette. Punkt 29 Indivi-

dualiseret læring og vejledning ser ligeledes på, hvorvidt de pædagogiske medarbejdere i den pædagogiske 

praksis tager hensyn til børnenes individualitet og møder børnene på en måde, så alle børn – uanset færdigheder, 

social og kulturel baggrund, alder m.v. – har mulighed for at have succes.  
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Heri ligger også, at børnene i løbet af dagen gives mange muligheder for indflydelse, fx gennem selv at be-

stemme hvem man vil lege med, hvad man vil lege og hvornår legen er slut, og at voksenstyrede aktiviteter er 

tilpasset den aktuelle børnegruppe. 

Dagtilbud af høj kvalitet er i ECERS-3 karakteriseret ved tilgængeligheden af læringsressourcer i dagtilbudsmil-

jøet, som har betydning for børnenes muligheder for læring. Et læringsmiljø af høj kvalitet tilbyder varierede og 

differentierede læringsmuligheder, som møder behovene hos det individuelle barn og hos grupper af børn, hvil-

ket har positivindflydelse på børns sociale og kognitive kompetencer.  

Dette indebærer, at læringsmiljøet er præget af tilgængelighed af relevante ressourcer, som kan understøtte 

børnenes læring, fx i form af spil, legetøj og materialer. Når mængden og variationen i det tilgængelige materia-

le øges, vil børnenes kognitive og sociale kompetencer øges tilsvarende.  

Punkt 21 omhandler rolleleg og det pædagogiske personales deltagelse i leg. Der lægges vægt på, at de voksne 

har samtaler med børnene mens de leger, og stimulerer ”som-om” indhold og diversitet i legen (fx ”leg med 

dukker fra forskellige kulturer, mad fra forskellige kulturer og udstyr, der bruges af mennesker med funktions-

nedsættelse”). 

I punkt 26, der handler om Fremme af accept af mangfoldighed, er tegnene på høj kvalitet at forskellighed er en 

ressource, både i forhold til materialer og aktivitet, at mangfoldighed er en del af aktiviteterne, og fx konkret, at 

”personalet har positive samtaler med børnene, hvor de diskuterer fordelene ved ligheder og forskelle mellem 

mennesker”.  

Under punkt 30 indikeres, hvordan der arbejdes med fællesskaber i børnegruppen, både gennem det direkte 

pædagogiske arbejde og gennem de voksne som rollemodeller, fx ved at behandle og møde børnene med respekt 

og ligeværd og understøtte at børnene behandler hinanden anerkendende. Forskellige indgangsvinkler italesæt-

ter arbejdet med at udvikle empati, indgå i sociale fællesskaber og demokratisk dannelse. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

ECERS-3 nævner ikke direkte begrebet ”demokratisk dannelse”. Der lægges dog i ovennævnte punkter vægt på 

børnenes mulighed for indflydelse i hverdagen og at læring så vidt muligt skal foregå på børnenes præmisser og 

under fri leg. 

 

4.5.3 KOMMUNIKATION OG SPROG 
Læreplanstemaet Kommunikation og sprog har fokus på sproglig udvikling gennem fællesskaber og interaktio-

ner med mange dialoger mellem børn og voksne, hvor det pædagogiske personale optræder som sproglige rol-

lemodeller og gennem indhold, interaktion og dialog stiller en rigt og bredt ordforråd til rådighed for børnene, 

og gennem spørgsmål og turtagningssamtaler hjælper børnene til at udvikle et aktivt ordforråd. Der lægges 

ligeledes vægt på billedsprog, kropssprog og skrift. I forhold til skrift er det særligt det at skabe nysgerrighed og 

interesse for skrift, der er centralt. Der er dog ikke mere specifikke anvisninger på, hvordan et rigt sprog forstås. 

 

§ 6. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal, jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 4, understøtte børns 

kommunikation og sprog, jf. bilag 3. 

§ 7. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i 

beskrivelsen af temaet, jf. bilag 3, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, som er 

følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børne-

ne kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og 

sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

 



KVALITETSVURDERING MED ECERS-3 
 

37 
 

Det siger ECERS-3 noget om 

ECERS-3 har en hel subskala, som beskæftiger sig med sprog, nemlig Sprog og Literacy. Subskalaen beskæfti-

ger sig primært med verbalt sprog og skrift, både gennem samtale, brug af bøger og anvendelse af skrift. I 

ECERS-3 er høj kvalitet kendetegnet ved, at børnene udfordres til udvidet sprogbrug, både samlet og individu-

elt, hvor der kan tages præcist afsæt i børns kompetence og sprogfærdighed. Et produktivt ordforråd samt for-

ståelse af ord og begreber styrker børns læringspotentiale. Sproglige og kommunikative kompetencer ses som 

centrale for læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet.  

Under subskalaen Læringsaktiviteter er det ligeledes indlejret under høj kvalitet, at der er dialoger med børnene 

indenfor de pågældende temaer, hvilket kan være med til at indikere et rigt og varieret sprog, hvor der både 

stimuleres og arbejdes med at børnenes selv anvender sproget.  

Sprogstimulering går igen i indikatorerne for læring gennem forskellige former for aktivitet. Høj kvalitet ses, 

når pædagogerne fx træner finmotorik (punkt 17) ved at lave puslespil eller arbejde med forskellige materialer 

og samtidig udvider deres brug af præcise ord, taler om koncepter og kobler tale og skrift. Det samme gør sig 

gældende for science og matematik (punkt 22). Der skal ifølge ECERS-3 være rigeligt med gode og alsidige 

materialer, adgang til (kæle)dyr mv., men den højeste kvalitet opnås, når personalet involverer sig, har gode 

samspil og dialoger med børnene om de aktuelle ord, begreber, tal, mængder og former osv., der knytter sig til 

aktivitetens eller legens tema. 

Under punkt 29 er der et fokus på det enkelte barn, hvor fx tosprogede børn eller børn med nedsat høreevne bør 

mødes med ekstra sproglig opmærksomhed. Udvikling af sprog set i en social kontekst, som hjælper børnene 

med at forstå sig selv og hinanden, er også at finde under punkt 31 Interaktion mellem jævnaldrende samt punkt 

32 Regler for god orden under god og høj kvalitet, hvor der netop arbejdes med at understøtte at børnene udvik-

ler et socialt og emotionelt sprog.  

Punkt 17 demonstrerer, hvordan der altid i forbindelse med læringsaktiviteter ligger et niveau for kommunikati-

on og samtale, fx 17.7.3 ”hjælper børnene med at udvide deres brug af præcise ord, forstå relevante koncepter 

eller at koble talt sprog sammen med skriftsprog”  og punkt 29 Individualiseret vejledning og læring viser kon-

kret hen til, hvordan det pædagogiske personale møder børnene i deres leg og aktivitet og prøver at udvide og 

berige samtalerne, tilføjer flere sværere ord, udfordrer børnenes ideer og stiller spørgsmål, der opmuntrer børne-

ne til at forklare årsager og ideer, der knytter sig til deres leg. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

ECERS-3 siger ikke noget direkte om arbejde med billed- og kropssprog. Der er i skalaerne enkelte eksempler 

på, at de voksne skal være sensitive i forhold til børnenes tegn og kropssprog, men ikke at det indgår i decideret 

læringsøjemed i forhold til børnene. 

 

4.5.4 KROP SANSER OG BEVÆGELSE 
Læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse har fokus på kroppen på en alsidig vis – både som fysisk og eksi-

stentiel, i forhold til aktivitet og at mestre kroppen samt at der tilrettelægges æstetiske og sanselige oplevelser 

og læreprocesser for børnene.  

§ 8. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal, jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 4, understøtte børns 

læring i relation til krop, sanser og bevægelse, jf. bilag 4. 

§ 9. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i 

beskrivelsen af temaet, jf. bilag 4, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, som er 

følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 

forskellige måder at bruge kroppen på. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i 

ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens 

funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 
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Det siger ECERS-3 noget om 

ECERS-3 har dels punkt 6 Plads til grovmotorisk leg og punkt 7 Grovmotorisk udstyr, hvor der i begge punkter 

er fokus på hvilke rammer, der er skabt til at arbejde med grovmotorik, og at børnene har adgang til disse ram-

mer. Punkt 17 Finmotorik har fokus på børnenes muligheder for finmotorisk udvikling i læringsmiljøet, både i 

form af materialer, anvendelse af materialer og interaktion med børn omkring finmotorik. Punkt 19 Musik og 

bevægelse opfordrer bl.a. til at bruge rim og remser, gestik og handlinger, for at vise betydningen af et ord i en 

sang, men fremhæver også at børnene ikke tvinges til at deltage i fælles gruppe-musik-aktiviteter. Punkt 28 

Grovmotorisk vejledning er central i forhold til det pædagogiske personales arbejde med krop og bevægelse og i 

forbindelse hermed at være rollemodeller. I punkt 9 Toilet og ble-skifte samt punkt 10 Sundhedspraksis har 

ECERS-3 i højere grad fokus på kroppen som en fysisk funktion på et mere generelt plan - både i forhold til 

hygiejne, selvhjulpenhed omkring toiletbesøg samt mere generel sundhed i form af spisevaner, bevægelse m.v. 

Under subskalaen Interaktion lægges der vægt på, at børnene behandles med respekt, dvs. at personalet gennem 

kropssprog eller ord giver udtryk for, at han/hun forstår børnenes følelser, samt responderer på børnenes udtryk 

og imødekommer deres behov på en måde, som lader dem vide at de er værdifulde mennesker. God kvalitet ses 

fx også, når personalet sender varme signaler gennem passende fysisk kontakt til børnene. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

Selvom ECERS-3 har flere skaler omkring motorik, er der ikke noget indhold der mere direkte peger på det 

æstetiske og sanselige aspekt. Det er en iboende værdi i skalaerne, at børn skal være deltagende og engagerede i 

læreprocesser, som vedrører netop det æstetiske, men det ekspliciteres ikke direkte, hvordan æstetik og sanser 

kommer til udtryk i læringsmiljøet. 

 

4.5.5 NATUR, UDELIV OG SCIENCE 
Læreplanstemaet Natur, udeliv og science har flere omdrejningspunkter; dels børns oplevelse af og glæde ved 

oprindelig natur gennem sansning og erfaring, at børn får erfaringer med kultiveret natur og menneskets samspil 

med naturen og sidst men ikke mindst science, som i høj grad centreres om en undersøgende, nysgerrig og ek-

sperimenterende tilgang. 

§ 10. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal, jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 4, understøtte børns 

læring inden for natur, udeliv og science, jf. bilag 5. 

§ 11. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i 

beskrivelsen af temaet, jf. bilag 5, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, som er 

følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 

udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve 

menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen 

af en bæredygtig udvikling. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfæ-

nomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virk-

ning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Det siger ECERS-3 noget om 

I ECERS-3 er punkt 22 Natur og science, punkt 23 Matematiske materialer og aktiviteter, punkt 24 Matematik i 

dagligdagen samt punkt 25 Forståelse af skrevne tal de punkter, som peger henimod temaet Natur, udeliv og 

science.  

Punkt 22 Natur og science retter både fokus mod at børn hver dag har adgang til natur og science materialer 

(herunder fx sandkassen og fagbøger), og at de voksne taler og interagerer med børnene herom. Under punkter-

ne omkring matematik, som i ECERS-3 fylder mere end det vægtes i læreplanstemaet som sådan, er der både 

fokus på det målrettede pædagogiske arbejde med matematik gennem materialer og interaktion samt fokus på 

matematik knyttet til børnenes hverdagserfaringer. 
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I ECERS-3 er det god kvalitet, at personalet ”repræsenterer omtanke for miljøet” og at ”personalet tager initiativ 

til aktiviteter,” hvor der arbejdes og leges med natur- og sciencematerialer. 

Den styrkede pædagogiske læreplan har som nævnt også en klar intention om at gøre op med den søjletænkning, 

der i nogen grad har præget området. At man fx i tre måneder arbejder med natur, tre måneder med sprog og 

dernæst tre måneder eller flere, med krop og bevægelse – uden tanke for, hvordan fx en naturaktivitet indehol-

der både sprogstimulering, muligheder for at skabe nye relationer, arbejde med hvordan børn hjælper børn, 

understøtter motorisk udvikling mv. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

Der er i ECERS-3 fokus på natur som generelt fænomen samt science, men der skelnes i ECERS-3 ikke mellem 

oprindelig natur og kultiveret natur, som der gør i læreplanstemaet, og genbrug og bæredygtighed har ikke 

samme vægtning, omend det nævnes i ECERS-3, som det har under læreplanstemaet. Det sanselige element af 

læreplanstemaet knytter sig i ECERS-3 primært til pasning af dyr og planter. 

 

4.5.6 KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB 
Læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab rummer både det mere finkulturelle, hvor børn både skal have 

indtryk og opleve at give udtryk gennem forskellige kunstarter, mens også det hverdagskulturelle som handler 

om at kende sin egen og andres baggrunde. Det vægtes også, at børnene gives mulighed for at skabe mening og 

indhold i deres hverdag gennem en differentieret pædagogisk indsats. Sidst men ikke mindst lægges der op til at 

arbejde med IT-understøttede læreprocesser. 

§ 12. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal, jf. Dagtilbudslovens § 8, stk. 4, understøtte børns 

læring inden for kultur, æstetik og fællesskab, jf. bilag 6. 

§ 13. Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangs-

punkt i beskrivelsen af temaet, jf. bilag 6, og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år, 

som er følgende: 

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former 

for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, 

både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nys-

gerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 

Det siger ECERS-3 noget om 

Under subskalaen Læringsaktiviteter er der flere punkter, som er relevante i forhold til læreplanstemaet Kultur, 

æstetik og fællesskab.  Punkt 18 Krea, punkt 19 Musik og bevægelse, og punkt 21 Rolleleg, der fokuserer på den 

del af læreplanstemaet som omhandler børnenes muligheder med at lege med forskellige roller og positioner i 

fællesskabet. I punkt 26 Accept af mangfoldighed er der både indholdsmæssigt og i forhold til interaktioner 

beskrivelser af pædagogisk praksis med at give børnene erfaringer, relateret til læreplanstemaet i hverdagen. 

Punkt 27 IT har fokus på om IT bruges læringsfremmende sammen med børnene, men det ses ikke som en vær-

di i sig selv at bruge IT.  

I forhold til at arbejde med fællesskaber er der fra subskalaen Interaktion flere relevante punkter, særligt punkt 

30 Personale-barn interaktion og punkt 31 Interaktion mellem jævnaldrende, da de netop indikerer, hvordan der 

arbejdes med fællesskaber i børnegruppen, både gennem den direkte pædagogiske indsats og gennem de voksne 

som rollemodeller, fx ved at behandle og møde børnene med respekt og ligeværd (punkt 29.7.1) Punkt 32 Reg-

ler for god orden har fokus på, hvordan det pædagogiske personale arbejder med at forme fællesskabet og under 

god kvalitet er der fokus på, at børnene er aktivt involverede og at følelser og relationer italesættes blandt bør-

nene. 

Det siger ECERS-3 ikke noget om 

ECERS-3 beskæftiger sig overvejende med børnenes hverdag i institutionen og fokuserer derfor ikke enkeltstå-

ende kulturelle oplevelser som fx teaterture, koncerter m.v. indlejret. Hvis der regelmæssigt, fx en dag om ugen, 
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kommer en kunstner eller der regelmæssigt arbejdes med projekter ud af huset, medregnes dette som en aktivi-

tet, der kan tilbydes alle børn. 

 

4.6 UDFORDRINGER MED HENBLIK PÅ TILPASNING AF ECERS-3 TIL DANSKE FORHOLD 
Diskussionen af mulige afvigelser fra ”Administration af vurderingsskalaen” tager afsæt i, at observatørerne i 

pilotprojektet i de fire danske kommuner har noteret de udfordringer, som de er stødt på under observation og 

scoring. De tager også afsæt i den kritik og de spørgsmål, der er blevet rejst under forløbene med tilbagemeldin-

ger af observationsdata. Disse er diskuteret i projektgruppen og fremført over for forfatterne (Richard Clifford 

og Debby Cryer) og oversætter (Trine Kjær Krogh). Afsnittet her baserer på den dialog, der har været med for-

fatterne om det, som vi i projektgruppen har kaldt ”afvigelser.” 

Punkt 2. Indretning til pleje, leg og læring. Danske fysioterapeuter hævder at møbler, der har varierende høj-

de og forskellige niveauer for fodstøtte faktisk er gode rent motorisk, men måske en smule risikable rent sikker-

hedsmæssigt. Stole/taburetter, der er godkendt efter Produktsikkerhedsloven og som giver varieret fodstøtte, er 

tilladte i dansk kontekst (punkt 2.5.2). Det er dog ikke det samme som at de er sikre for alle børn. Især de mind-

ste børnehavebørn kan have vanskeligt ved selv at klatre op på stolen og de sidder ofte også ganske uroligt på 

dem, fx under måltider. Forfatterne anbefaler, at punktet scores som foreskrevet i ECERS-3. Det er ikke (så vidt 

vides) undersøgt videnskabeligt, fx hvor mange faldulykker brugen af dette inventar medfører eller om der fx er 

tilstrækkeligt faldunderlag.  

Ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt er det vores anbefaling at score punktet, som det beskrives i ECERS-3. Der 

bør være egnede møbler, der passer til børnene (lave til de mindste børn, højere til de store børn). Ud fra et 

arbejdsmiljømæssigt aspekt må der også være møbler, der passer de voksne, fx stole der nemt kan justeres i 

højden. 

Punkt 3. Stuens indretning til leg og læring. I danske dagtilbud er det helt almindeligt, at der er mange små 

rum, hvor børnene gerne må lege alene. Da det er praksis, mener vi at dette skal være tilladt, dog således at det 

bør kunne observeres at personalet ved, hvor børnene er, ser til dem regelmæssigt eller lytter efter eller på anden 

måde monitorerer børnene, fx ”fører et passende tilsyn”. I ECERS-3 anbefales det, at personalet cirkulerer og 

monitorerer børnene. Idéen er, at for at kunne interagere for fx at udvide og berige børnenes leg, er det nødven-

digt at være tæt på alle børnene. Sprog, matematik mv. skal kunne stimuleres af personalet. Er der stor risiko for 

konflikter eller er der i rummet større sikkerhedsrisici, fx for at børnene kan falde ned, skal børnene ikke være 

alene i rummet.  

Pladsforhold reguleres i Bygningsreglementet (2015), fx Stk. 2: ”Arealet og rumindhold i opholds-

rum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og 

ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner til pasning af børn skal mindst have et frit 

gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver”. Se også Sundhedsstyrelsens 

vejledning (2013).23 

Det vigtige her er ifølge forfatterne, hvordan pladsen bruges. Leg med klodser og dramaleg kræver mere plads 

end leg med puslespil, både mht. materialer og antal deltagere. Det fremgår ikke af Bygningsreglementet, hvor-

vidt de anførte kvadratmeter baserer på en undersøgelse af kvaliteten af fx børnenes leg eller tilsvarende. Det 

kan for så vidt alene være baseret på økonomi. 

Generelt under alle punkter vedr. materialer og tilgængelighed: En lukket dør betyder ikke automatisk, at et rum 

eller materialer ikke er tilgængelige eller ikke monitoreres. Observatørerne kan se om børnene faktisk bruger 

rummene og har lov til at åbne for adgang til materialer. Ifølge forfatterne vil de mindste børn i reglen ikke af 

sig selv gå ind bag en lukket dør, de kan fx næppe huske hvilke materialer, der gemmer sig der. De større børn 

(+4 år) husker og udnytter bedre de muligheder og materialer, som det samlede læringsmiljø tilbyder, og de får i 

reglen lov til at bevæge sig mere frit omkring og fx opholde sig en tid i et rum uden voksne.  

I dansk kontekst baserer denne praksis på et ønske om at værdsætte børns hjælpsomhed, selvhjulpenhed og 

selvstændighed (fx Smidt & Krogh, 2018), men det må være indlysende, at personalet altid er opmærksomt på 

                                                           
23 Citaterne er fra Næsby et al, 2018 
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børnene, jævnligt interagerer med alle børn og er opmærksomt på, hvordan rum og materialer anvendes og hvad 

børnene kan lære af dette.  

Punkt 6. Plads til grovmotoriske lege. Forskrifterne i vejledningens punkt 6 (Harms et al, 2015, s. 24) om 

legepladssikkerhed kan også anvendes i Danmark, da de ikke er i strid med de nationale forskrifter fra Sikker-

heds- og Sundhedsstyrelsen. 

Den danske lovgivning på legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lig-

nende skal udformes og dimensioneres, så personskader undgås. Bestemmelserne kan opfyldes ved 

at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, men andre tekniske specifikatio-

ner kan også opfylde kravene, hvis de på tilsvarende vis giver sikkerhedsmæssige tilfredsstillende 

forhold. 

Punkt 7. Grovmotorisk udstyr. Legeredskaber og udstyr, herunder også møbler og indretning, der ikke udgør 

en sikkerhedsrisiko eller som er underlagt regler for arbejdsmiljø efter danske forskrifter, må nødvendigvis 

anerkendes. Dvs. hvis redskabet/møblementet er godkendt efter nationale standarder (Produktsikkerhedsloven), 

kan det scores positivt. Personalets håndtering af sikkerhed og risici omkring udstyr og redskabers anvendelse 

og vedligeholdelse skal dog altid vurderes. 

Konkret er der udfordringer med den udbredte ”fugleredegynge,” ligesom med naturlig eller manglende indheg-

ning ved naturlegepladser, træstubbe til balancegang, sydvendte rutsjebaner, fjeder-redskaber (oftest vippedyr) 

på legepladsen. Sådanne forhold er sikkerhedsgodkendte efter danske forskrifter, men ikke efter amerikanske. 

Forfatterne foreslår, at der udvikles en ny skala, der omfatter disse forskrifter. Denne vil så kunne sammenlignes 

med den originale. Forfatterne mener, at forældre utvivlsomt vil foretrække den amerikanske af hensyn til bør-

nenes sikkerhed.  

Gynger med plads til flere børn kan godkendes ifølge forfatterne. De skal dog altid overvåges. Især de mindste 

børn kan ikke altid selv komme af og på og er ikke opmærksomme på andre børns færden og sikkerhed på og 

omkring gyngerne. 

Legepladsen – ude og inde. Tilgængelighed og forholdet ude/inde er vanskeligt at vurdere. Vi er i danske dag-

tilbud meget ude – ofte i al slags vejr – og det kan medføre, at materialeudvalget faktisk kan blive stærkt be-

grænsende, medmindre der tages materialer med ud. I nogle institutioner er der rollespilstøj/remedier og ud-

klædning udendørs – det tæller med under punkt 7, Grovmotorisk udstyr. Tilgængelighed afhænger af, om der 

er regler eller påbud for, om materialet kan og må anvendes. Om en dør til et materialerum er åben eller lukket 

er ikke afgørende. Det er – hvis det kan observeres - om det reelt er noget børnene selv må tage/bede om at få. 

Hvis børnene er ude og ikke må gå ind, fx for at hente materialer, er materialerne ikke tilgængelige.  

Materialer udendørs (fx udklædningstøj) må tælles med, ligesom materiale og legetøj, der tages med ud og er 

tilgængeligt, fx samtidig med motorisk udfoldelse på legepladsen kan tælles med under andre punkter (fx papir 

og farver under finmotorik, eller lup og kikkert under natur/science). 

Det bør kunne forventes, at hvis observationen slutter ligesom børnene skal på legepladsen, medfører det at 

udstyr og legeplads bruges/er tilgængeligt i mere end 15 minutter. Når legeredskaber på legepladsen således 

vurderes under observationen, fx om de er passende i forhold til børnenes alder, udvikling og sikkerhed, må det 

antages, at de også er tilgængelige for børnene. 

Punkt 19. Musik og bevægelse. Tendensen til den lave score i de observerede dagtilbud kan forklares ved 

fraværet af musikmaterialer (instrumenter af enhver art, musikafspiller, musiklegetøj). I danske dagtilbud er der 

traditionelt blevet sunget, rimet og remset, fx i ”garderobe-situationer” eller under morgensamling, men også i 

perioder med fri leg. Fx viser observationerne i Favrskov Kommune (n=31), at én institution møder punkt 

19.5.1 Der er mange musikmaterialer tilgængelige i en time med fri leg hvorimod 42 % og 65 % møder 19.5.2 

og 3 hvor det observeres, at personalet synger eller danser/bevæger sig sammen med børnene under perioden 

med fri leg. 

Punkt 20. Klodser. Store skumgummipuder i puderummet er ”large hollow blocks.” De giver mulighed for at 

bygge store, fritstående strukturer og tæller ifølge forfatterne med, selvom de ikke går ind under kategorien som 

den er beskrevet i ”Opklarende noter”, hvor klodser kan være lavet af træ, plastik eller hårdt skum (Harms et al, 

2015, s. 52). 
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Punkt 20 

 

Eksempler på store klodser og klodser, der kan sættes sammen. 
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5.0 PROJEKTETS FUND OG RESULTATER 

 

5.1 GENERELLE FUND OG RESULTATER I FAVRSKOV KOMMUNE 

De generelle fund, der vises i figur 1) uddybes i dette kapitel. Her vises scoren for hver subskala og efterfølgen-

de præsenteres observationerne for hvert punkt under skalaen. Figurerne/graferne viser scoren på en skala fra 1 

til 7. Scoren for hvert enkelt punkt kan ikke være lavere end ”1” (utilstrækkelig kvalitet). Visuelt ses at scoren i 

nogle figurer (figurernes Y akse (vertikalt)) starter ved ”0”, for at kunne vise en 1-score. 

Hvert afsnit om en subskala indledes med en beskrivelse af hvad der omfattes af skalaen og hvad ECERS-3 

måler. Det vises, hvordan skalaen bidrager til den samlede kvalitetsbeskrivelse og hvordan skalaen kan ses i 

forbindelse med forskningsviden og aktuelle diskussioner inden for dagtilbudsområdet herhjemme og internati-

onalt, herunder hvorvidt det standardiserede værktøj kan indfange specifikke og særlige elementer i dansk bør-

nehavekontekst. 

Skema 3) Fordeling af scores (se også figur 3): 

Punkt Label 
Util- 

strækkelig 2 
Mini- 
mal 4 God 6 

Ud- 
mærket 

Antal 
stuer 

1 Indendørs plads 3 % 13 % . 32 % 6 % 42 % 3 % 31 
2 Indretning til pleje, leg og læring 3 % 10 % 55 % 32 % . . . 31 
3 Stuens indretning til leg og læring 19 % 32 % 6 % 35 % . 3 % 3 % 31 
4 Plads til privatliv 3 % . 39 % 10 % . 23 % 26 % 31 
5 Børnerelaterede udstillinger 26 % 3 % 23 % 42 % 3 % . 3 % 31 
6 Plads til grovmotoriske lege 19 % 16 % . 52 % . 6 % 6 % 31 
7 Grovmotorisk udstyr 16 % 65 % 6 % 10 % 3 % . . 31 
8 Måltider 42 % 39 % 3 % 13 % . 3 % . 31 
9 Toiletbesøg; bleskifte 26 % 52 % 10 % 13 % . . . 31 

10 Sundhedsprocedurer 32 % 16 % 29 % 13 % 10 % . . 31 
11 Sikkerhedspraksis 16 % 48 % 13 % 16 % 3 % . 3 % 31 

12 Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet . . 29 % 32 % 23 % 6 % 10 % 31 
13 Opmuntring af børnene til at bruge sproget . 3 % 6 % 58 % 19 % . 13 % 31 
14 Personalets brug af bøger med børnene 45 % 10 % 10 % 10 % 16 % 10 % . 31 
15 Opmuntring af børnene til at bruge bøger 23 % 29 % 16 % 29 % 3 % . . 31 
16 At blive fortrolig med skrift 6 % 29 % 35 % 23 % 6 % . . 31 

17 Finmotorik 23 % 16 % 13 % 3 % 29 % 13 % 3 % 31 
18 Krea 23 % 19 % 32 % 16 % 6 % 3 % . 31 
19 Musik og bevægelse 19 % 65 % 6 % 6 % . 6 % . 31 
20 Klodser (konstruktionsleg) 90 % 6 % 3 % . . . . 31 
21 Rolleleg 45 % 3 % 35 % 13 % 3 % . . 31 
22 Natur; science 13 % 32 % 42 % 13 % . . . 31 
23 Matematiske materialer og aktiviteter 65 % 26 % 3 % 6 % . . . 31 
24 Matematik i dagligdagen 19 % 29 % 29 % 23 % . . . 31 
25 Forståelse af skrevne tal 74 % 26 % . . . . . 31 
26 Fremme accept af mangfoldighed 35 % 32 % 32 % . . . . 31 
27 Passende brug af teknologi 6 % . . 6 % 3 % 6 % 3 % 8 

28 Vejledning i grovmotorik 26 % 13 % 23 % 23 % . 3 % 13 % 31 
29 Individualiseret vejledning og læring 3 % . 10 % 13 % 3 % 23 % 48 % 31 
30 Personale-barn interaktion . 6 % 3 % 16 % 13 % 19 % 42 % 31 
31 Interaktion mellem jævnaldrende . 3 % 3 % 16 % 23 % 42 % 13 % 31 
32 Regler for god orden 6 % 10 % 3 % 39 % 10 % 16 % 16 % 31 

33 Overgange og ventetid 19 % 13 % . 13 % 19 % 19 % 16 % 31 
34 Fri leg 6 % 23 % 3 % 55 % 6 % . 6 % 31 
35 Lege- og læringsaktiviteter for hele gruppen . 10 % 13 % 13 % 10 % 23 % 26 % 29 
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Den procentvise fordeling afspejler stop-scoren. Det vil sige den score, der fremkommer ud fra en standard-

beregning, hvor scoren fastsættes ud fra det punkt, hvor mere end halvdelen af tegnene under et punkt ikke 

mødes (besvares med ”nej”) under observationen.24 

5.2 PLADS OG INDRETNING (PUNKTERNE 1-7) 

Vi har et meget veludbygget og velreguleret dagtilbudssystem, hvor 98 % af danske børn fra 3-års-alderen ind 

til skolestart har deres daglige gang i en børnehave (Børne- og Socialministeriet, 2017a). Danmark scorer derfor 

højt i internationale komparative studier (Unicef, 2008), hvor økonomi, dagtilbudsstruktur og organisering er 

parametre, og vi antager derfor sædvanligvis, at alle dagtilbud har gode fysiske rammer med god plads til at lege 

både inde og ude.  

Der er formentlig store forskelle i de bygninger og med de indretninger, der anvendes i kommunerne landet 

over. I de fleste dagtilbud er der sædvanligvis mange små rum, hvor børnene kan lege i små grupper, og der kan 

læses og synges mv., eller der kan tumles i et såkaldt ”puderum”. Større lege og fælles aktiviteter foregår i reg-

len på en stue, der så er afdelingens/stuens/børnegruppens eneste store rum, eller i et køkken/alrum, hvor der er 

plads til mange børn, og hvor der kan være lette mobile skillevægge, der angiver aktivitets- eller interesseområ-

der såsom bøger/højtlæsning, klodser og byggematerialer, spil og udklædningstøj.  

Subskalaen ”Plads og indretning” omhandler indretning, inventar og materialer, der kan leges med, og som kan 

bruges til større og mindre lege og aktiviteter, men den omhandler også børnenes ret til lidt ro og privatliv, do-

kumentation af børns produktioner, der kan samtales om, samt plads og udstyr til grovmotoriske lege og aktivi-

teter. Høj kvalitet er fx også god plads til alle omkring borde i børnehøjde, så personalet kan have dialoger med 

børnene. 

ECERS-3 peger på nogle områder, hvor der på den ene side er god overensstemmelse med dansk praksis på det 

generelle plan, men på den anden side er der specifikke forhold, danske pædagoger (og politikere) måske tager 

for givet, og som vi derfor ikke bemærker i dagligdagen. Der er i dansk kontekst tradition for, at ”der kan være 

fire børn alene i puderummet/på legepladsen, osv.”  

Sådanne sociokulturelle forståelser lever ofte deres eget liv, skjult for personalet i hverdagen, og er, ligesom når 

ECERS-3 taler om etablering af interessecentre, en række kulturelle og strukturelle krav til børnene, som de så 

”indfrier mere eller mindre problemfrit, alt efter om læringsmiljøet forstås som etableret af de voksne og givet 

til børnene, eller om det er under vedvarende udvikling sammen med børnene gennem deres engagementer og 

”rumfornemmelser” (Bendix-Olsen, 2017a; 2017b).  

Det er spørgsmålet, om ikke institutioners plads og indretning for ofte tages for givet. De er som de er, og som 

da de i sin tid blev bygget, uden at der i større grad blev tænkt over hvilke formål stuer og indretning skal tjene. 

Typiske pædagogiske mål, som der ifølge forskning om rum og indretning kunne rettes fokus på (Andersen, 

2015), og som vil udfordre mange institutioners nuværende rammer, er fx 1) mulighed for ro og fordybelse; 2) 

mulighed for at opleve at være en del af både små og store fællesskaber; 3) mulighed for plads til fysisk aktivitet 

med store armbevægelser.  

En dialog om sådanne mål ville føre til overvejelser om organisering af dagligdagen, fordeling af personale på 

stuerne, fordeling af ressourcer i det hele taget og til overvejelser om hvilke muligheder målene giver for at 

arbejde med børnenes læring og udvikling. Det taler naturligvis også for, at der ved daginstitutionsbyggeri altid 

også skal anlægges et pædagogisk perspektiv. 

Plads og indretning hænger også sammen med andre vigtige mål/temaer og udviklingsområder, såsom sprog og 

kommunikation og læring generelt, hvor udgangspunktet i både ECERS-3 og den styrkede pædagogiske lære-

plan er, ”at børn og miljø påvirker og påvirkes af hinanden i et dynamisk, gensidigt og kontinuerligt samspil” 

(Williams, 2018, s. 9). 

Ethvert dagtilbuds/en institutions arkitektur og fysiske miljø inde og ude skaber rammer og udfoldelsesmulig-

heder for børnene, og det påvirker læringsmiljøet. Det samme gør det Bendix-Olsen kalder ”dagtilbuddets pæ-

dagogiske rum og situationer, der er udformet med tanke på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse”, dvs. 

                                                           
24 Procentvis fordeling, der er beregnet efter stop-go scoringen, er beregnet i SurveyXact. 
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de ”rum” personalet skaber for børnene pædagogisk i lærings- og udviklingsmæssigt perspektiv. Endelig skal 

institutionens fysiske rammer og rum også forstås som et læringsmiljø, som børnene både kan gøre noget med 

og i, og som de selv er med til at skabe gennem deres deltagelse i og handlen med (Bronfenbrenner & Morris, 

2006), alene eller sammen med andre børn og de voksne.  

Hvis rum og indretning er trang, de fleste legeområder er overfyldte, eller legetøj o.a. ”opmagasineres” på gang-

arealer eller måske ligefrem på toiletterne, er det lav/utilstrækkelig kvalitet. God praksis vedrørende sådanne 

eksemplariske indretningsmæssige forhold nævnes dog ikke specifikt i Dagtilbudsloven eller Dagtilbudsvejled-

ningen. 

Et område, der har været opmærksomhed på de senere år, er arbejdsmiljøet for både børn og personale, hvor 

støjniveauet af mange opleves som alt for højt (Socialministeriet, 2015, s. 22). I ”En god start på livet for alle 

børn” formuleres bl.a. et udviklingsmål for at forbedre de fysiske rammer og nedbringe støj.  

”Der afsættes en pulje, hvor kommunerne kan søge midler til at forbedre de fysiske ram-

mer, så de bedre understøtter, at der ikke er et uhensigtsmæssigt støjniveau. Indledningsvis 

udarbejdes et vejledningsmateriale om, hvordan man gennem teknisk og pædagogisk ind-

retning kan understøtte støjreduktion. Formålet med puljen er bl.a. at understøtte mulighe-

derne for fysisk udfoldelse og nedbringe risikoen for høre- og stemmeskader. Initiativet har 

således til formål at forbedre trivslen hos både børn og personale” (Socialministeriet, 2015, 

s. 23).  

Baggrunden er bl.a., at dagtilbuddets fysiske rammer har betydning for barnets trivsel. De fysiske rammer skal 

ifølge regeringen give mulighed for, at barnet kan udfordre sig selv fysisk – og skabe rammen for aktiviteter, 

som kræver ro, koncentration og mulighed for fordybelse både alene og i mindre grupper. 

Plads og indretning spiller en stor rolle for, hvordan læringsmiljøet i sin helhed kan understøtte børns trivsel, 

læring og udvikling. Det skal være muligt at arbejde med børnene i både store og små grupper. Der skal være 

plads til motorisk aktivitet, og der skal være plads til at børn, der har brug for en lille pause, kan trække sig og 

samle tanker og følelser, alene eller sammen med en voksen eller en kammerat. Når læreplanen fx indeholder 

sproglig og kommunikativ udvikling som mål, er det en forudsætning, at sprogstimulerende aktiviteter faktisk 

og rent praktisk kan finde sted, helst som en integreret del af det generelle pædagogiske arbejde i hverdagen, 

men også at der er plads til aktiviteter, der ofte kræver ro og mulighed for fordybelse i fx dialogisk læsning, og 

som andre gange kræver plads til børnenes udstillinger af forskellige produkter (dokumentation). Plads og ind-

retning hænger sammen med andre vigtige mål/temaer og udviklingsområder, fx inden for sprogudvikling. 

”Børnenes sprog og trivsel har stor betydning for at kunne indgå i sociale relationer, danne venskaber og tilegne 

sig ny viden. Det er dermed vigtige egenskaber for et godt børneliv og for børnenes muligheder senere i livet. 

Det gælder især udsatte børn, som ikke altid har den rette støtte med hjemmefra” (Socialministeriet, 2015, s. 5). 

Dagtilbuddenes indretning har betydning for alle temaer i læreplanen, men de vurderes af ECERS-3 især for 

kvaliteten af materialer (borde, stole, gulvplads) som forudsætning for interaktion og for børnenes muligheder 

for at lege. ECERS-3 retter i høj grad fokus på, hvordan pædagogerne bruger materialerne til at stimulere børns 

læring (Harms et al, 2015, s. 7). 

Hvis møblementet ikke inviterer til eller er egnet til afslapning og en vis komfort for børnene, bliver kvaliteten 

lav, fordi børnene så afskæres nogle muligheder for leg og fordybelse i en aktivitet. Sidder et barn uroligt på 

stolen, kan det være fordi aktiviteten er kedelig eller ventetiden lang, men det kan også være fordi stolen er hård 

og barnet ikke kan nå gulvet med benene. 

Indretningen og vedligeholdelsen af den, har også betydning for børnenes sundhed og sikkerhed. ECERS-3 

lægger vægt på at inventar og materialer er velholdte og renholdt og ikke udgør en større sikkerheds- eller sund-

hedsrisiko (a major hazard). For at opnå en høj score med ECERS-3 er det altså ikke nok, at personalet interage-

rer med børnene, opbygger gode relationer, stimulerer deres sprog (fx 5.7.3: Personalet peger på og læser ord 

ifm. udstillingen på en måde, der interesserer børnene). Der skal også være gode indretningsmæssige forhold og 

pladsforhold.  
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Det kan bemærkes, at pladsforhold reguleres i Bygningsreglementet (2015), fx Stk. 2: ”Arealet og rumindhold i 

opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til antallet af børn og 

ansatte i institutionen. Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 

m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver”. Se også Sundhedsstyrelsens vejledning (2013). 

Sundhedsstyrelsen (2016) har udarbejdet anbefalinger omkring fysisk aktivitet for børn i 0-4-års-alderen, der 

peger på, at det skal gøres muligt for børn at kunne bevæge sig så meget som muligt. Børn udforsker omgivel-

serne med deres krop og bevægelser, det er måden hvorpå de skaber kontakt til andre. Derfor mener Sundheds-

styrelsen, at forældre og institutioner skal stille flere fysiske aktiviteter til rådighed (Sundhedsstyrelsen, 2016; 

Roed, Barrett, Christensen & Hyllested, 2017). 

Forskningsprojektet ”Plads til trivsel og udvikling” (Kirkeby, Gammelby & Elle, 2013) peger på, at det har en 

væsentlig betydning for børns muligheder for bevægelse, hvordan pædagogerne udnytter rummene i institutio-

nen. Indretningen og udnyttelsen af pladsforholdene skal ifølge forskerne overvejes i forhold til at stimulere 

børnenes motoriske udfoldelser, hvilket er helt i tråd med den styrkede læreplan og intentionerne i ECERS-3. 

Sikker legeplads 

Dette område påkalder sig særlig opmærksomhed, eftersom standarderne om plads til grovmotorik inde og ude 

samt sikkerheden omkring legeplads og udstyr i ECERS-3 hviler på amerikanske regulativer og retningslinjer. 

Herhjemme er reglerne fastsat af Sikkerhedsstyrelsen, der skriver: ”Der er i dag ikke krav om certificering af 

hverken legepladsredskaber eller legepladser, eller krav om, at legepladsinspektører inspicerer legepladsredska-

ber” (www.Sikkerhedsstyrelsen.dk).  

Der foreskrives ”alene inspektion efter producentens anvisninger”. Det understreges dog, at legepladsejere 

(kommunerne) bør være opmærksomme på, at ældre legepladser ikke nødvendigvis lever fuldt op til de europæ-

iske standarder.  

Sikkerhedsstyrelsen formulerer sig her på baggrund af Produktsikkerhedsloven, der implementerer det generelle 

Produktsikkerhedsdirektiv eller Legetøjsdirektivet samt de gældende standarder på området. 

Legepladserne skal jævnligt inspiceres og dokumenteres under en eller anden form, og det er i kommunerne 

tilrettelagt sådan, at institutionerne selv står for ”rutinemæssig visuel inspektion” og ”driftsinspektion”, mens 

kommunens legepladsinspektør står for en årlig hovedinspektion. Der udarbejdes en rapport, der danner grund-

lag for beslutninger om vedligehold og eventuelle nyanskaffelser. 

På BUPL’s hjemmeside om legepladser findes en vejledning om eftersyn: ”Det kan I gøre for at øge sikkerhe-

den” (http://www.bupl.dk/paedagogik/sikkerhed/legeplads?opendocument).  

Her beskrives de mest almindelige risici og krav, man kan stille til inspektion: 1. Rutinemæssig visuel inspekti-

on; 2. Driftsinspektion og 3. Årlig hovedinspektion. Legepladserne er offentligt tilgængelige og bruges ofte af 

andre og større børn i et boligkvarter uden for dagtilbuddets åbningstid og uden opsyn. I alle dagtilbud er det 

derfor nødvendigt at undersøge legepladsen og eventuelt også rydde op hver dag, inden børnene kommer ud: 

”Legepladsen bør tilses hver morgen, så affald, skarpe fremmedlegemer (kanyler) og ekskrementer fra dyr fjer-

nes. Giftige svampe skal fjernes dagligt, før børnene kommer ud” (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 54). 

Ved nævnte hovedinspektion ”bliver legepladsen tjekket gennemgribende af en certificeret legepladsinspektør, 

som med sit udstyr blandt andet tester for halsklem-, hovedklem- og snorefælder. Inspektionsrapporten bør 

selvsagt ikke indeholde alvorligere anmærkninger, men ellers er den et godt dokument til håndværkerne, så de 

hurtigt kan udbedre skaderne”(BUPL).  

 

 

 

 

http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/
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Figur 7) Samlet score: Plads og indretning 3,46 

 

 

Punkt 1) ”Indendørs plads”; samlet vurdering 4,65 

Punktet (også kaldet ”item”) fokuserer på de fysiske forhold i institutionen i forhold til lys, støj, temperatur og 

fri bevægelse i rummene. Der skal også være den nødvendige plads til leg til det indskrevne antal børn. 

 

 

 

Generelt observeres, at institutionerne er rene og vedligeholdt. Der er naturlig belysning i alle rum og vinduer 

og/eller døre kan åbnes, så der kan luftes ud. De fleste steder er der rimelig plads til det indskrevne antal børn, 

mange steder mere end rigelig plads (58 %), men der er også 3 institutioner, hvor antallet af indskrevne børn 

overstiger rimelige krav til læringsmiljøets indretning og pladsforhold.  
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Ikke overraskende er pladsen mest trang i ældre bygninger eller bygninger, der tidligere har tjent andre formål, 

fx pedelboliger. Rummene, som børnene kan være i, er alle tilgængelige for de indskrevne børn, men kun i 3 

institutioner er rummene tilgængelige for børn og voksne med funktionsnedsættelse (dørene er generelt for 

smalle til kørestole). 

Scoren kunne nogle steder blive betydelig højere, hvis støjen reduceres og det sikres, at alle rum ikke er kolde at 

være i. 

Punkt 2) ”Indretning til pleje, leg og læring”; samlet vurdering 3,13 

Punktet handler om inventar og møbler til leg og læring. Borde og stole, der ikke matcher børnenes højde, eller 

som generelt ikke er i særlig god stand eller rare for børnene at sidde ved, medfører lave scores. Børnene bør 

også have både en personlig garderobe samt en skuffe eller lignende til personlige ting. 

Der er god – men dog ikke ”rigelig” plads og indretning – og generelt ikke store problemer med pladsen. Der er 

borde og stole til alle børn, og disse er vedligeholdte og rene de fleste steder. Næsten alle steder er møblerne 

dog for store/høje til de børn, der benytter dem, hvilket betyder, at børnene ofte sidder forkert, fx kan mange 

ikke nå gulvet, ”hænger” på bordet, benene ”flagrer” osv. Problemet med de lave borde og stole, som nogle 

institutioner har, er at voksne ikke kan sætte sig ved dem uden at det strider mod anvisningerne om arbejdsmil-

jøet. 

 

 

På producenternes hjemmesider ses de mest almindelige ”basismøbler” til børneinstitutioner. Der fås skam-

ler/børnestole i alle højder (højde 22, 30, 35, 43, 45 og 53 cm.), med og uden ryg- og armlæn. De viste stole 

(foto) er for høje til de fleste børn. Hvis de påtænkes anvendt af 3-4-årige udgør de en sikkerhedsrisiko. Ingen 

institutioner scorer ”ja” til punkt 2.5.2 vedr. stole i børnehøjde, og den samlede score vil derfor ikke komme 

over 4 nogen steder, selvom flere af punkterne under både 5 og 7 opfyldes. 

Der er siden 2010 ikke ført statistikker for ulykker med børn og det er som nævnt op til producenterne selv at 

føre kontrol med sikkerhed mv. og at møblerne lever op til EU-standard. I 2016 viste en EU-rapport ifølge Furn-

tech/ Dansk Møbelkontrol25, at syv ud af ti testede høje barnestole ikke levede op til sikkerhedskravene, så det 

er et område man skal være opmærksom på. 

Alle steder har børnene deres egne garderober og som regel også med rimelig plads til deres ting, dog ikke altid 

så store, at børnenes tøj ikke rører hinanden.  

                                                           
25 http://mobelstandarder.dk/ 
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En del steder er der ikke nok møblering til de materialer, der forefindes, hvilket betyder, at materialerne er stu-

vet sammen i kasser og på hylder og svære for børnene at finde og benytte selvstændigt. Flere institutioner er 

funktionsopdelte og har materialer i alrum og andre rum, hvilket kan gøre flere materialer tilgængelige for bør-

nene over hele dagen. 

I alle institutioner er der opbevaring af børnenes ting, mærket med navne og/eller foto af børnene, så de selv kan 

finde ting frem. I 2/3 af alle institutioner (punkt 2.5.4 er 68 %) er der rigeligt med steder, hvor børn og voksne 

kan sidde på tæpper, puder, madrasser eller i bløde møbler, så man undgår at børnene i længere tid skal sidde på 

fx hårde eller kolde gulve. 

Punkt 3) ”Stuens indretning til leg og læring”; samlet vurdering 2,87 

Punktet fokuserer på, hvorvidt institutionen er hensigtsmæssigt indrettet til børns leg og læring – både i forhold 

til hvilke og hvor mange materialer, der er tilgængelige for børnene, om der er plads nok at lege på, om persona-

let har mulighed for at overskue rummene, og at institutionen er praktisk indrettet med legeområder og interes-

secentre. 

 

Enkelte institutioner (13 %) er indrettet, så personalet har vanskeligt ved at kunne følge børnene og deres inte-

resser rundt i lokalerne (punkt 3.1.3). Cirka en tredjedel af institutionerne er indrettet således, at der er rum, hvor 

det er vanskeligt for det pædagogiske personale at have overblik over børnene. Det kan fx være puderum med 

lukkede døre, toiletter ude på gangen m.v.  I 84 % af institutionerne kan børnene superviseres (punkt 3.3.3). 

Pladsen er i reglen organiseret, så der ikke er gennemgangsarealer på stuen, der kan forstyrre legen. Et par ste-

der, hvor der er lange gange, synes dette ikke at være problem. Stuerne er indrettet således, at stille og larmende 

legearealer ofte er adskilte og praktisk indrettet, men ikke alle steder med god plads til fx at bygge togbaner og 

store konstruktioner - andre steder end der, hvor andre børn forsøger at fordybe sig, fx i perler. God kvalitet 

kræver, at personalet følger børnene og bevæger sig rundt på stuen (”har visuelt tilsyn” pkt. 3.5.3).  

Et LEGO-rum, puderum o. lign. hvor personalet ikke opholder sig sammen med børnene, eller hvor dørene er 

lukkede, scorer lavt i ECERS-3, både af hensyn til børnenes sikkerhed, konflikter mv. og med hensyn til perso-

nalets muligheder for at supervisere børnene og understøtte leg og læring. 

Der arbejdes nogle steder meget med fleksibilitet i rummets indretning - rummet indrettes efter, hvad der aktuelt 

er interessant for børnene. Det vil sige, at der på en dag eller i længere perioder faktisk kan etableres interesse-

centre, som ECERS-3 anbefaler (punkterne 3.3.2 og 3.5.2). ECERS-3 skelner mellem hyggeområder, legeområ-

der og interessecentre. 

Et hyggeområde er kendetegnet ved, at der er bløde møbler/underlag (fx madrasser, sofa, tæpper – ikke børne-

møbler), der er tilgængelig hele dagen og hvor børnene kan slappe af, læse eller lege stille, adskilt fra mere aktiv 

leg. Et legeområde beskrives som et område, hvor der stilles legematerialer til rådighed for børnene.  
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Et interessecenter er et klart defineret område, designet til en bestemt slags leg for flere børn ad gangen, fx 

rolleleg i dukkekrog eller legekøkken. Andre interessecentre er typisk områder til motorik, konstruktionsleg, 

læse/boghjørne, science-/naturområde, værksted og finmotorik/krea. 90 % af institutionerne har mindst to lege-

områder med plads til den aktivitet, der lægges op til. 58 % af institutionerne har interessecentre med god plads. 

 

Punkt 4) ”Plads til privatliv”; samlet vurdering 4,77 

Fokus i dette punkt er på, hvorvidt børnene i institutionen har mulighed for privatliv, både rent praktisk men 

også hvorvidt det understøttes af personalet, dvs. at personalet bevidst og generelt beskytter børnenes ret til at 

benytte steder eller zoner til privatliv (leg alene eller sammen med en ven). 

 

I skalaens indikatorer under punkt 4. 5.1 kræves det, at der i institutionerne er indrettet indendørsområder, der 

indbyder til at lege alene eller med en ven. Dette er en sandsynlig årsag til at naturgrupper og trangt indrettede 

institutioner ikke scorer over 4 – der er ikke indrettet områder, som tydeligt indbyder til leg alene eller to og to. I 

alle institutioner observeres, at personalet aktivt beskytter børns ret til at være alene (punkt 4.3.2). 

For at imødekomme kravene til høj kvalitet skal børnene have oplagte muligheder for at lege alene eller med en 

ven, ligesom personalet aktivt skal håndhæve, at børnene har lov til at trække sig tilbage, og at det ses, at voksne 

har lige så meget kontakt med børn, der leger alene, som med børn i grupper. 26 % af institutionerne (8) scorer 

7 og alle på nær én scorer 3 eller derover. Halvdelen scorer 6 eller 7. 

I institutionen er der indrettet områder, hvor børnene har plads til privatliv og der er materialer, der 

opfordrer til at et eller to børn leger med det (rat, LEGO-bord, dukkekrog). Personalet interagerer og 

opsøger børn, der leger alene eller to og to, og snakker interesseret med børnene om det de er optaget af. 

Eksempler: 

To børn sidder og tegner på stuen. Den voksne sætter sig hos børnene, taler om hvad de tegner og fore-

slår farver, der kan bruges. 

Tre børn sidder med figurer, der kan klikkes sammen, og ved ikke helt hvad de skal med dem. Den 

voksne opsøger børnene, snakker om figurerne – hjælper børnene med at sætte dem sammen: ”Hør – så 

sagde den klik. Det betyder, at den er på - det var lige sådan du skulle gøre” 

Et barn leger alene i dukkekrogen, hvor et andet barn kommer til. Dukkekrogen er ikke et område, hvor 

plads til privatliv skal beskyttes, så der må gerne være flere børn. 

Et sted er indrettet med ”huler” – et lille sted under en trappe, hvor man kan trække et forhæng for, og 

nogle steder er der et legehus (ude/inde). 
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I kælderen leges der både i større grupper, samtidig med at enkelte børn undersøger egne muligheder og 

begrænsninger i forhold til leg med puderne. Disse børn får støtte og opbakning fra de voksne ved at 

blive holdt i hånden, få gode råd og moralsk opbakning: ”Fint – du kan godt!” mens de balancerer og 

klatrer. 

I kælderen legede et barn alene i en hule. Den voksne kommer hen og siger, ”Goddag, er dette en bold-

butik?” Barnet siger ”ja” og kaster en bold ud. Legen fortsætter… 

 

Punkt 5) ”Børnerelateret udstilling”; samlet vurdering 3,06 

Under dette punkt fokuseres på indhold og anvendelse af udstillet materiale i institutionen. Bl.a. i forhold til om 

materialet er udarbejdet af børnene, er passende og relevant, anvendes pædagogisk, giver mulighed for indivi-

duelt udtryk og viser børnenes tilhørsforhold til institutionen. 

 

I danske dagtilbud er dette ofte en del af dokumentationsarbejdet, hvor forskellige projekter med børnene do-

kumenteres gennem en udstilling eller via institutionernes hjemmesider, nyhedsbreve og på forældre- og besty-

relsesmøder.  

I vurderingen med ECERS-3 skal dokumentationen være på stuen/i alrummet eller lignende, hvor børnene selv 

let kan se den, og hvor personalet kan tale med børnene om den og inddrage den som læringspotentiale. 

I alle institutioner på nær én er der udstillet relevante (punkt 5.3.1) materialer for børnene, inklusive billeder af 

børnene i gruppen. Materialerne er præfabrikerede eller børnenes egne kunstværker, nogle dog skabt hvor bør-

nene skal fabrikere det samme efter en form for skabelon, så der forekommer en begrænset mængde af børnenes 

individuelle udtryk. 

Nogle steder blev kun en begrænset del af det udstillede materiale anvendt i formelle sammenhænge (74 % gør 

det fx under samling), og der blev observeret meget lidt uformel anvendelse af institutionernes udstillede mate-

rialer (19 % for punkt 5.7.2). Ligeledes var det udstillede sporadisk koblet til aktuelle temaer eller interesser i 

børnegruppen – dog var der i hovedparten af institutionerne fotos fra hverdagen, ture og lignende som dog ikke 

alle steder blev brugt aktivt i det pædagogiske arbejde. 

For at der er tale om høj kvalitet, skal de udstillede materialer gerne være relateret til børnenes aktuelle interes-

ser og anvendes aktivt, ligesom det meget gerne ses, at der er vægt på, at det er børnenes egne produk-

ter/materialer, der udstilles og anvendes pædagogisk. For at opnå en højere score skal det, der er udstillet i 

rummet, også anvendes aktivt i den pædagogiske praksis, og det skal være udstillet i børnehøjde. 
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I Master for en styrket læreplan hedder det, at det er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske 

praksis, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende dokumenterer og evaluerer sammenhængen mellem 

læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling. Udstillinger af børnenes arbejder og kreative produkter er 

en måde at dokumentere både børnenes interesser og relevante projekter, ledet af personalet, og hvor der kan 

dokumenteres, hvordan børnenes udvikling forløber. 

I forbindelse med det stærke fokus på udvikling af en evalueringskultur fremhæves dokumentation, som bl.a. 

regeringens Task Force (2012) også tidligere har fremhævet: 

”Dokumentation er en måde at vise praksis og er dermed et vigtigt element i evalueringen. Når man 

indsamler data, opnår man et grundlag for at vurdere, om man lykkes med sine mål, hvorfor man gør 

det, eller hvorfor man ikke gør det” (Task Force for fremtidens dagtilbud, 2012). 

Dokumentationen kan have mange forskellige former, og en nuanceret og systematisk evalueringspraksis vil 

trække på flere dokumentationsformer, herunder udstillinger af børnenes produkter, der både viser personalet 

om planlagte mål nås og viser børnene selv og deres forældre, hvad børnenes udbytte er og kan være. 

I en institution er ugens udflugtsmål: En bondegårdstur, dokumenteret med fotos fra turen og skrift, 

der fortæller hvad der ses, og hvad der sker. Dokumentationen er sat op på en mobil skillevæg, der 

trækkes frem under samling om formiddagen. Her læses en bog om et barn på bondegårdsbesøg og der 

spørges og relateres hele tiden under oplæsningen til de udstillede fotos af børnene selv. Andre steder i 

rummet hænger børnenes tegninger af dyr, og der står kasser med korn og halm mv., der er taget med 

hjem fra turen. Som efterfølgende aktivitet tilbydes børnene at være med til at lave collager med fotos 

fra turen (som er printet i forvejen). De klipper fotos ud, limer dem på store stykker karton og taler 

om, hvad den voksne skal skrive at der sker på billederne.  

En sådan aktivitet resulterer også i gode scores inden for andre områder, såsom Sprog, Krea, Finmoto-

rik og Natur/science, og er selvsagt også god i forhold til at arbejde med tværgående temaer iht. den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

 

 

Foto: Vesterskovvej 
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Punkt 6) ”Plads til grovmotorisk lege”; samlet vurdering 3,42 

Her fokuseres på, om børnene i institutionen har områder tilgængelige, hvor de kan udfolde sig grovmotorisk og 

ikke mindst, om området er af en rimelig sikkerhedsmæssig karakter. Det drejer sig om områder både ude og 

inde. I vejledningen til ECERS-3 anføres, at områder med lav risiko er steder, hvor det ikke umiddelbart er 

farligt for børnene at færdes (Harms et al, 2015, s. 32). Større risici er fx steder med manglende faldunderlag. 

Selve de motoriske aktiviteter og personalets deltagelse og vejledning ifm. bevægelse vurderes under punkt 19 

og 28. 

 

Generelt bør der ikke være nogen sikkerhedsproblemer jf. Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser på hjemmesiden 

www.sikkerhedsstyrelsen.dk26. 

Observationerne viser, at alle institutioner generelt har god plads (punkt 6.5.1), primært udendørs, til grovmoto-

risk leg, men flere har også deciderede motorikrum med forskellige materialer.  

 

Langt de fleste institutioner anvender udeområderne eller sørger for, at børnene har mulighed for at bevæge sig i 

løbet af observationen. Undersøgelser viser at der er evidens for, at når legepladsen er indrettet på en opdagel-

ses- og udforskningsorienteret måde, har det positive virkninger på børns faglige, sociale og motoriske kompe-

tencer (Nielsen et al, 2013, s.70).  

 

Legepladserne er overvejende i god stand, let tilgængelige og med mulighed for mange forskellige aktiviteter. 

Der er dog nogle, hvor der bør være opmærksomhed på råd, faldunderlag, højde på legeudstyr m.m. Et par ste-

der mangler faldunderlag ved legehus eller gynger (6.3.2). Der er ikke krav om faldunderlag ved klatretræer, og 

at klatre i træer er for de fleste danske børn en passende og udfordrende aktivitet. Sikkerhedsaspekter bør dog 

altid iagttages (fx hvis jorden under træet er frossen), og som det fremhæves generelt i ECERS-3, bør der være 

personale tæt på børnene. 

I et par institutioner er børnene uden opsyn på legepladsen i længere tid. Et sted skulle en gruppe børn være ude, 

mens resten af børnene ikke måtte komme ud, hvorfor grovmotorisk udfoldelse ikke var tilgængelig for alle 

børn. Omvendt observeres også, at enkelte børn opfordres til at gå på legepladsen, hvorved den aktivitet der 

foregår på stuen, ikke er tilgængelig. Det er således vigtigt for at opnå god til høj kvalitet, at det overvejes hvil-

ke alternativer børnene tilbydes, så de altid kan få det de har brug for. 

                                                           
26 Den danske lovgivning for legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så 
personskader undgås. Bestemmelserne kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, men andre tekni-
ske specifikationer kan også opfylde kravene, hvis de på tilsvarende vis giver sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. 
 
I Direktivet For Generel Produktsikkerhed henstiller kommissionen til, at man anvender andre relevante standarder for et produkt, hvis der ikke 
allerede findes en harmoniseret standard. 
 
For legepladsredskaber til offentlige legepladser findes følgende ikke-harmoniserede europæiske standarder: 
Legepladsredskaber, DS/EN 1176-serien 
Stødabsorberende legepladsunderlag - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, DS/EN 1177 
Se også: http://www.bupl.dk/paedagogik/sikkerhed/legeplads?opendocument. 
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Sikkerhed er et gennemgående tema i ECERS-3, og det er meget markant under dette punkt vedrørende lege-

pladser og grovmotorisk udstyr. Der er nogen forskel på, hvordan sikkerhed vurderes efter de amerikanske for-

hold, forfatterne bygger skemaerne på, og danske forhold og bestemmelser. Det er klart at kvalitetsindikatorerne 

skal være relevante for praktikerne, men de skal ifølge Sylva et al (2008) også være relevante for forældre og 

politikere og naturligvis svare til den virkelighed, dvs. den lovgivning mv., der aktuelt regulerer området:  

”Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og 

dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Det anbefales, 

at de følger danske standarder vedrørende naturlegeredskaber, legepladselementer, sikkerhedskrav 

og prøvningsmetoder (www.ds.dk). Kvaliteten af legepladsredskaber hører under Sikkerhedsstyrel-

sen” (Sundhedsstyrelsen, 2013, s.55). 

En højere score vil for næsten alle institutionernes vedkommende kunne opnås ved at minimere sikkerhedsrisici 

på legepladsen (6.5.3). Det er kun 13 % af institutionerne, der har grovmotoriske områder med generel god 

sikkerhed og ingen større risici. 

 

 

Punkt 7) ”Grovmotorisk udstyr”; samlet vurdering 2,19 

Under dette punkt fokuseres på det grovmotoriske udstyr, der er til rådighed for børnene – både i forhold til 

variation, mobilt/stationært udstyr, og passende muligheder for udfordringer. En høj score opnås, når der er 

rigeligt og varieret udstyr, stationært og mobilt, og dette opmuntrer til dels alderssvarende, dels udfordrende 

aktivitet. 

 

På skalaen over grovmotorisk udstyr er der ikke stor spredning. En del af forklaringen her er dog, at det er ame-

rikanske sikkerhedsstandarder, der vurderes efter, hvilket betyder at fx fugleredegynger, som mange institutio-

ner har, betragtes som farligt udstyr, når børnene leger alene på dem. I USA betragtes udstyr som trampoliner, 

klatrereb, gynger med plads til flere børn som ”ekstremt farlige”. Det er de ikke i Danmark, når de anbefalede 

produktsikkerhedskrav overholdes, og de anbefalede procedurer fra fx Sundhedsstyrelsen 2013, overholdes. Der 

kan fx godt anvendes trampolin, når børnene bruger den én ad gangen og der er ordentligt faldunderlag. Der må 

også anvendes fælles gynger, når højde, afstand og mellemrum er sikre og når området overvåges af en voksen. 

Sundhedsstyrelsen skriver fx at det er vigtigt, at 

”legepladsredskaber placeres hensigtsmæssigt, så de ikke står i vejen for løbende børn. Det er særlig 

vigtigt ved gynger. Legepladsredskaber skal desuden være udformet, så børnene ikke får hovedet i 

klemme. Afstande mellem 8,9 cm og 23 cm anses for problematiske, fordi der er risiko for, at krop-

pen kan komme igennem, men ikke hovedet. Kan barnet ikke nå jorden, bliver det hængt. Afstanden 

til jorden, der afhænger af barnets alder og størrelse, får derved særlig betydning… Cykelhjelm skal 

kun bruges, når børnene cykler, ruller eller skater – men må ikke bruges på legepladsen i øvrigt, da 

de kan hænge fast i legeredskaber o.a. og medføre hængning og kvælning” (Sundhedsstyrelsen, 

2013, s.55). 
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Langt de fleste institutioner har udstyr, der understøtter forskellige former for grovmotorisk bevægelse (løbe, 

klatre, hænge, cykle, gynge, rutsje, kaste, grave, skubbe etc.). Det stationære udstyr tilbyder variation og mange 

udfordringer, og der observeres rigeligt med skovle, bolde og lignende mobilt udstyr, der gør det nemt for bør-

nene at finde materialer at lege med.  

Enkelte steder er faldunderlaget på højt udstyr ret sparsomt (der mangler sand) eller fald vil være direkte på 

jord, hvilket om sommeren kan være meget hårdt og om vinteren alt for farligt. 

ECERS-3 punkterne 7.3.2 og 7.5.2 (Harms et al, 2015, s. 35) er konkret udformet efter amerikanske standarder, 

og det resulterer ikke i en retvisende vurdering af disse aspekter efter danske forhold. Punkterne vil kunne til-

passes danske regulativer og standarder, men det kræver i givet fald udformning af en ny punktskala. Som det 

er, vil kun 19 % af institutionerne møde punkt 7.3.2. 65 % får en score på 2. 

Gennem analysen af scoren på institutionsniveau kan vi se, at hvis standarderne nævnt ovenfor, var tilpasset 

danske forhold, ville gennemsnittet nå højere op. Udfordringen for institutionerne ville i stedet gå på variation 

og rigelighed af udstyr, både ude og inde, at det er aldersvarende, og at sikkerheden omkring det, fx brug af 

cykelhjelme, er i orden. 

Eksempel: Hvis punkt 7.3.2 var scoret ”ja” (den mørkeblå streg i tabellen neden for) – så der ikke observeres 

farligt udstyr – vil scoren stige fra 2 til 5. 

 

 

 

5.3 RUTINER FOR PERSONLIG PLEJE (OMSORGSRUTINER PUNKTERNE 8-11) 

Grundlæggende skal de sanitære og sundhedsmæssige krav for pleje, måltider, toiletbesøg, håndvask mv. være 

overholdte, jf. Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner (Sundhedsstyrelsen, 2004). 

 

Det samme gælder for sundheds- og sikkerhedskrav til institutionerne, både hvad angår bygningsmæssige for-

hold, de anvendte materialer, indeklima mv. ECERS-3 anerkender, at læringsmiljøet ikke kan være udfordrende 

og stimulerende (som for punkterne 6 og 7) og fuldstændig sikkert for børn på samme tid, men lægger op til at 

personalet skal reflektere over mulige risici i rutiner mv. på forhånd. 

 

En del områder i denne gruppe af omsorgsrutiner i ECERS-3 omhandler forskrifter og vejledninger, der i de 

fleste tilfælde ikke er omfattet af den danske læreplan. Der er overensstemmelse med, at der kan arbejdes med 
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forskellige former for acceptabel kropslig nærhed kontra privatliv, så børnene kan erfare deres egne kropslige 

og mentale grænser. Men man kan sige, at de elementer som ECERS-3 inddrager i kvalitetsvurderingen, i vid 

udstrækning falder uden for læreplanen, men er underforstået/er en form for rutine i danske dagtilbuds praksis, 

selvom der findes forskrifter og vejledninger, fx om legepladssikkerhed og hygiejne. 

 

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen dokumenteret, at gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige brugerva-

ner medvirker til at forebygge og mindske sygelighed. Vejledningens hensigt er i øvrigt ”at søge at få bedre 

sammenhæng mellem personalets gode intentioner og den daglige praksis”.  

 

”Det pædagogiske personale fungerer som betydningsfulde rollemodeller for børnene og spiller derfor en vigtig 

rolle som støtte for dem og som vejledere for deres forældre i hygiejniske spørgsmål” (Sundhedsstyrelsen, 2004, 

s. 4). Personalets tilgang til og forståelse af sundhed, sundhedsfremme og sundhedspædagogik er central for 

udvikling af høj kvalitet på dette område (Munch, 2017). En vigtig balance skal findes mellem det forebyggende 

og det sundhedsfremmende. Læringsmiljøet skal forebygge, og personalet skal tage ansvar for børnene uden at 

tage ansvaret fra børnene. 

 

Sundhedsstyrelsen markerer i vejledningen indledningsvist, hvad forskning inden for sundhedsområdet bidrager 

med for at understrege vigtigheden af sundhedsfremme: 

• Der er i dag vidtgående international enighed om, at børn og unge generelt kan være en særligt følsom 

befolkningsgruppe i forhold til miljøbelastninger 

• Forekomsten af allergi og overfølsomhedsfænomener hos børn og unge har været stigende 

• Både børn og voksne er plaget af støj i daginstitutionerne. Støjen forstyrrer 

børns muligheder for at opfatte, forstå og lære, og der er kommet fokus på nye former for støjskader 

• Dokumentationen af sammenhængen imellem børns og unges sygelighed 

og en række miljøfaktorer i daginstitutioner, herunder hygiejnisk 

standard, pladsforhold, pasningsform, støj og indeklima, er blevet udvidet og uddybet 

• Det er nødvendigt at fokusere på hygiejniske rutiner og brugervaner, 

fordi interventionsundersøgelser viser, at sygeligheden blandt børn, der 

benytter daginstitutioner, kan mindskes (Ibid.). 

 

Forebyggelse er i dagtilbudsregi bl.a. at vaske hænder (20 sekunder og med sæbe) før og efter måltidet, efter 

toiletbesøg, efter at have gravet i jorden på legepladsen, inden man kommer hjem til sine forældre (af hensyn til 

smittefare). Denne orientering stemmer overens med WHO’s definition af sundhed, som er:  

”A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(Simovska, 2012, s. 147). 

 

Men sundhed handler som nævnt ikke kun om ikke at blive syg:  

”Børn har behov for at føle værdi og tryghed – også ved deres egen krop og dens reaktioner. Ved at 

få viden og indsigt i, hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder, og hvad den betyder for 

sundhed og velvære, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker” 

(BUPL, 2015). 

ECERS-3 har indikatorer, hvor der som minimal/tilstrækkelig kvalitet fx skal vaskes hænder før og efter målti-

det men også efter behov, når børn og voksne har været ude, har rørt ved kæledyr mv. Høj kvalitet er at opmun-

tre børnene til sundhedsfremmende praksis, så de af sig selv vasker hænder, når der er behov for det.  

 

Høj kvalitet er også, at personalet er rollemodeller og spiser sammen med børnene, helst i mindre grupper, da 

det giver mere ro til samtale under måltidet. Disse forhold passer ganske godt med praksis i danske dagtilbud 

(Iversen & Sabinsky, 2011). Måltid og tilhørende rutiner kan dermed også have fokus på inklusion og fremme 

relationer mellem børnene. Rutiner rummer høj grad af socialisering, udvikling og dannelse, og er, med ordets 

oprindelige betydning in mente, at kende ruten, at vide hvilken vej, man skal gå. Således også at kende procedu-

rerne for håndvask. 

 

Alle skal naturligvis følge de gældende nationale forskrifter (og ikke de amerikanske). Det skævvrider ikke 

scoren at anvende de amerikanske sanitære procedurer eller at erstatte amerikanske standarder på fødevareom-

rådet med danske. 
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På baggrund af de systematiske review i Nielsen et al, 2013, kan det ses at der er evidens for, at der er positive 

virkninger på børns trivsel i form af færre sygdomstilfælde, når:  

 

• Pædagogen i dagtilbuddet retter opmærksomheden mod hygiejne og sundhed fx ved øget fokus på korrekt 

vask af hænder 

• Pædagogen har viden om smitsomme sygdomme  

• Pædagoger og forældre i fællesskab fokuserer på sundhed og hygiejne.  

 

”Der er endvidere evidens for, at der er negative virkninger på børns trivsel samt deres sproglige og kognitive 

udvikling, når der er for højt støjniveau i dagtilbuddet fx som følge af for mange børn i samme lokale” (Nielsen 

et al, 2013, s. 70).  

 

I pædagogisk arbejde og dagtilbudsforskning er der de senere år kommet mere fokus på rutiner, hvor vi går fra 

upåagtede rutinesituationer til pædagogiske rutiner, forstået som fagligt velbegrundede rutiner i dagtilbud. 

Hverdagens rutiner må aldrig blive ren rutine (Høgh & Smidt, 2018). De må altid være reflekterede, da de rum-

mer mange vigtige læringsmuligheder. Billedet nedenfor demonstrerer hvordan der kan sættes fotos o. lign. op, 

der fx understøtter samtaler om sundhed og hygiejne. 

 

 

 
 

Foto: Set på toiletter i flere institutioner (her Fuglereden) 
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Figur 9) Samlet score for ”Rutiner for personlig pleje” 2,31 

 

 

 

 

Punkt 8) ”Måltider/mellemmåltider”; samlet vurdering 2,07 

Under dette punkt er fokus på ernæring, sanitet omkring måltider samt generel atmosfære og interaktion (sund-

hedspædagogik) omkring måltiderne. De danske standarder beskrives af Sundhedsstyrelsen27. I et dagtilbud, der 

har kostordning, er det kun sjældent nødvendigt at foretage individuelle vurderinger: ”Kosttilbuddet skal i høje-

re grad tilrettelægges på baggrund af en karakterisering af den gruppe, der bespises. Kosttilbuddet skal afstem-

mes efter gruppens aldersmæssige sammensætning, fysiske aktivitetsniveau samt etniske og religiøse tilhørsfor-

hold” (Sundhedsstyrelsen, 2015, s. 11). 

”Alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage (Dagtilbudsloven af 

2016, § 16a). Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om et sundt frokostmåltid indgår som en 

del af dagtilbudsydelsen i kommunens daginstitutioner. Forældrebestyrelsen i daginstitutionen kan 

vælge frokostordningen fra” (Sundhedsstyrelsen, 2015, s. 63).  

Generelt er der god overensstemmelse mellem ECERS-3 og den danske lovgivning og vejledning på området. 

Maden skal have en acceptabel næringsværdi (principper om kosten beskrives i Sundhedsstyrelsen, 2015, s. 64). 

De sanitære vejledninger skal efterleves (Sundhedsstyrelsen, 2004), og alle måltider skal indtages i en god at-

mosfære (Sundhedsstyrelsen, 2015).  

 

I praksis har personalet ansvar for at følge op på, om alle børn får en sund kost, og (nogle gange) om børnene 

husker at få spist, når de fx har været så optaget af at lege, at de glemmer at spise. Og det er både sundhedspæ-

dagogisk, fx at børnene inddrages i rutiner omkring måltidet, og sundhedsfremmende, at børnene opmuntres til 

selv at huske at spise, selv spise mellemmåltider, der er medbragt hjemmefra osv. (Harms et al, 2015, s. 37).  

 

Høj kvalitet i ECERS-3: ”At sanitetsprocedurer efterleves, at atmosfæren omkring måltidet er afslappet og præ-

get af gode samtaler, og at personalet styrker børnenes selvhjulpenhed” (Harms et al, 2015, s. 37), er også lig 

med høj kvalitet efter de danske vejledninger og anbefalinger. 

 

                                                           
27 Anbefalinger for den danske institutionskost © Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet, 2015. 
http://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/vis/publication/anbefalinger-for-den-danske-institutionskost/ 
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Inden frokost aftørres bordene og der vaskes hænder inden børnene sætter sig og spiser frokost. Forin-

den bliver børnene bedt om hver især at tage ”en tallerken, en kniv og en gaffel.” Der fortælles og tales 

om den mad, der serveres: ” I dag er der torskerogn, leverpostej og ost, og hvad er det røde?” (børnene 

svarer ”rødbede”), ”… og på fadet med grøntsager… hvad er det grønne og det sorte?" (børnene svarer 

”oliven”). Børnene spiser af tallerkner og med bestik. Den voksne ved hvert bord spørger hvad det en-

kelte barn gerne vil have og barnet får herefter lov – med en kniv, gaffel eller ske – at tage maden over 

på sin tallerken. Børnene smører selv smør på deres rugbrødsskiver – ved behov under kyndig vejled-

ning: ”Så trækker du smørret over til siden… du trykker lidt på det og smører” - og i forlængelse heraf: 

”Du kan selv smøre… du smiler… er det dejligt at kunne smøre selv?” 

 

 

Generelt var der i alle institutioner, undtagen en enkelt, passende tid mellem måltiderne for børnene, og for 

mange institutioners vedkommende var der også en vis fleksibilitet i tidsplanen omkring måltiderne.  

 

Generelt blev mad og drikke serveret samtidig og børnene blev, som vist i eksemplet oven for, i overvejende 

grad understøttet i at hjælpe til omkring måltidet, fx ved at hente madpakker, selv hælde mælk og vand op, 

hjælpe hinanden, bruge bestik, tørre op ved spild etc. (8.5.4 og 8.7.32). Det er oplagt at benytte måltidet til at 

styrke børns selvhjulpenhed ved at bruge bestik og tallerkner og også overveje det æstetiske ved fx at lægge dug 

på eller pynte bordet (8.7.3 er 29 % mødt). 

 

For de fleste institutioners vedkommende var der ved måltidet en afslappet stemning, hvor børn og voksne kun-

ne tale sammen, og personalet kan spørge til børnenes viden, stimulere deres nysgerrighed og udvide og berige 

samtalerne. 

 

Nogle enkelte steder blev det fastholdt meget stramt, at der skulle ventes på hinanden og der måtte ikke samtales 

under maden, hvilket betød, at nogle børn kom til at vente meget lang tid, og at atmosfæren ved måltidet ikke 

var behagelig og ikke bar præg af samtaler og udveksling. 

 

Vedrørende sanitære krav (håndvask, madhygiejne og rengøring af borde) er der stor forskel på, hvor meget 

man går op i, at børn og voksne vasker hænder, om borde bliver tørret af m.v. De sanitære krav følges ikke 

normalt (8.1.2) eller gennemgående (8.5.3 og 8.7.1), hvilket forhindrer institutionerne i at opnå en højere score 

(kun 5 institutioner scorer 3 eller 4 – en enkelt scorer 6). 
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Punkt 9) ”Toiletbesøg/bleskift”; samlet vurdering 2,1 

Punktet fokuserer på toiletbesøg og bleskift, både med henblik på hygiejne, at børnenes behov er dækket, perso-

nalets supervision, vejledning og interaktion med børnene i disse situationer. 

 

 
 

 

I alle institutioner er der rene toiletter, toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder på toiletterne, omend der nogle 

steder kan gå noget tid imellem toiletterne skylles ud. I de fleste institutioner er toiletterne forholdsvis tæt på 

stuen, og personalet kan have et rimeligt overblik. I 10 % af institutionerne har personalet kun lidt opmærksom-

hed rettet mod børnene eller har opsyn med børnene under toiletbesøg (9.1.3).  

 

De fleste steder passede tidsplan og/eller fleksibiliteten med børnenes behov, der var dog et par enkelte steder, 

hvor børn måtte udsætte deres behov. Mange steder blev børnene mindet om at gå på toilet og huske at vaske 

hænder. 

 

De grundlæggende sanitetsregler overholdes generelt ikke (97 % møder ikke punkt 9.5.2). Spredningen i institu-

tionernes scores går fra 1 til 4, så når det kommer til sanitet og håndvask, er der nogen forskel på hygiejneni-

veauet i forbindelse med bl.a. bleskift, håndvask, vejledning af børn, rengøring af pusleområder m.v. De grund-

læggende sanitetsregler bliver altså generelt ikke overholdt. 

 

Barnet har sæbe på fingrene. 

V: ”Så skal du skylle hænderne…. Nå, det skummer stadig… så er du ikke færdig?” (der tales videre 

om, hvornår hænderne er færdige med at blive skyllet). 

Barnet tager papir fra dispenseren og spørger: ”To stykker papir?” (kigger op på billedet på dispense-

ren og så på den voksne). 

V: ”Ja, (smiler) det er rigtigt.” 

 

Bleskift er ofte vanskeligt at observere. Det kræver enten at man følger børnene og personalet på toilettet, eller 

at der er vinduer. Herhjemme lærer børn tidligt at være selvhjulpne ifm. toiletbesøg. Det anses ikke som ”far-

ligt”, hvilket i høj grad adskiller os fra fx amerikanske dagtilbud. Det er efter danske forhold også et etisk di-

lemma, hvor vi fx hellere giver børnene plads til privatliv end følger dem overalt.  

 

På den anden side viser observationerne, at der er nogle børn, som ikke får vasket hænder og godt kunne have 

haft behov for mere vejledning på toilettet. Når børn er alene på toilettet, glemmer de ofte at vaske hænder, 

skylle ud og sågar at tørre sig selv. Der er mulighed for at spise sæbe, fylde kummen med toiletpapir og andre 

”spændende” ting. 

 

Personalet er lydhør overfor børnenes individuelle personligheder, fx ”Du må gerne lukke døren, hvis 

du gerne vil tisse i fred.” 
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Et sted observeres, at toiletterne er for høje til børnene. De står på skamler for at komme op. Toiletpa-

piret kan de fleste af børnene ikke nå, når de sidder på toilettet, hvilket resulterer i, at 2 børn falder 

ned, da de forsøger at stå på taburetten med bukserne nede om hælene og nå toiletpapiret og derved 

snubler. 

 

Spørger man børnene selv, om de husker at vaske hænder, svarer de som de forventer at de voksne vil høre det 

(DCUM (2017). Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud – tal fra Dagtilbudstermometeret 2017): 

 

 
 

Som det ses på scoringstavlen for punkt 9, er det ikke det, der observeres i virkeligheden. 

 

Gode rutiner på dette område og mere supervision af børn ved toiletbesøg ville kunne hæve scoren betragteligt, 

ligesom der skal rettes opmærksomhed på personalet som rollemodeller. 

 

Et enkelt barn skal på toilettet under frokosten. Den voksne siger: ”Åh, ja vi skal huske at du skal på 

toilettet inden vi spiser, så er du fri for at rejse dig.” Den voksne giver lov til toiletbesøget og barnet 

går selv på toilettet. Den voksne spørger forinden: ”Er der noget du skal have hjælp til?”  

 

 

 

 
 

Foto: Guide til håndvask 
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Punkt 10) ”Sundhedsprocedurer”; samlet vurdering 2,52 

Fokus under dette punkt er på sundhed, særligt med henblik på hygiejne samt på at forhindre smitte mellem 

børnene. Høj kvalitet kræver, at korrekte sundhedsprocedurer samtidig følges med sundhedsfremme (personalet 

er gode rollemodeller) og sundhedspædagogik (personalet hjælper børnene med vejledning, påmindelser eller fx 

med illustrationer). 

 

I forlængelse af punkt 9 kan vi konstatere, at i danske dagtilbud går børn ofte selv på toilet, bl.a. når de bliver 

mindet om det, men det kan medføre at det ikke sikres, at de får vasket hænder. 

 

 

 
 

Langt de fleste steder er der en eller anden form for opmærksomhed på sundhedspraksis i form af, at børn min-

des om at vaske hænder, pudse næse og lignende, og personalet er overvejende positivt overfor børnene i for-

bindelse med dette (94 % for punkt 10.3.1). Det hænder, at børnene selv kender til gode rutiner omkring hånd-

vask: 

 

Barn: ”Jeg har ikke vasket fingre.” 

Voksen: ”Jamen, så går du bare ud og gør det. Det er godt, at du siger til.” 

 

 

I forhold til personalet som rollemodeller omkring håndvask, sundhed og bevægelse er billedet mere blandet, da 

det ses at mange voksne selv glemmer at vaske hænder og ofte ikke vejleder børnene i fx håndvask (30 %, punkt 

10.5.3). 

 

9.5.2 og 10.5.3: På toilettet: Børn og pædagog snakker om "Helga Håndvask-historien", som handler 

om håndtering af håndhygiejne. Børnene guides omhyggeligt i håndvask med sæbe. Tydeligt, at bør-

nene er vant til at italesætte og øve sig i hygiejnemæssige forhold. Der er piktogrammer til at støtte 

korrekt håndvask. 

 

 

For at opnå højere kvalitet kræves en nøje differentieret tilgang til børnene i forhold til, hvem der selv kan udfø-

re eksempelvis håndvask, og hvem der har brug for hjælp. 

 

Nogle steder har man madrasser og sengetøj, der anvendes til børn, der har brug for at sove til middag. Især 

opbevaringen af madrasser og lagner/tæpper er en del af de sundhedsprocedurer, der scorer lavt. Et sted obser-

veres et højskab med indbyggede skillevægge/rum til hver enkelt madras og sengetøj, hvilket kunne være en 

praktisk og god hygiejnisk procedure. 

 

Nogle steder tilbydes børn, der er trætte eller lidt sløje, at tage et hvil på en sofa på stuen, hvilket på den ene 

side viser omsorg for børnene, men på den anden side forhindrer de andre børn i at benytte sofaen, så fx et læse-

område med bøger ikke er tilgængeligt. 
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Punkt 11) ”Sikkerhedspraksis”; samlet vurdering: 2,55  

Dette punkt omhandler, hvorvidt der tages højde for børnenes sikkerhed i institutionen – både i forhold til det 

fysiske miljø og gennem personalets vejledning af og opsyn med børnene. 

 

 
 

Der er langt de fleste steder gode og sikre legepladser. I forhold til udstyr, er der dækgynger og fugleredegynger 

på langt de fleste legepladser. Nogle steder var der et ret lille eller manglende faldunderlag og meget højt udstyr.  

 

Det observeres, at der er stor forskel på hvordan der holdes opsyn med børnene og cirkuleres på legepladsen. 

Der var situationer, hvor børn var uden opsyn i over en time, men de fleste steder cirkulerede personalet og 

havde løbende kontakt med alle børn.  

 

På legepladser med fugleredegynger bør der i princippet altid være en voksen i nærheden, da de mindste børn 

kan sidde fast i den og kan blive ramt af den, når de prøver at komme på og af. 

 

 

Foto: Afskærmet fugleredegynge, Højmose 
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Intet stimulerende miljø kan være fuldstændigt sikkert for små børn, så hensigten med dette punkt er at minime-

re risikoen for, at børnene kommer til skade (Bylander & Kjær, 2016, s. 42). Det kræver bl.a., at personalet 

cirkulerer og fører tilsyn med områderne, både ude og inde og er forudseende i forhold til risici. Høj kvalitet 

opnås ved at der grundlæggende ikke er nogle større sikkerhedsfarer til stede, at personalet cirkulerer og er 

opmærksomt på hele området og vejleder børnene.  

Hvis faldunderlaget ved et klatretårn er sand, der fryser fast om vinteren, kan det midlertidigt lukkes af. Rutsje-

banen kan måske – på trods af et hårdt/frossent faldunderlag - anvendes, ved at der står en voksen klar til at 

gribe børnene osv. 

Som under punkt 28 (Vejledning i grovmotorik) kan der rettes større opmærksomhed på, at der er personale til 

stede på legepladsen, så snart der kommer børn ud. 

De fleste steder er legepladsen stor og generøst indrettet, men nogle steder betyder det, at der er områder, hvor 

det er vanskeligt at kunne være opmærksom på hele området.  

 

5.4 SPROG OG LITERACY (PUNKTERNE 12-16) 

”Børn skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte 

sprog” hedder det i BUPL’s vejledning. ”Deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op (2015)”. 

Dette mål er som nævnt tidligere i flere omgange taget op på regeringsniveau (fx 2015), og der er gennemført 

flere projekter med ministeriel støtte (Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud, 2008 – 2011; udviklet sprog-

pakker og implementeret sprogscreeninger af børn i dagtilbud (fx Bleses et al, 2011; KL et al, 2011)).  

For børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, skal der gennemføres en sprogvurdering, hvis der 

er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprog-

stimulering (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016c). 

I bekendtgørelsen om læringsmål, der følger og henviser til Dagtilbudsloven, står de pædagogiske læringsmål, 

der kan henføres til denne subskala: ”1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mulig-

hed for at udvikle sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 2) Det 

pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre 

tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber” (Børne- og Socialministeriet, 2018c).  

I forbindelse med projektet ”Fremtidens dagtilbud” har forskere fra AU og SDU for Ministeriet for Børn, Un-

dervisning og Ligestilling som nævnt udarbejdet en målgrupperapport mv. (Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling, 2016a). De sproglige kompetencer, der med henvisning til international forskning, angives som 

væsentlige, omfatter et produktivt ordforråd, forståelse af ord og kompleksitet i sproget, lydlig opmærksomhed, 

skriftsprogskoncepter og bogstavkendskab (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, s. 20). 

Ved at inddrage målgrupperapporten, får vi et bredere grundlag for at forstå, hvad sproglig udvikling handler 

om – specifikt og i sammenhæng med den generelle pædagogiske praksis. Det skal i denne forbindelse igen 

nævnes, at forfatterne i udarbejdelsen af ECERS-3 (Harms et al, 2015) har inddraget medlemmer af det interna-

tionale ECERS-netværk, specielt Kathy Sylva og erfaringer fra EPPSE-projektet, således at de fem 

nye/reformulerede punkter (12-16) bygger på erfaringerne med udvikling af ECERS-E og dermed elementer i 

det engelske nationale curriculum og senest Sustained Shared Thinking, omsat i SSTEW skalaen (Siraj-

Blatchford, 2009; Sylva et al, 2010; Siraj, Kingston & Melhuish, 2015).  

”At sætte ord på”, som det hedder i oplægget til den styrkede læreplan, fortæller ikke noget om kvaliteten af ord 

eller sprogbrug. At sætte ord på kan være ret restringeret, men det ønskværdige er nok snarere, med reference til 

den engelske forsker Basil Bernstein (2001), en mere elaboreret sprogbrug. I ECERS-3 er høj kvalitet kendeteg-

net ved, at børnene udfordres til elaboreret sprogbrug, både samlet og individuelt, hvor der kan tages præcist 

afsæt i børns kompetence og sprogfærdighed.  

Der er ingen tvivl om, at der generelt er god overensstemmelse mellem ”Fremtidens dagtilbud” og ECERS-3 

hvad angår sprogsyn og personalets rolle i interaktioner med børnene. Børnenes sprogudvikling sker i sociale 

sammenhænge, der skal understøttes, og børnene skal – i et samspil – udfordres med sprog og skrift. Af resulta-

terne, som ”Fremtidens dagtilbud” fremlægger i målgrupperapporten (Ministeriet for Børn, Undervisning og 
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Ligestilling, 2016a), kan udledes, at kvaliteten af interaktionerne er afgørende, og at den sproglige udvikling kan 

styrkes ved at bruge en vifte af understøttende strategier, fx at udfordre børnene sprogligt og ved at pædagoger-

ne er ”sprogligt rige rollemodeller” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, s. 8). 

Kvaliteten af interaktionerne, som vurderes som en selvstændig skala i ECERS-3, omfatter mere end den socio-

emotionelle understøttelse, som rapporten fremhæver at personalet er gode til (Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling, 2016a, s. 7). Personalet understøtter børnenes engagement og aktive deltagelse i aktivite-

terne, hedder det, men børnenes læring og udbytte af aktiviteterne understøttes ikke nær så meget, uanset hvilke 

kompetencer der måtte være fokus på. Der anvendes fx kun i begrænset omfang spørgsmål, der opfordrer bør-

nene til abstrakt tænkning, og som stimulerer dem sprogligt (ibid.). 

Mængden af samtaler er vigtig: Sprogforskere taler ofte om ”sprogbad” (Næsby et al, 2009), men det kan ikke 

stå alene. Det gælder i høj grad også indholdet i samtalerne (Hart & Risley, 2003). 

 

Eksempel: 

 V: "Hvad er det her"? B: "Kartoffelmos?" V: "Det er kartoffelmel. Det er rigtigt, at det er lavet af 

kartoffel. Da jeg var lille, blev det brugt hvis man kom til at spilde noget på gulvtæppet. Bagefter … vi er 

færdige med dette forsøg, skriver vi om det på tavlen, så kan I også lave forsøget hjemme". 

 

På baggrund af de systematiske review, der er gennemgået i Nielsen et al, 2013, kan det ses, at der er evidens 

for, at der er positive virkninger på børns sproglige kompetencer og tidlige læsekompetencer, når:  

• Barnet i dagtilbuddet får højtlæsning i form af dialogisk læsning, hvor barnet deltager i historiefortællingen, 

eller interaktiv delt læsning, hvor børnene engageres i højtlæsningen gennem interaktive teknikker som spørgs-

mål og samtale om det læste  

• Barnet i dagtilbuddet får fonologisk opmærksomhedstræning i form af aktiviteter som rimgenkendelse, meta-

lingvistiske øvelser og lege samt introduktion til bogstaver og ordlyd (Nielsen et al, 2013). Sanglege, musik og 

dans er gode aktiviteter til sprogstimulering 

• Der anvendes strukturerede læringsprogrammer med forslag til aktiviteter, som er koblet til specifikke lærings- 

og udviklingsmål, og som er styret af pædagogen støttet af strukturerede, børnevalgte aktiviteter med udgangs-

punkt i planlagte temaer (Nielsen et al, 2013, s. 66).  

Det er i denne forbindelse en vigtig pointe, at sprogsynet i ECERS-3 tilsiger, at sprogstimulering ikke skal ske 

som træning eller øvelse i stramt strukturerede sammenhænge – men er noget, der sker hele tiden og i spænden-

de aktiviteter for børn i særdeleshed. Det drejer sig om det sprog, der anvendes i almindelighed (hverdagssprog). 

Der er endvidere evidens for, at børns sproglige kompetencer fremmes, når der prioriteres tid og plads til samta-

le mellem pædagoger og børn (Nielsen et al, 2013, s. 66). Det skal i denne forbindelse understreges, at når 

voksne spørger børn om noget, er det ikke det samme som at der gennemføres en samtale. En samtale består af 

flere ”turtagninger”, hvor indholdet og barnets forståelse hele tiden udvides og beriges. 

En dansk undersøgelse viser netop ”at børn har bedre sprogkompetencer, hvis de går i et dagtilbud, hvor pæda-

gogen oftere understøtter barnets engagement og deltagelse i læringsaktiviteter og faciliterer barnets læring og 

udvikling ved at anvende et rigt sprog og ved at relatere aktiviteten til barnets egne interesser og erfaringer” 

(Slot, Bleses, Justice, Markussen-Brown, & Højen, 2018). 

Den samlede gennemsnitlige score (vist nedenfor) ligger mellem 3 og 4, men med gode scores for punkt 12 og 

13. 
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Der tales under frokosten om ”at holde tungen lige i munden”, hvilket fører til en samtale om og for-

klaring af ”tunge”, ”mund”, ”hjerne” m.m. Den voksne viser med tydelig gestik, hvad der tales om. 

Videre forklares og tales om ”at kigge helt oppe i toppen” og det diskuteres om det kan føre til, at man 

får ondt i nakken. 

 

Når personalet arbejder med gestik og overdriver lidt, spejler det børnenes følelser og egen forståelse. Forskning 

viser, at gestik tilmed kan øge kreativiteten hos børn (Bylander og Krogh, 2018, s. 15). Gestik i kommunikatio-

nen med børn er vigtig, og børnenes brug af gestik er et tegn for hvordan det går med den generelle sproglige 

udvikling. Brug af gestik i symbol og rolleleg (fx drikke af krus, uden at der er noget i, og sige ”ahh, dejlig 

kaffe”) understøtter sprogforståelse, når personalet fx viser og italesætter sammenhængen mellem gestik, ord og 

ordenes betydning (Bylander og Krogh, 2018, s. 22). 

Figur 10) Samlet score ”Sprog og Literacy” 3,41 

 

 

Punkt 12) ”Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet”; samlet vurdering 4,35 

Fokus under dette punkt er på, hvordan personalet som en del af hverdagspraksis arbejder sprogligt med børne-

ne i forhold til at udvide børnenes ordforråd. 
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Institutionerne scorer meget varieret under dette punkt, men i den høje ende, fra 3 til 7. Et gennemsnit på 4,35 

for denne skala viser hen mod ”god kvalitet” ifølge ECERS-3. Generelt set benytter personalet et rimeligt ord-

forråd sammen med børnene, kun et par steder blev dette observeret som begrænset. Begrænsningerne fore-

kommer enten ud på legepladsen, hvor børnene leger selv og de voksne er noget på afstand, eller når de er opta-

gede af andre gøremål. Der er dog stor forskel på de voksne i det enkelte dagtilbud. Det spænder ofte fra et 

meget varieret sprog (elaboreret) til et meget begrænset sprog (restringeret). 

I mange af institutionerne (77 % for 12.5.1) blev det observeret, at personalet introducerede og forklarede nye 

ord til børnene, derimod tilføjede personalet ikke så ofte (29 - 32 %) nye og spændende temaer og idéer for 

børnene (12.7.2 og 12.7.3). De steder, der var tosprogede børn eller børn med nedsat høreevne, blev de altid 

mødt med ekstra sproglig opmærksomhed.  

I de institutioner, der scorer under 5, handler det i høj grad om at de ikke benytter de muligheder, der er i læ-

ringsmiljøet for at introducere ord, men mest bruger ”social snak” og gentagelse af det børnene siger.  Menings-

fuld læring for børn skal ses i en ramme, hvor hele læringsmiljøet inddrages. Materialer, bøger, legetøj osv. skal 

ses sammen med personalets bestræbelser på at engagere børnene i længere samtaler, der også inddrager børne-

nes egne færdigheder og forståelser (Bylander og Krogh, 2018, s. 50).  

Der er generelt god støtte til børnenes sprogudvikling, fx: 

Personalet forklarer fx forskel på størst og mindst, og der tales om, når man skal lære noget; et barn 

siger: ”Man skal prøve at øve sig (i at klippe)”. V: ”Ja, man skal gøre det så godt man kan”. Barn: 

”Hvordan skal man bruge saksen? Til papiret, ikk’?” 

V: ”Ferie! Hvad er det”? B: ”Jeg skal et sted hen, hvor der er varmt”. V:”Hvem skal med?” B. fortæller, 

at hele familien skal med. De taler videre om, hvor børnene har været på rejse henne. B: ”Holland”; et 

andet barn: ”Silvan”. Et tredje barn: ”Silvan, hvad er det?” 

Der observeres mange opmuntringer til at bruge sproget, fx: 

V:” Kan I se vejret? Hvad gør det?” Børnene: ”Det regner”. 

Personalet udvider børnenes forståelse af ord, som børnene selv bruger, fx: 

B: ”Det er et båthorn”. 

V: ”Ja, et horn”. 

B: ”Det er for at de kan flytte sig”. 

V: ”Ja, hornet bruges til at båtte, så bilerne kan høre at de skal flytte sig”. 

Et produktivt ordforråd samt forståelse af ord og begreber styrker børns læringspotentiale. Sproglige og 

kommunikative kompetencer er centrale for læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet (Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, s. 20). Og forskning viser, at udvikling af disse kompetencer i 

høj grad kan forudsige læring og udvikling, især inden for områderne læsning, matematik og sociale kom-

petencer i skolen (National Early Literacy Panel, 2008). Små eksempler viser, hvordan en situation kan 

have både sprogligt, matematisk og naturfagligt indhold og hvordan kompetencerne således arbejder 

sammen. 

Personalet beskriver sommetider betydningen af ukendte ord korrekt på en måde, som børnene kan 

forstå, fx: V: ”Det ligner en peberfrugt, men det er faktisk en chili, og chili er meget stærkt”. Et barn 

kommenterer sine strømpebukser: ”Det er leopardstrømper”, V: ”Ved du godt hvorfor det hedder 

leopardstrømper? En leopard er et stort dyr der har pletter, leoparder har pletter, og DERFOR kalder 

vi det for leopardstrømper”.  
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V: ”Uploade - det betyder, så kan jeg skrive: X fem år, X har fået en cykel, tak for slikkepind, her på 

telefonen, og når jeg trykker her, så får vi det ud på skærmen til jeres forældre.” 

V: ”Håndbold – det er lige som fodbold, man bruger bare hænderne i stedet for fødderne.” 

V: ”Lige på trapperne – det betyder lige om lidt.”  

V: ”Det hedder hjernen – den skal man have for at kunne tænke”  

 

I evalueringen af projektet ”Fremtidens dagtilbud” er et vigtigt resultat, at børnene får større udbytte af sprog-

stimulerende indsatser, hvis disse foregår i mindre grupper (Nielsen et al, 2017, s. 16). Det handler bl.a. om at 

personalet er nærværende. Undersøgelsen viser også, at sprogstimulering har større effekt for børn, der har be-

hov for ekstra støtte, end for børn, der har et alderssvarende sprog (her ordforråd) (Nielsen et al, 2017, s. 15).  

Hvis den pædagogiske praksis skal skabe udviklingsmuligheder for børn med svagere forudsætninger, må alle 

børn betragtes som ligeværdige samtalepartnere og det skal sikres, at alle børn involveres og engageres i fælles-

skaberne, helst gennem arbejde med mindre grupper.  

For både Sprog og Literacy og de andre skalaer gælder, at personalet skal føre samtaler med børnene og den 

højeste kvalitet handler om at udvide og berige det, børnene siger i samtalerne, både hvad angår det følelses-

mæssige og det sociale og begrebsmæssige.  

Som scores viser opnår hovedparten af institutionerne mellem 3 og 5, men potentialet til at understøtte børnenes 

sprogudvikling er stort og ligger som vist med eksemplerne oven for, lige for. 

Punkt 13) ”Opmuntring af børnene til at bruge sproget”; samlet vurdering 4,45 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet arbejder med at få børnene til at bruge sproget aktivt ved fx at 

samtale, metakommunikere, stille spørgsmål, reflektere sammen m.v.  

  

Overvejende observeres personale, som er interesseret i at tale med børnene og som er imødekommende, stiller 

spørgsmål til børnene, lytter m.v. (13.3 1-13,3,5 er tæt på 100 %). Generelt besvares børnenes kommunikation 

positivt, og børnene opmuntres ofte til at fortælle (84 %). Dermed mødes tegnene på god kvalitet, dvs. persona-

let udfordrer de børn, der er langt fremme, såvel som de, der er knap så langt fremme i deres udvikling. Der-

imod hjælper de ikke generelt børnene med at kommunikere med hinanden (39 % for punkt 13.5.4).  

Der skal differentieres mellem børnene, så de alle mødes kommunikativt på netop deres niveau (Harms et al, 

2015 s. 48), og samtalerne udvides og beriges. 
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Personalet stiller mange spørgsmål, der kræver længere svar, fx i forbindelse med en snak om hvad 

børnene fik til aftensmad i går, og én sagde ”æggekage”.  V: ”Hvordan laver man en æggekage…” og: 

”hvad putter man så i?”. Under snak om Rødhætte og ulven spørger den voksne: ”Hvad er det ulven 

gør?” og senere snakkes om Bukke Bruse. V: ”Kan du fortælle om Bukke Bruse… hvad sker der så?” 

 

I institutionerne foregår dette dagen igennem, i nogle institutioner foregår samtalerne dog primært ved aktivite-

ter og rutiner fremfor i fri leg. Typen af spørgsmål, personalet stiller børn, er dog for de færrestes (35 %) ved-

kommende spørgsmål, der lægger op til at børnene reflekterer og skal komme med lange svar (13.7.1).  

For næsten alles vedkommende rækker samtalerne ud over stuens aktiviteter og materialer og omhandler børne-

nes familie, oplevelse m.v. uden for institutionen, aktiviteter i nærmiljøet og følelser (87 %). 

Personalet hjælper børnene med at kommunikere med hinanden, fx ved at sige; 

”Prøv at se på ham, hvordan ser han ud? Hvorfor tror du at han ser sådan ud?” 

”A. spørger om han må låne det – må han det?” 

 

Sproget er et redskab til at styrke forståelsen af omverden og sig selv. Sprogstimulering foregår på tværs af alle 

læreplanens temaer. Ønsker man fx at øge børns ordforråd og viden om livet på en bondegård, gøres det bedst 

ved at give børnene muligheder for selv at gøre sig erfaringer - tage på bondegårdstur – hvorved der kan arbej-

des både med sprog og natur, udeliv og science. 

 

Punkt 14) ”Personalets brug af bøger med børnene”; samlet vurdering 2,71 

Punktet har som fokus, hvor meget og hvordan personalet bruger bøger sammen med børnene, om bøgerne er 

passende, hvorvidt personalet formår at engagere børnene i at bruge bøger og bruger både fiktion og faktabøger 

til at udvide børnenes verden. Brug af bøger omfatter både at læse for børnene, pege på billeder og fortælle 

historier sammen med børnene. 

 

I de observerede institutioner er der bøger tilgængelige for børnene i observationstiden, og der læses i dem i ca. 

52 % af institutionerne. I danske dagtilbud benyttes bøger dog ikke kun om formiddagen eller som planlagt 

element i sprogstimulering, men også ofte om eftermiddagen, i hyggestunder, når børnene er ved at være trætte 

sidst på dagen eller for at fremme afslapning og fællesskab i løbet af dagen. Et træk, som danske dagtilbud har 

til fælles med svenske (Garvis et al, 2018, s. 590). 

De bøger, der observeres, er primært børnebøger om fabler og historier (fiktion). Derimod er der mange steder 

ikke ret mange faktabøger tilgængelige. De bøger om fakta der ses, er nogle steder placeret uden for børnenes 

rækkevidde. De kan ifølge ECERS-3 med fordel gøres tilgængelige. 
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I 42 % af institutionerne observeres det ikke, at personalet bruger bøger sammen med børnene, hvilket trækker 

den samlede score ned. Dette hænger også sammen med punkt 15, da brug af bøger hænger sammen med, hvor 

tilgængelige bøgerne er, og om der er indrettet et rart sted at bruge bøger. Det hænger også sammen med hvor-

dan dagligdagen i institutionen er organiseret og at observationerne finder sted om formiddagen.  

I de institutioner, hvor det er observeret, at personalet bruger bøger, er det overvejende på en måde, så det er 

tilpasset de børn, der er med (punkt 14.5.2). Det er en god oplevelse for børnene, og personalet diskuterer jævn-

ligt undervejs indholdet af bøgerne med børnene. Forskning viser, at der skal være plads til børnenes input, 

erfaringer og interesser. Børnene får mere ud af at få læst en bog om livet på en bondegård, hvis de selv forin-

den har gjort sig erfaringer med det og har rørt ved dyrene, snuset til høet, været med til at fodre kaninerne osv. 

(Bylander og Krogh, 2018, s. 89). 

Bøger bruges dog sjældent til at finde informationer og besvare spørgsmål (14.7.3). For at nå den højeste kvali-

tetsgrad skal personalet som nævnt overveje, hvordan læsning kan kobles til en aktuel aktivitet på stuen eller en 

oplevelsestur, og hvordan bøger også kan benyttes med henblik på at indsamle information. 

Personalet skal være opmærksomt på, at bøger ikke kun anvendes til at udfylde ventetiden mellem aktiviteter. 

Brug af bøger skal ikke kunne opleves som tidsfordriv eller en form for straf. Tværtimod skal børnene opmun-

tres til at bruge bøger af personalet.  

Børnene opmuntres til sprogbrug og der forklares ord i forbindelse med læsning af en bog.  

V: ”Hvad handler den her bog om?” Børnene: ”Tandlægen”.  

Der læses og det fortælles, at man kommer ind på tandlægens venteværelse: V: ”Et venteværelse, det 

er der, hvor man sidder og venter”. V: ”Da jeg var lille var der et TV. Der kunne man se film om at 

børste tænder”. B: ”Min tandlæge er her”. V: ”Ja, her på skolen”.  

Punkt 15) ”Opmuntring af børnene til at bruge bøger”; samlet vurdering 2,61 

Dette punkt har fokus på, hvordan og i hvilken grad personalet opmuntrer børn til at bruge bøger, både ved at 

skabe tilgængelighed, variation og ved at vise interesse for børn, der anvender bøger. 

 

I langt de fleste institutioner (74 %) er der mere end 15 bøger, som er tilgængelige for børnene. Et par steder har 

dog ikke, enten ved at de ikke fysisk er at finde i institutionen, eller ved at børnene ikke har adgang til bøgerne. 

De står fx højt på en reol, uden for børnenes rækkevidde. 

Bøgerne er overvejende arrangeret, så børnene selv har adgang til dem, og børnene har et behageligt sted at 

anvende bøgerne (62 %). Bøgerne er oftest både fakta og fiktion (84 %). Børnene viser i nogen grad interesse 

for at anvende bøgerne (54 % for 15.5.2). Når de gør, udviser personalet ikke altid interesse (39 %).  
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Det er dog langt de færreste steder at bøgerne er udstillet, så børnene kan se forsiderne, eller at bøgerne relaterer 

til aktuelle temaer og/eller interesser i børnegruppen.  

Bøgerne står generelt ofte samlet, men ikke altid så der er et logisk sted at sætte sig med dem (set med børneøj-

ne), hvilket betyder at de børn, der sidder med bøger, som observeret kan komme til at sidde midt i et gennem-

gangsareal, hvor de andre børn går igennem.  

For at der er tale om høj kvalitet på dette punkt, skal der være mange bøger tilgængelige i mindst en time og 

bøgerne skal være arrangeret i et decideret interessecenter, dvs. de står samlet og et sted, hvor det er oplagt og 

rart at sidde og læse, fx i en sofa, lænestol, blødt gulvtæppe m.v.  

Et par steder er alle børn og voksne udenfor under hele observationen, hvilket medfører, at bøgerne ikke er 

tilgængelige. 

Personalet kan stimulere børnenes interesse til selv at bruge bøger ved fx at demonstrere hvordan en faktabog 

kan give viden om et problem eller spørgsmål, som man arbejder med eller er optaget af. Brug af bøger til højt-

læsning/dialogisk læsning kan også vise børnene hvad de kan kigge efter, når de selv skal finde bøger, og end-

videre introducere til tal og skrift. Det viser børnene, hvordan bøger er indrettet og kan bruges. 

Den voksne tager en bog frem: ”Kan I huske denne her? Hvad handler den om?” Den voksne viser 

billederne på forsiden – læser op hvad der står, og viser også hvad der står på bagsiden. ”Her står, at 

den her bog er god til børn på jeres alder. Hvor mange år er I?” Børnene svarer, og den voksne re-

sponderer: ”Ja, se, her står 3 og 5. Det betyder, at den her bog er god til jer, der er 3,4 eller 5 år”. 

 

Punkt 16) ”At blive fortrolig med skrift”; samlet vurdering 2,94 

Her fokuseres på, hvordan personalet gennem tilgængelighed, interesse, anvendelse og interaktion hjælper børn 

med at blive fortrolige med skrift. Det vægtes, at anvendelsen af skrift er relevant og aktiv. 

 

I langt de fleste institutioner er der skriftsprog at finde i børnehøjde, og skrift er oftest ledsaget af billeder, så 

børnene kan koble betydningen af skriften til genstande/oplevelser /ejerskab m.v. (90 %) I samtlige institutioner 

har børnene navne på deres garderober, tegninger de har lavet etc.  

Det er dog ikke altid (16.3.2, 74 %), at skrift er en del af samtalen med børn, eller at personalet viser børn, 

hvordan skrift kan bruges til fx at skrive hvad børnene siger, at skrift i udstillet materiale anvendes aktivt, at 

skrift er relateret til aktuelle temaer m.v. (16.5.2, 42 %). 

Eksempel: 

En voksen skriver hvad et barn har fortalt om sin tegning: ”Hvad var det de sad og gjorde? Var det at 

drikke varm kakao?”, B: ”Ja”. Den voksne skriver: ”I Børnehuset vil vi gerne drikke varm kakao”.  
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Personalet viser, at skrift er brugbart ved at forklare hvorfor de bruger skriften, og det ses på børnenes 

tegninger og billeder, at personalet skriver hvad børnene siger (fx ved fødselsdagstegninger: ”X står 

udenfor og venter på sine gæster”, ”X går uden for huset”). 

For at der under dette punkt vurderes høj kvalitet, skal personalet bruge skrift som et aktivt pædagogisk red-

skab. Dvs. at der udover at være skriftsprog repræsenteret og læst også arbejdes aktivt med at vise børnene, 

hvordan man skriver, hvordan skrift kan bruges som meningsskabende medie til både at markere fx tilhørsfor-

hold, formidle fortællinger m.m., og at større børn støttes aktivt i selv at skrive og anvende skrift. 

Der kan fx arbejdes med at involvere børnene aktivt i at skrive fortællinger om, hvad deres billeder og andre 

kunstværker forestiller, og at de – hvor børnene er parate - selv opfordres til at begynde at anvende skrift ved fx 

at skrive eget navn og lignende. Forståelse for skrift starter ofte med, at børnene genkender bogstaver, som 

indgår i deres eget navn eller som symboliserer noget (Bylander og Krogh, 2018, s. 99). 

Sprogstimulering går igen i skalaerne for læringsaktiviteter, i leg og gennem forskellige former for aktivitet. Høj 

kvalitet ses, når pædagogerne fx træner finmotorik ved at lave puslespil eller arbejde med forskellige materialer 

og samtidig udvider deres brug af præcise ord, taler om koncepter og kobler tale og skrift. Det samme gør sig 

gældende for science og matematik. Der skal ifølge ECERS-3 være rigeligt med gode og alsidige materialer, fx 

adgang til oplevelser med (kæle)dyr mv., men den højeste kvalitet opnås, når personalet involverer sig, har gode 

samspil og dialoger med børnene om de aktuelle ord, begreber, tal, mængder og former osv., der knytter sig til 

aktivitetens eller legens tema og de erfaringer som børnene har. 

V: ”Nu skriver jeg lige dit navn, så vi kan se at det er din”. ”Skal vi ikke lige skrive dit navn på den?” 

B: ”Jeg har skrevet en historie”. V: ”Ej, hvad har du skrevet? Kan du læse det for mig?” B: (”læser”) 

ECERS-3 lægger generelt op til, at der responderes adækvat på den variation af færdigheder, behov og interes-

ser, som er i en børnegruppe (Harms et al, 2015, s. 19). Der skal differentieres, så pædagogikken er imødekom-

mende og hensigtsmæssig i forhold til børnegruppen og de enkelte børn. Ved generelle forventninger, såsom at 

børnene kan skrive deres eget navn, skal der tages individuelle hensyn i forhold til alder og udviklingsniveau. 

Det vigtigste i forhold til børns læring er, at de er inddragede, engagerede og aktivt involveret. Forsøg på at 

påtvinge børn læring, når de ikke er klar eller ikke vil være med, er lav kvalitet ifølge ECERS (Harms et al, 

2015). 

Undervejs er der snak om bogstaver. V: ”Kan du huske hvilket bogstav dit navn starter 

med?”…”Ligesom nummer to bogstav i mit navn”. Et andet barn siger: ”Mit navn starter med L”. 

 

 

Foto: Vesterskovvej 
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5.5 LÆRINGSAKTIVITETER (PUNKTERNE 17-27) 

Læring kan i ECERS observeres som en ”læringsfremmende interaktion”, hvor pædagogen tilbyder information, 

der øger barnets mulighed for læring og tænkning” (Harms et al, 2015, s. 20). Der er et læringspotentiale i alt, 

hvad der foregår i dagtilbuddet i løbet af dagen. 

De forskellige former for læringsaktiviteter, hvad enten det er i rutiner, leg eller aktivitet, har forskelligt potenti-

ale, afhængigt af styrken i de proksimale processer. Styrken i disse øges ved gentagelse, over tid, afhængig af 

børnene, kvaliteten af materialerne, der anvendes, og – først og fremmest – gennem personalets interaktion. Der 

er i de fleste underpunkter med høj kvalitet en tydelig reference til ”sustained shared thinking” (Sylva, 2004; 

Siraj, Kingston & Melhuish, 2015), som defineres som: 

”En episode, hvor to eller flere arbejder sammen intellektuelt for at løse et problem, undersøge et 

koncept, evaluere en aktivitet, udvide en fortælling mv. Alle parter må bidrage til at tænke højt 

sammen og samtalen/processen på udvide og udvikle sig” (Siraj, Kingston & Melhuish, 2015, s. 7. 

egen oversættelse). 

At arbejde sammen, som der henvises til i citatet, inkluderer også nonverbale interaktioner, og når det kommer 

til personalet, at de er sensitive og kan indtage børnenes perspektiv i en afbalanceret pædagogisk praksis (Siraj- 

Blatchford, 2009; Siraj, Kingston & Melhuish, 2015) i en atmosfære, hvor børnene kan være sikre, trygge, nys-

gerrige og blive stimuleret (care and education, Sylva et al, 2004). Skalaen, der indeholder begrebet ”sustained 

shared thinking”, kaldes SSTEW28 og anvendes i England som supplement til ECERS-3. 

Også ”Fremtidens dagtilbud” beskriver balancen mellem børneinitierede, voksenstøttede og vokseninitierede 

aktiviteter som forudsætning for trivsel, læring og udvikling (Socialstyrelsen, 2014, s. 13). Personalet kan ikke 

blot anvende et forhåndenværende materiale, men må bringe dets kendskab til børnene og deres generelle fagli-

ge viden i spil for at justere og målrette en given aktivitet, så børnenes motiver og personalets pædagogiske mål 

understøttes. Det sker bedst i børnenes frie leg. 

I forskningsreviewet fra Dansk Clearinghouse slås fast:  

”At der er positive kognitive og sociale virkninger på børnene, når dagtilbudsmiljøet er præget af 

både pædagoginitieret gruppearbejde og læring gennem fri leg. Leg udgør en vigtig bestanddel af 

børns læring. Det gælder både fri leg og leg, hvor pædagogen deltager” (Nielsen et al, 2013, s. 52). 

Personalet kan indtage en aktiv rolle i børns leg og aktiviteter ved at guide børnenes aktiviteter og stille åbne 

spørgsmål til børnene undervejs, for derved at udfordre dem kognitivt (Dalli et al, 2011; Mitchell et al, 2008).  

I Master for en styrket læreplan beskrives læringsmiljøer af høj kvalitet ved et fagligt dygtigt, kompetent og 

empatisk personale, der løbende justerer sig efter, at børnene får de bedste betingelser for at udvikle sig. Der 

lægges stor vægt på personalets kompetencer til didaktisk at tilrettelægge læringsmiljøer, ”som er mangfoldige, 

aktive og kreative, og som udvikler barnets evne til at anvende og udtrykke sig bl.a. igennem digitale medier” 

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b, s. 15). Alle disse kendetegn ved et godt læringsmiljø 

er overensstemmende med og indgår i vurdering med ECERS-3. 

Gennem vurdering af læringsaktiviteter i ECERS-3 opnås et bredspektret grundlag for at vurdere læringsmiljøet 

i danske dagtilbud, der dækker alle læreplanens temaer, inklusive bestemmelserne om børnemiljøet og inddra-

gelse af børnenes perspektiv.  

I ”Fremtidens dagtilbud” understreges, at læringsaktiviteter må tage afsæt i leg. Læring ses som meningsfuld 

fordybelse, der bygger på børnenes motivation og et stimulerende og udfordrende læringsmiljø. Læring og leg 

foregår gennem social interaktion, og læring sker, med inspiration fra Vygotsky, to gange: Først i samspil med 

omgivelserne som social læring og dernæst som individuel læring (Socialstyrelsen, 2014, s. 9; Vygotsky, 2004). 

Kommunernes Landsforening (KL) skriver samstemmende ”at dagtilbud først og fremmest giver børnene gode 

erfaringer med at lære nyt og mestre noget, de ikke kunne for lidt siden” (KL, 2017, s. 11). Med reference til 

Johansson og Pramling (2011) slås fast, at der er en stærk sammenhæng mellem leg og læring: 

                                                           
28 Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being. Scale for 2-5-year-olds provision. 
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”Læring i dagtilbud skal introducere barnet til tal og geometriske figurer, bogstaver og ord. Børn 

skal også lære at slå kolbøtter og kravle op på rutsjebanen. Leg og læring i dagtilbud hænger sam-

men” (KL, 2017, s. 11). 

Den brede læringsforståelse inddrager alle aktiviteter i dagtilbuddets hverdag. 

Bekendtgørelse nr. 968: § 1. Den pædagogiske læreplan, jf. Dagtilbudslovens § 8, udgør rammen for 

dagtilbuddets arbejde med børns læring. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med ud-

gangspunkt i et pædagogisk grundlag. Det pædagogiske grundlag, som blandt andet består af elementer 

som barnesyn, dannelse, leg, en bred læringsforståelse, børnefællesskaber mv., jf. Dagtilbudslovens § 8, 

stk. 2, skal kendetegne det pædagogiske læringsmiljø, barnet møder hver dag i dagtilbuddet. 

Uderummet 

Der er ifølge Nielsen et al, 2013 evidens for, at det har positive indvirkninger på børns faglige, sociale og moto-

riske kompetencer, når der arbejdes pædagogisk med motorik og bevægelse gennem dans og atletik på en måde, 

så alle børn inkluderes og er i kontakt med hinanden. Dette har vist sig særligt gavnligt for børn fra socialt ud-

satte familier.   

 

Uderummet/legepladsen er ramme om en stor del af børnenes motoriske aktiviteter og ifølge norske forskere 

kan man antage ”at det er sammenheng mellom kvaliteter i utemiljøets utforming og aktivitetsinnhold” (Mår-

tensson, 2004; Hagen 2015, s.2). Kvaliteten afhænger også af personalets tilgang til børn og aktiviteter. I en 

norsk undersøgelse viser Hagen (2015), at børnene ofte leger selv, når de er på legepladsen. De voksne er tilba-

getrukne og observerende. Dette forhold bekræftes af nærværende observationer.  

 

Tiden på legepladsen er nært knyttet til fysisk aktivitet gennem fri leg og ikke-organiseret aktivitet (Moser & 

Martinsen, 2010). Børnene udfolder deres individuelle behov for bevægelse og aktivitet, hvor fri leg vægtes 

højt, og børnene kan selv bestemme, hvem de vil lege med, skriver Hagen (2015, s.2). Samtidig bruges udetiden 

– i både Norge og Danmark – som anledning til at personalet kan holde pauser, møder eller løse andre opgaver, 

der kræver at man er frigjort fra børnegruppen. 

 

At børnene har ”fri leg” på legepladsen rummer nogle udfordringer. De børn, som er mest fysisk aktive i løbet 

af dagen i dagtilbuddet, er også de mest fysisk aktive i den frie leg. De med lavest gennemsnitlig fysisk 

aktivitet, er også de mindst fysisk aktive i den frie leg (Hagen, 2015):  

”Ved organisert aktivitet i uterommet utjevner imidlertid disse forskjellene seg, og det 

gjennomsnittlige aktivitetsnivået øker for hele gruppen. Dette viser at selv om man antar at utetiden 

er en god arena for fysisk aktivitet, så vil variasjonene innad i en gruppe være store, så lenge barna 

selv kan velge hva de vil gjøre” (Storli & Hagen, 2010; Hagen 2015, s. 2). 

 

Figur 11) Samlet score ”Læringsaktiviteter”, punkt 17-27: 2,35 
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Punkt 17) ”Finmotorik”; samlet vurdering 3,52 

Dette punkt har fokus på børns adgang til finmotorisk materiale og på deres muligheder for at anvende materia-

lerne og personalets interaktion med børnene, når de anvender materialerne. Herunder også mulighed for diffe-

rentiering af børnenes anvendelse af materialerne. 

 

 
 

I alle institutionerne har børnene finmotorisk materiale til rådighed, generelt mere end 10 materialer. Materialer, 

der vurderes med ECERS-3 under punkt 17.5.1 er forskellige former for byggematerialer, der kan kobles sam-

men; materialer til at tegne, male, klippe og klistre; manipulerbare materialer såsom ler, perler, sy- og hæklema-

teriale; og forskellige former for spil, fx typer som ”spejle æg”, kuglespil og puslespil (Harms et al, 2015, s. 56). 

Alle former for materialer, hvor der skal gribes fat, holdes, trækkes, skubbes og manipuleres, stimulerer børne-

nes finmotorik.  

I 74 % af institutionerne er der gode områder, hvor børnene kan anvende materialerne, men kun 26 % benytter 

opbevaringskasser med tekster og lignende mærkater, der understøtter sprog og selvhjulpenhed (punkt 17.7.2) 

Tilgængelighed kan handle om, hvilke materialer institutionen har, men for de flestes vedkommende handler det 

her om, at tingene er placeret inden for eller uden for børnenes rækkevidde, eller at børnene er ude på legeplad-

sen eller i gruppeaktiviteter og dermed ikke har mulighed for at bruge materialerne. Materialerne skal også være 

passende/afstemte efter børnenes kompetencer. 

Observationerne viser, at personalet viser nogen interesse (77 %), når børnene anvender finmotoriske materia-

ler, men det falder til under halvdelen (48 %), når der er tale om, at der udvises en højere grad af interesse fra 

personalets side, eller der føres samtaler med børnene om hvad de laver, eller at muligheden for at udvide ord-

forråd og begrebsverden udnyttes (punkt 17.7.1).  

For at der under dette punkt er tale om god kvalitet ifølge ECERS-3, skal materialerne være til rådighed mini-

mum en time under observationen, hvilket de ofte ikke er, når fx alle børnene skal udenfor, og der ikke tages 

materialer med ud. 

45 % af institutionerne scorer højt på dette punkt (over 5). Der ses mange eksempler på, hvordan personalet med 

interesse deltager i aktiviteten og også udvider den, fx hjælper med at sætte hjul på en LEGO-bil, tæller hjulene 

og taler med børnene om LEGO-figurernes rolle, eller fx taler om hvordan man klipper i papir og laver huller, 

taler om hvordan man finder gode billeder på en iPad, som man kan skabe figurer på perleplader efter. 

Som det fremgår af bekendtgørelsen om læreplanen, skal dagtilbuddets læringsmiljø stimulere engagement og 

kreativitet ved at børnene stifter bekendtskab med mange forskellige materialer osv. I ECERS-3 punkt 17 -21 

ses netop på disse muligheder, og det tillægges stor værdi at børnenes egne udtryk prioriteres, fremfor fx ensar-

tede udtryksformer efter fælles skabelon. Høj kvalitet opnås, når personalet under samspil med børnene hjælper 

dem med at bruge præcise ord og begreber, eller fx kobler det talte sprog med skrift – skriver ned, hvad børn 

fortæller at deres konstruktion eller tegning skal forestille, og hvad det betyder. 

Barnet holder om blyanten med en knyttet hånd. V: ”Prøv at holde blyanten sådan her” (viser det hos 

sig selv – og hjælper derefter barnet fysisk med hvordan fingrene kan placeres). 
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Foto: Børnetegninger Vesterskovvej 

 

 

Punkt 18) ”Krea”; samlet vurdering 2,74 

Punktet omhandler børns adgang til kreamaterialer, muligheder for individuelle udtryk, personalets interaktion 

med børnene og bidrag til læring under kreaaktiviteter. 

 

For de flestes vedkommende er der kreamaterialer tilgængelige, men for 29 % af institutionerne er kreamateria-

ler ikke tilgængelige for børnenes selvstændige anvendelse. De fleste steder ses der nogen grad af opmuntring til 

individuelle udtryk, et par steder slet ikke. Når der er kreamaterialer aktivt fremme, ses der dog altid personale-

involvering i samtlige institutioner (punkt 18.3.1-3). 
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V: ”Hvad er det du maler? Hov, nu blander du det med sort – hvad sker der så?” 

Til gengæld er det ofte begrænset, hvor mange muligheder børnene har for at arbejde med varierende materialer, 

da materialerne mange steder er uden for børnenes rækkevidde og ”findes frem” af personalet. Ligeledes ses 

kun i lidt over halvdelen af institutionerne, at personalet lærer børnene at bruge mere avancerede kreamaterialer. 

For de fleste institutioners vedkommende er kreaaktiviteter relateret til aktuelle emner/interesser på stuen. 

Alle institutioner har i et eller andet omfang sakse, lim, collage-materialer, blyanter, farveblyanter, farvekridt, 

papir, perler med plader og snor, malegrej, staffeli, modellervoks, forskellige typer farver, småpinde, genbrugs-

materialer mm. Krea kan også foregå udendørs. 

 

Foto: Ude-atelier, Toppen 

Når børnene får mulighed for at bruge materialerne på deres egen måde, og personalet viser interesse for børne-

ne, mens de bruger kreamaterialerne og udstiller produkterne ved at være til stede og have samtaler med børne-

ne, er det god kvalitet (punkt 18.5.3). De kreative produkter kan også skabe forbindelse med natur og science, 

ved fx at inddrage naturmaterialer og – som på billedet nedenfor – bruges som udsmykning.  

I vurderingen med ECERS-3 kræves som nævnt ovenfor i punkt 17, at nogle af materialerne er tilgængelige i 

minimum en time gennem observationen, hvilket kun var tilfældet i få af institutionerne. Herudover forventes 

også ved høj kvalitet, at der arbejdes med mere komplekse udtryksformer, og at personalet fx gennem anvendel-

se af skrift understøtter børnene i at formidle deres idéer og intentioner med det, de udarbejder.  

I alle læringsaktiviteter og i leg ses læring – i tråd med ”Fremtidens dagtilbud” (2014) og med Master for en 

styrket læreplan (2016b) – som nyskabende og kreativ virksomhed, baseret på børnenes egen aktive deltagelse.  
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I leg kan børn overskride virkeligheden, og med fantasiens hjælp (forestillingsevne) skabes nye situationer og 

håndterbar forståelse (Vygotsky, 2004).  

Læring foregår hos børn på samme måde ved, at børnene tilegner sig og gengiver indtryk fra omverdenen selv-

stændigt og som omdannende virksomhed (Socialstyrelsen, 2014). 

Børn er ofte selv i stand til at konstruere nye kreative ting, fx en mobiltelefon ud af en træklods, og spændende 

legemiljøer – ”især når de har noget at lege ud fra, hvilket de bl.a. får gennem spændende temaarbejder, eller når 

de sammen med voksne har udforsket nye områder i samfundet og kulturen” (Warrer & Broström, 2017, s.21). 

Punkt 19) ”Musik og bevægelse”; samlet vurdering 2,13 

Her fokuseres på børnenes adgang til musik og bevægelse og personalets bidrag i form af interaktion og læ-

ringsmuligheder. 

ECERS-3 har fokus på musikmaterialer, og hvorvidt de er tilgængelige eller ej. I danske dagtilbud er det almin-

deligt, at der synges og arbejdes med rim og remser, både mere formelt, fx i organiserede aktiviteter og samlin-

ger, men også uformelt under overgange og ventetider og under andre aktiviteter, rettet mod andre formål. Fx 

sangen om Mariehønen Evigglad, hvad enten der tales om rabarbermarmelade [gik tur på et rabarberblad] under 

måltidet eller om ”regn og tordenvejr” som naturfænomen. Antallet af musikinstrumenter synes ikke så vigtigt i 

sig selv – ECERS-3 har musikmaterialer som indikator for kvalitet (fx 19.5.1) hvilket skal forstås i en bredere 

forstand, dvs. musik kan være fx musik fra en radio/afspiller, sang og bevægelse, dans mv.  

 

I alle institutionerne er der musikmaterialer eller musik under en eller anden form tilgængelig for børnene, men 

der er ikke mange instrumenter. Som med kreamaterialer ovenfor (punkt 18) er dette en aktivitet, der hurtigt kan 

blive støjende og vanskelig at håndtere, hvis der er få voksne og mange børn.  

Sang forekommer oftest ved samling, hvor børnene skal deltage, men der ses også spontan sang, rim og remser, 

dans m.v. i fri leg og formel aktivitet. Der blev observeret flere eksempler på, at der blev brugt rim, remser og 

rytme, hvor enkelte ord eller specifikke udtryk blev fremhævet. 

For at der er tale om god kvalitet, kræves der her både at der er et vist antal musikmaterialer til rådighed for 

børnene i minimum en time under fri leg, og at personalet er engageret i musik, sang og bevægelse sammen med 

børnene.  

For at der er tale om høj kvalitet, forventes også at det tydeligt ses, at personalet er engageret og opmuntrende i 

musik, sang og bevægelse og at det er tydeligt hvordan musik, bevægelse og sprog relateres. 

Handlinger for at vise betydningen af ord i en sang: Der synges spontant "Jens Hansen har en bonde-

gård" for et barn, hvor den voksne griber fat i et familiebillede med grise på og senere en legetøjstrak-

tor. Disse ord synges med tilhørende lyde. 
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Musik, rytme, bevægelse, rim og remser har en positiv betydning for børns udvikling af sprog (Nielsen et al, 

2017). Der er ifølge Nielsen et al, 2013 evidens for, at der er positive virkninger på børns faglige, sociale og 

motoriske kompetencer, når:  

 

• Der arbejdes pædagogisk med motorik og bevægelse gennem dans og atletik  

• Der arbejdes med dans på en måde, så alle børn inkluderes og er i kontakt med hinanden.  

Og generelt ved vi fra forskningen, at trivsel, læring og udvikling styrkes, når børnene er aktivt deltagende og 

engagerede i aktiviteterne (Socialstyrelsen, 2014, s. 12). Fysisk aktivitet forbedrer børnenes evne til problem-

løsning (Socialstyrelsen, 2014, s. 9).  

Børnene har forskellige forudsætninger for at deltage i læringsaktiviteter, hvilket skal iagttages i forbindelse 

med tilrettelæggelsen af disse, men også i de spontant opståede situationer, hvor der fx kan rimes og remses. 

Små grupper giver som nævnt de bedste rammer for interaktioner og læring (Dalli et al, 2011) og det er, som 

ECERS-3 også understreger, acceptabelt med positiv opmuntring til deltagelse men uacceptabelt at forlange at 

børnene skal deltage i gruppeaktiviteter, hvis de ikke umiddelbart er motiverede (Harms et al, 2015, s. 60).   

En voksen begyndte spontant at synge sange om biler, mens nogle børn legede med bilerne. Det trak 

flere børn til, der blev meget optagede af sangen, hvor alle de deltagende børns navne blev inddraget. 

Det udviklede sig og der blev taget en sangbog i brug, hvori børnene kunne være med til at vælge sange 

og hvor pædagogen engageret viste hvilke bevægelser, der kunne understrege sangens ord. Under sam-

lingen blev der også sunget sange og her blev hele kroppen inddraget til stor fornøjelse og engagement 

for såvel børn som voksen (hoved, skulder, knæ og tå…). Senere på dagen, mens der blev gjort klar til 

frokost, begyndte et par børn spontant at synge: ”Hoved, skulder...”osv. 

 

Punkt 20) ”Klodser”; samlet vurdering 1,13 

Dette punkt fokuserer på børns adgang til klodser, plads til at lave konstruktioner og personalets interaktion med 

børnene i denne aktivitet. 

 

Der blev ikke observeret ”klodser” ret mange steder. Der findes nogle steder billeder og skrift om at børn sam-

arbejder om at bygge med klodserne. Nogle steder er der ikke nok plads til at lege med klodserne. ECERS-3 

anbefaler et område, hvor der er god plads til at lege med klodser og lave større konstruktioner.  

Større klodser af træ, skum, plast, pap, hårde puder med varierende former og størrelser, der kan stables, sættes 

sammen og som kan bruges som byggematerialer, er tilsyneladende ikke materialer, som danske dagtilbud an-

vender ret meget (mere). 

Når ECERS-3 finder det vigtigt at børn har store byggeklodser og tilhørende materialer (figurer af dyr og men-

nesker, biler, dukker mm.) til rådighed i leg, handler det om, at det giver en mulighed for børn for at arbejde 

med store konstruktioner og at skulle samarbejde med andre børn i aktiviteten.  



KVALITET I DAGTILBUD 

80 
 

Store klodser, der ikke skal trykkes sammen for at passe sammen, udfordrer til kreativitet, fordrer planlægning 

eller afprøvning af om klodser kan balancere, bære hinanden osv. i forhold til vægt, størrelse og form. Konstruk-

tionslege kan her understøttes af fx bondegårdsdyr og biler, hvor der kan tilbygges lader, veje og stalde osv. – 

også i relation til punkt 21 om materialer til rolleleg og punkt 22 om materialer til science. Leg med klodser 

danner også grundlag for leg og læring med matematiske materialer og begreber (punkt 23). 

De mindste børn kan bygge simple konstruktioner (stable tårne) og glæde sig over, at de vælter. De større børn 

kan bygge mere komplekse konstruktioner såsom broer og huse, gader og veje, der opdeler hhv. afgrænser om-

råder og nye veje, der kan føre spændende steder hen (Cryer, Harms & Riley, 2003, s. 219).  

Klodser hjælper børn med at gøre erfaringer med større konstruktioner, opfordrer til samarbejde og giver erfa-

ringer med rumlig fornemmelse. Et godt alternativ er store byggeklodser, der kan trykkes sammen. Som det ses 

på fotoet nedenfor, kan konstruktionslegen gå over i rolleleg. 

 

 

Foto: Isbutik af store klodser, Vesterskovvej 

 

Punkt 21) ”Rollelege”; samlet vurdering 2,26 

Punktet har til formål at vurdere børnenes mulighed for rolleleg, både i forhold til børnenes adgang til og varia-

tion i muligheder (særligt med fokus på diversitet), mulighed for at lege med forskellige identiteter og persona-

lets interaktioner med børnene. Rolleleg defineres i ECERS-3 som det ”at forestille sig eller lade som om” 

(Harms et al, 2015, s. 64). Det vurderes, hvordan børnene frit kan bruge materialer på deres egen måde som led i 

deres forestillingsleg (Imagination, Vygotsky, 2004). 
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I næsten alle institutionerne er der materialer til rolleleg, og de er i reglen tilgængelige for børnene. Kun få ste-

der observeredes et mere varieret repertoire, som lagde op til rolleleg og var for både piger og drenge og gav 

flere muligheder for roller, som man kunne påtage sig. Kun i få af institutionerne (26 %) var der indrettet inte-

ressecentre til rolleleg med materialer, der er rimeligt organiserede og tilgængelige. 

For lidt over halvdelens vedkommende er personalet i positiv eller neutral kontakt med børn, der leger rolleleg, 

men andre steder (punkt 21.1.3) blev børn i rolleleg ikke kontaktet, fordi de ”legede fint”, eller de blev først 

kontaktet, når der opstod problemer.  

Diversiteten i rollelegsmaterialerne er generelt meget begrænset, ligesom der er forholdsvis begrænset persona-

leinvolvering i form af deltagelse og samtale. Generelt interagerer personalet med børnene for at løse konflikter 

(21.1.3). Personalet har generelt positive interaktioner (21.3.3), men ikke så mange samtaler med børnene mens 

de leger (21.5.3 er 32 %). 

For at der er tale om god og høj kvalitet under dette punkt, kræves det at der er varierende materialer, god plads 

til legen og mulighed for at mange børn kan være med – i et legeområde, hvor der er stillet materialer til rådig-

hed for børnene eller i det, ECERS kalder et interessecenter. Dette er ”et klart defineret legeområde til en be-

stemt type lege” fx dukkekrog, legekøkken, købmandsbutik, fitnesscenter, Batman-hule, teater, zoo osv.  

Herudover kræves at personalet er aktivt opsøgende og engageret i børn, der leger rolleleg og er med til at udvi-

de legen på en meningsfuld måde for børnene. Fx hjælper med at finde yderligere materiale til fx en købmands-

leg, hvor der laves prisskilte og papirpenge osv., hvor ”familien” i en rolleleg kan komme og købe ind eller 

ringe og bestille varer. Eller tælle og skrive ned, hvad en opskrift til ”kager” kan bestå af, eller på anden vis 

deltage og tale med børnene i legen: 

”Børns trivsel og læring støttes mest effektivt, når læring og udvikling foregår i samspil med lydhøre 

og anerkendende personale. Og når det pædagogiske personale organiserer og udnytter både planlag-

te og spontane læringssituationer til at udfordre den samlede børnegruppe og det enkelte barn og 

dermed udnytte og udvide børnenes erfaringer, viden og kompetencer” (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). 

Herudover kræves det som nævnt, at rollelegsmaterialerne også udviser diversitet med henblik på at give børne-

ne brede erfaringsmuligheder, dvs. at materialerne giver mulighed for både at lege med kultur, race, køn osv. på 

en måde, der ikke er stereotyp. Det er også vigtigt, at der er god plads til rollelegen, så børnene kan fastholde 

fokus og udvide legens indhold og omfang, så flere kan være med. Dette er centralt, også i et inklusionsperspek-

tiv, hvor fokus må være på at indrette læringsmiljøet, så det fjerner elementer, der forhindrer inklusion og 

hæmmer børns muligheder for aktiv deltagelse i fællesskaberne. 

At alle børn trives og indgår i fællesskaberne, er et mål under læreplanens tema 2. 
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Når personalet har samtaler med børnene, mens de leger (punkt 21.5.3), kan personalet uden at overtage legen, 

udvide og berige legen og samtidig have blik for at inddrage andre børn, fx ved at foreslå nye handlinger, relate-

re til tidligere erfaringer m.m., der åbner for potentielle deltagere. 

Punkt 22) ”Natur/science”; samlet vurdering 2,55 

Dette punkt handler om hvilke og hvor mange natur/science-materialer, der er tilgængelig for børnene, hvordan 

personalet interagerer med børnene omkring natur/science og i hvilken grad personalet bidrager til børnenes 

læring omkring natur/science. 

 

Børn bruger alle sanser, når de prøver at forstå verden omkring dem. De udforsker naturen og prøver at forstå 

processer og koncepter, hvilket både giver dem mulighed for at udvikle sprog og kendskab til begreber og tilby-

der muligheder for gode oplevelser, der kan skabe interesse for og omsorg for naturen og miljøet, der omgiver 

dem.  

Børnene bruger de ord og begreber, de kender, og ”personalet kan understøtte og tage initiativ til aktiviteter, der 

introducerer børnene til den naturfaglige og naturvidenskabelige verden gennem sprog og forklaringer” (EVA, 

2015, s. 21), fx ved at benævne og tale om natur/science, sætte relevante billeder op, som børnene kan spørge 

til, vise hvordan man kan sortere materialer efter form, farve og andre kategorier og fx eksperimentere med is 

og vand, papir og pap osv. (EVA 2015, s. 30; Harms et al, 2016, s. 67). 

Dermed bidrager personalet til at børnene med små skridt udvider deres sprog og tænkning om naturen og natur-

fænomener (EVA, 2015). 

I en undersøgelse blandt institutionsledere af dagtilbuds arbejde med natur og naturfænomener (EVA, 2015) 

svares, at børnene i daginstitutioner ofte kommer ud i naturen:  

”Børnene kommer især mindst én gang om ugen i parker og lignende grønne områder (39 %), vildnis 

(38 %) og skov eller plantage (28 %). Stort set ingen institutionsledere svarer, at børnene aldrig 

kommer i parker eller lignende grønne områder (1 %) eller skov eller plantage (2 %). Legepladserne 

bliver også brugt til at arbejde med natur og naturfænomener. Her svarer 61 % af daginstitutionsle-

derne, at de i høj grad bruger legepladsen til at arbejde med temaet, og 32 % svarer, at de i nogen 

grad gør det” (EVA, 2015, s.27). 

ECERS-3 observationen har i denne sammenhæng visse begrænsninger. Når børnene mindst én gang om ugen 

kommer ud i naturen (parker/grønne områder som minimum), er det klart, at en tre-timers observation i de fleste 

tilfælde ikke vil indfange sådanne aktiviteter. En sådan generel udelivstilgang, som EVA’s undersøgelse identi-

ficerer som en overordnet og åben tilgang til at bruge naturen og udelivet som en del af daginstitutionernes 

hverdag (EVA, 2015, s. 27), kan observeres mere konkret som hhv. en ”natur-tilgang” og/eller en ”science-

tilgang”.   
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Naturtilgang handler på forskellige måder om at være udenfor i naturen og bruge naturens materialer og om 

hvordan personalet viser interesse for og taler om natur og naturfænomener og demonstrerer omtanke for miljø-

et (fx pkt. 22.5.2 og 22.5.3).   

Sciencetilgangen viser sig gennem aktiviteter ”som særligt handler om eksperimenter, men også aktiviteter 

relateret til matematiske færdigheder og naturfaglig viden” (EVA, 2015, s. 31). Fx pkt. 22.5.1. og 22.7.1. Den 

styrkede læreplan (2018) skaber stærkere forbindelse til natur og især science end den tidligere læreplan (2004). 

En voksen fortæller om træer og rødder: ”Så suger det vandet op… juletræet var gået helt ud”. Og vide-

re: ”Jeg så engang et træ, hvor der var skåret og ridset et hjerte… For at det kan reparere sig selv… så 

skete der det, at barken lukkede sig om hullet”.  

Der bliver talt om vejret og at det bliver koldere. ”Hvor er der koldest – højt oppe eller længst nede ved 

jorden?” 

Der bliver talt om, at hunhunden skal have besøg af en hanhund, hvis den skal blive gravid. 

Observationerne med ECERS-3 viser, at der i stort set alle institutioner er natur/science-materialer til rådighed 

omend ikke i store mængder – mange har minimum 5 forskellige materialer, men kun i få af institutionerne 

observeres over 15 forskellige materialer til rådighed. Der er i alle institutionerne sand eller vand med passende 

legetøj til rådighed for børnene under observationen (punkt 22.3.3).   

Der er flere steder enten planter, fuglefoderbræt og lignende, urtehave/højbede, som børnene kan hjælpe med at 

passe og observere, men derudover ses et ret begrænset omfang af vokseninitierede natur/science-aktiviteter. 

I hovedparten af institutionerne taler personalet med børnene om vejret, både i relation til påklædning, når de 

skal ud, og mens de er ude på legepladsen med børnene, om sund mad under måltiderne, om navne på dyr og 

planter osv., men som nævnt kun i mindre grad tages initiativ til egentlige natur/science-aktiviteter, fx sortering 

og anvendelse af naturmaterialer og sammenligning ift. farver, former, størrelse, vægt og lignende. Hensigten 

med punktet er at stimulere børnenes opmærksomhed på mønstre og former, så de understøttes i selv at skabe 

mønstre og kategoriseringer.  

Under en samling henleder pædagogen børnenes opmærksomhed på flere børns trøjer, hvor der er 

påtrykte billeder af dyr. Børnene viser trøjerne frem og de andre børn skal fortælle, hvilke dyr det er. 

Senere under en fælles motorikaktivitet skal alle bevæge sig som forskellige dyr. 

Leg med sand og vand er (både under dette punkt og de næste punkter om matematik) oplagte aktiviteter med 

høj legeværdi og læringspotentiale. Med skovle og spande, forme og figurer kan børnene eksperimentere, sam-

menligne mængder, tælle og udforske materialernes egenskaber (Cryer, Harms & Riley, 2003). 

For at opnå højere kvalitet under dette punkt kræves det, at der er en større variation i materialer, som børnene 

selvstændigt kan arbejde med og at dette er arrangeret i et tydeligt defineret område, hvor materialerne er til-

gængelige for børnenes selvstændige brug. Herudover forventes ved høj kvalitet (22.7.1 og 7.2), at personalet 

har en undersøgende og eksperimenterende tilgang og tager initiativ til at arbejde med natur og science med 

børnene, og at børnene inddrages i fx at passe planter, ordne køkkenhave, passe kæledyr eller lignende. At gå en 

tur ”ud i naturen” er ikke altid en læringsrig oplevelse. Børnenes egen nysgerrighed kan vækkes, når de møder 

forskellige naturfænomener, men det kræver et vidende og engageret personale for at deres læring stimuleres. 

Institutionerne præsenterer kun i begrænset omfang (16 %) omtanke for miljøet fx minder børnene om at slukke 

for lyset, spare ressourcer, genbruge, eller opfordrer børnene til at ryste hænder for vand inden der tørres, så der 

ikke skal bruges så meget papir. 

Nogle institutioner har en del science-materialer, som dog ikke anvendes under observationen (materialerne er 

inde, børnene var ude). På de fleste udearealer findes træer og buske, som dog ikke anvendes af børn og/eller 

personale, fx blade, der kan samles og bruges til collager, som ”penge” i en leg o. lign. Snegle, ”krible-krable-
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dyr”, levende hegn mv. er et tilgængeligt science-materiale, som kan anvendes eller tales om for at tælle med 

under punkterne. 

Mange science-aktiviteter kan børnene selv håndtere, fx vand i sandkassen, genstande der kan flyde/synke, 

”koges suppe på” mv., og nogle skal de have hjælp til, fx så, beplante og passe en køkkenhave eller et terrarium 

eller akvarium, eller følge opskriften når der skal bages boller til mellemmåltider. 

Den voksne spørger på skift hvert enkelt barn: ”Hvad vil du gerne have med i den nye børnehave?”. 

Et barn siger: ”Et træ”. Dette ønske følges og der tegnes et træ på kartonen. Der snakkes om, at træer 

har blade og at blade har stilke. V: ”Et blad har en stilk… kan du huske det, når du kigger op på bla-

det?” (de kigger op på planten, der står i vindueskarmen bagved). V: ”Skal vi sige det er et bøgeblad?” 

B: ”Det ligner mere en burger”, den voksne ler og siger: ”Hi-hi, du kan selv være en burger”. V: ”Vi 

kunne gå over og hente hvidt papir og tegne blade og klippe dem ud”. 

 

 

Punkt 23) ”Matematiske materialer og aktiviteter”, samlet vurdering 1,52 

Punktet fokuserer på, hvorvidt der er matematiske materialer tilgængelige for børnene, hvorvidt der gennem 

interaktion og indretning opmuntres til at børnene anvender materialerne, og hvordan personalet anvender mate-

rialerne til samtale, udforskning og læring. 

 

For 32 % af institutionernes vedkommende forefindes der ikke matematiske materialer, men hvor disse forefin-

des, viser børn og personale kun i 45 % af institutionerne interesse for dem. Personalet giver nogle gange infor-

mationer eller stiller basisspørgsmål (48 % for punkt 23.3.2) om fx stor/lille, trekant/firkant, ”hvor mange bolde 

har vi”? osv. 

ECERS-3 vurderer matematiske aktiviteter såsom børnenes leg med tilgængelige matematiske materialer, der 

understøtter læring af matematiske koncepter, fx mængder og størrelser, tal og tælling og aktiviteter, der sættes i 

gang af personalet eller tilbydes børnene i deres leg (Harms et al, 2015, s. 69).  

Børnene bliver interesserede i tal og matematik, når deres erfaringer med dem motiveres af et formål og matcher 

deres kognitive kompetencer. Abstrakte koncepter, fx at et tal står for en specifik mængde udvikles først sent i 

børnehavealderen, så interaktioner med tal og matematiske begreber bør være udforskende, eksperimenterende 

og konkrete.  

Børnene skal manipulere/”have tingene i hånden” eller have matematik relateret til konkrete og aktuelle emner 

(Cryer, Harms & Riley, 2003, s. 267). Fx lave en graf over, hvad børnene fik til morgenmad, tælle hvor mange 

stykker frugt, der bliver af ét æble og hvor mange, der serveres til hvert barn (punkt 23.7.1) eller undersøge og 

spørge til kategorisering af frugten, fx ”hvad tror I er tungest? Et jordbær eller en banan”? (punkt 23.7.2. og 

7.3). 
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En stor del af de materialer og aktiviteter, der vurderes under dette punkt, går igen i næste punkt, hvor det bliver 

tydeligere hvad brugsværdien af matematik i børnenes hverdagsliv kan være, og hvordan læreplanarbejdet med 

dette tema kan se ud (Harms et al, 2015, s. 70).  

Matematik kan også fremhæves som element i fx værkstedsaktivitet af enhver art, der indbefatter såvel hver-

dagsgenstande som forskellige former for værktøj og redskaber, som børnene kan håndtere. 

Typer af matematisk materiale: 

1) Tælle/sammenligne mængder: Spillekort, spil med terning (med prikker), kuglerammer, puslespil 

med tal, der skal matche mængden på en brik, perleplader. 

2) Måle/sammenligne størrelser: Kopper og skeer, der kan måle mængder - højdemåler - puslespil med 

geometriske former, der skal samles til en helhed. 

3) Kendskab til former: Sortering i kategorier, geometriske former i forskellige størrelser, geometriske 

skabeloner, magnetiske former. 

I ”Fremtidens dagtilbud” forklares tidlige matematiske kompetencer som andet og mere end blot at kunne tælle 

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2106a, s. 30). Det handler også om begreber og mønster-

genkendelse, kategorisering af genstande og figurer. Meget af dette er børnene selv optagede af, og de spørger 

til ”hvor gammel er du”? ”hvor stor er en dinosaur i virkeligheden”? osv. og det er personalets ansvar at denne 

interesse understøttes.  

Ifølge Målgrupperapporten fra ”Fremtidens dagtilbud” anvender danske pædagoger ikke de forholdsvist gode 

interaktioner, der ses, til at skabe læring. 

 

Observationer med eksempler på brug af begreber: 

 

En voksen finder i samarbejde med to børn ud af hvor mange børn og voksne, der er på hver stue og 

tæller tallerkner og glas sammen med børnene (taler langsomt), bruger fingrene til at tælle med, hvoref-

ter de dækker bord, så det passer med pladserne. 

 

UNO-spil. V: ”Hvad tror du det her kort betyder”? B: ”1 og 4”. V: ”Hvad for et kort må du så trække”? 

 

Der observeres flere konkrete eksempler, hvor pædagogen udfordrer barnets matematiske tænkning ved 

at spørge eksempelvis ved "kryds og bolle”-spillet: ”Hvor kan du lægge brikken, så jeg ikke får tre på 

stribe”? Eller: ”Hvad nu, hvis jeg ... hvad kan du så gøre for at... ”? 

 

Under syning. V: ”Nå, hvilken vej er fremad – eller skal vi tilbage? Skal vi lave zigzag?” 

 

 

 

Punkt 24) ”Matematik i dagligdagen”; samlet vurdering 2,52 

Fokus under dette punkt ligger på hvordan personalet anvender matematik i hverdagens praksis sammen med 

børnene, dvs. bruger matematiske ord og koncepter gennem ikke-matematiske aktiviteter og opmuntrer til og 

engagerer børnene i matematisk læring under rutinemæssige eller skemalagte begivenheder, såsom legetid, 

måltidet, oprydning mv. (Harms et al, 2015, s. 70). 
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I samtlige institutioner er der eksempler på, at matematik bruges i hverdagen. Det er fx til at tælle antal frem-

mødte børn, tælle til tre inden der siges værsgo´, fortælle hvor lang tid der er til at der er mad og lignende 

(24.3.1).  Der ses mange steder brug af matematisk sprogbrug og at personalet bruger leg og rutiner til at intro-

ducere matematik ved at benævne størrelse, farver, former, anvender trykte tal i materialerne eller ræsonnerer 

med børnene, hvor børnene opfordres til at tænke matematisk selv (24.3.2 – 3). 

Undertiden taler og bruger personalet matematiske ord ved overgange, rutiner og aktiviteter.  

V: ”Der mangler 2 børn.”   

V: ”X er den ene (viser 1 finger) og den anden er en pige (viser 2 fingre).” 

Under en leg med rasleæg bruges begreberne ”højt oppe”, ”rundt på ryggen”, ”på næsen” og ”under 

hagen.” 

Ved måltidet. Børnene sidder klar til at spise. 

V: ”Nu skal vi lige ”først” sætte drikkedunken ”foran” madpakken … og ”ved siden af” madpakken” 

(børnene flytter drikkedunken rundt, som den voksne anviser). ”Nu skal I sætte den ”oven på” mad-

pakken. Og nu skal i ”til sidst” sætte den ”foran” madpakken.” 

For at der er tale om god eller høj kvalitet, forventes det at der generelt ses, at matematik anvendes i de daglige 

rutiner og at børnene involveres i dette. Det kan eksempelvis være at tælle, mens der vaskes hænder, hjælpe med 

at dække bord og tælle antal glas og tallerkener og lignende, fx ”Hvordan vidste du, at du havde hentet nok krus 

til alle”? (punkt 24.7.2).  

Ved høj kvalitet forventes således, at personalet aktivt anvender stuens materialer til at bruge og tale om mate-

matik og bruger matematik til at børnene selv skal ræsonnere og regne sig frem til forskellige ting.  

Det kan forventes, at børnene allerede fra 3-årsalderen eksperimenterer med at tælle forskellige genstande, og at 

de efterhånden forstår et samlet antal, hvorfor de kan understøttes i at udforske tal, tælle og sammenligne tal 

(størst/mindst) og løse dagligdags udfordringer: 

 ”Ved at anerkende børnene som aktive og undersøgende og respektere deres forestillinger og viden, kan perso-

nalet på en legende måde stimulere problemløsning” (Tietze et al, 2016, s. 207). 

Pædagogen stiller fire markeringspæle op i en firkant på cykelbanen - forklarer, at børnene nu skal 

cykle rundt i en firkant. 
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Under måltidet: V: ”Det er fredag i dag, hvad skal I så, når I kommer hjem?” 

B: ”Holde fri?” 

V: ”Ja, skal I mere? ”Senere?” 

B: ”Se Disney Sjov. Og have fredags-slik.”  

 

 

Foto: ”Tælle-tog”, Vesterskovvej 

 

Punkt 25) ”Forståelse af skrevne tal”; samlet vurdering 1,26 

Punktet handler om at gøre børn bekendt med tal ved at kombinere de skrevne tal med billeder, interaktion og 

erfaringsdannelse. Fokus er således både på, hvilke materialer der er tilgængelige og hvordan personalet inter-

agerer med børnene omkring skrevne tal. 
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I 42 % af institutionerne ses der trykte tal ved udstillet materiale (dokumentation), ledsaget af billeder, der viser 

hvad tallene er udtryk for. Selvom der er udstillet materialer med tal og billedledsagelse, observeres stort set 

ingen aktiv brug af disse materialer (punkt 25.3.3 og 25.3.4) - også selvom der i 65 % af institutionerne er lege-

tøj med tal under en eller anden form til rådighed. Det virker dog som om, at personalet har forventninger til at 

børnene på forskelligt niveau er i stand til at læse eller skrive tal (punkt 25.1.3). 

For at der under dette punkt er tale om god eller høj kvalitet, er det nødvendigt at der er en større repræsentation 

af tal i de for børnene tilgængelige materialer. Det kan fx være tal på legekomfuret, legetøjstelefon med tal, ure, 

spil, kortspil, plakater, puslespil, der forbinder tal og mængder og lignende materialer.  

Derudover er der forventning om, at personalet anvender de tilgængelige materialer aktivt pædagogisk (Harms 

et al, 2015, s. 73). Personalet er med til at anvende disse materialer aktivt sammen med børnene - både ved at 

vise hvordan materialerne kan bruges, have dialoger og relatere tal til børnenes erfaringer.  

De fleste børn kan gentage talrækker (1-2-3) uden nødvendigvis at forstå hvad de betyder. Der er brug for at 

relatere tallene til konkrete genstande og fænomener, dvs. faktisk at tælle ”noget” (fingre, klodser, kugler, per-

soner, skridt osv.) der er for hånden, uden at der arrangeres formelle læringsaktiviteter. Hvilket dog ikke bety-

der, at læringsmiljøet ikke kan planlægges og arrangeres, så der tilbydes muligheder for at tælle i meningsfulde 

sammenhænge (Cryer, Harms & Riley, 2003). 

Punkt 26) ”Fremme accept af mangfoldighed”; samlet vurdering 1,97 

Punktet handler om, hvordan læringsmiljøet understøtter adgang til at opleve og erfare diversitet i form af køn, 

kultur, race mv. i lege- og læringsmaterialer og personalets interaktion med børnene omkring dette. 

 

I 29 % af institutionerne er der ingen eksempler i materialer eller udstillinger, som viser mangfoldighed i for-

hold til race og kultur, og det er få steder, hvor det er muligt for børnene at få hverdagserfaringer med mangfol-

dighed gennem de tilgængelige materialer (26.3.1 er 35 %).  
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Som hovedregel får piger og drenge lov til at lege det, de har lyst til (punkt 26.3.3), men mangfoldighed er ikke 

noget der ses aktivt i spil gennem forskellige former for repræsentation eller aktivitet. Personalet er fordomsfrit, 

men inddrager ikke mangfoldighed som del af læringsaktiviteterne. 

Punktet viser hen til, at børn introduceres til og har mulighed for at opleve en mangfoldig verden og selv lege og 

eksperimentere med køn, kultur etc. Det kan således være værd at interessere sig for, om fx bøger, rollelegsma-

terialer, udstillet materiale mv. repræsenterer forskellige måder hvorpå man kan være pige/dreng, fra forskellige 

kulturer etc.  

Fx kan man sige at et rollelegsområde, som primært er lyserødt, har kjoler og dukkevogne, ikke lægger op til de 

store nuancer i forhold til, hvordan man kan være pige og dreng. Dette har betydning for de lege og samtaler, 

som børn har mulighed for med hinanden og personalet.  

Høj kvalitet ses, når mangfoldighed inddrages som del af øvrige læringsaktiviteter, og når personalet har positi-

ve samtaler med børnene om forskelle og ligheder mellem mennesker (Harms et al, 2015, s. 75).  

På denne måde fremmes også social inklusion, når ”børn med forskellig baggrund og forskellige forudsætninger 

får mulighed for at udvikle sig på egne præmisser (men/og) i samspil med fællesskabet” (Socialstyrelsen, 2014, 

s. 13). 

Bekendtgørelse nr. 968: Læreplanstema nr. 2. Social udvikling § 5 stk. 2 

Læringsmiljøet skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager 

til demokratisk dannelse. 

 

Positive børnerelationer og deraf følgende virkninger på trivsel og sociale kompetencer hæmmes, når personalet 

positionerer nogle børn som anderledes eller forkerte; og når personalet opfatter kulturelle forskelle og forskelle 

i interaktionsformer mellem voksen og barn som mangler ved barnet (Nielsen et al, 2013, s. 50). 

 

Foto: Mangfoldighed. Rønbækken 
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Punkt 27) ”Passende brug af teknologi”; samlet vurdering 4,25 

Dette punkt har fokus på at elektroniske medier (IT), når de anvendes, er passende, ikke foregår uden voksenin-

volvering, og at de ikke anvendes til at passivisere børn, men derimod til at udvide og understøtte læringsmulig-

heder for børnene. 

Et andet barn vil gerne have vulkaner med i Børneuniverset. V: ”Kan man have vulkaner med i Bør-

neuniverset?” Barnet svarer ”Nej”. V: ”Jo… jeg tror man kan… på legepladsen – det har jeg prøvet, 

måske skal vi prøve det?” I forlængelse heraf ønsker et barn at Mars skal med i Børneuniverset. 

”Hvordan er det Mars ser ud?” De tager iPad´en frem og googler Mars. 

 

 

N= 8, dvs. at ikke alle institutioner bruger iPad eller anden teknologi under observationen. 

For flere institutioners vedkommende (74 %) ses intet brug af teknologi. For at opnå høj kvalitet, må personalet 

involvere sig sammen med børnene, brugen af medier og teknologi må opmuntre til kreativitet eller aktivitet 

eller understøtte igangværende aktiviteter/projekter (Harms et al, 2015, s. 77), (fx at gå på Internettet og søge 

oplysninger om nogle insekter, som børnene har fundet eller forberede en tur ud af huset) (27.7.1 og 7.2).  

Personalet bør bruge teknologien i børns perspektiv, til undersøgelsesarbejde, til at lave sjov med, fx optage en 

video af en madpakke, der bliver spist og vise filmen baglæns; bruge en projektor til at kaste skygger på væg-

gen, der kan aftegnes m.m. (EVA, 2016) eller bruge interaktive medier til bevægelse. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2029 omfatter initiativer om digital dannelse for børn (EVA, 

2016). Her rettes fokus på at tilegne sig god adfærd, med bevidsthed og målrettethed i brug af teknologi for både 

børn og personale. Børnene bliver optagede af, hvordan personalet bruger digitale redskaber, så personalet er 

rollemodeller, både i dokumentations- og undersøgelsesarbejde og i forhold til underholdning og kommunikati-

on. I arbejdet med den ny læreplan30 ses IT (informationsteknologi) ”som en grundlæggende kulturteknik, som 

børn skal have mulighed for at bruge i et eksperimenterende fællesskab… en kritisk og reflekteret omgang med 

og brug af IT og digitale redskaber er en del af den almene dannelse for børn” (Socialstyrelsen, 2016, s. 19). 

Endvidere viser forskning inden for området, at der er evidens for at den pædagogiske anvendelse af IKT i dag-

tilbud har positive effekter på børns faglige, sociale og personlige kompetencer, når:  

• IKT anvendes som del af bevidste pædagogiske strategier med et formålsbestemt indhold  

• IKT integreres meningsfuldt i andre aktiviteter i dagtilbuddet, både planlagte og spontane  

                                                           
29 Aftale mellem KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. 
30 En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læ-
ringsmiljø. http://socialministeriet.dk/media/18444/arbejdsgruppernes-samlede-bidrag.pdf. 
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• IKT anvendes sideløbende med andre former for aktiviteter, så IKT ikke erstatter eller overskygger eksempel-

vis udendørsaktiviteter  

• Der skabes regler og rammer for børnenes anvendelse af IKT  

• Børnene arbejder sammen på computeren eller andre digitale medier og hjælper hinanden  

• Pædagogen besidder de fornødne kompetencer og praktiske færdigheder i IKT (Nielsen et al, 2013, s.59). 

Nyere digitale medier som iPads og spil, som dem børn spiller derhjemme, kan inddrages i læringsaktiviteter. 

Ved at have flere iPads på én gang med de samme spil, bliver aktiviteten mere social og børn, der er mindre 

gode til spillene, kan lære af de øvede mens de spiller sammen. iPads kan bruges overalt og er ikke så ”stillesid-

dende” som PC. Med en iPad kan de voksne være med til at lave billeder og film med børnene og se dem med 

børnene bagefter. Der kan googles relevante film og billeder, som børn og voksne er interesseret i. Der er gode 

muligheder for at skabe et fælles tredje og udvikle det man taler om. 

 

5.6 INTERAKTION (PUNKTERNE 28-32) 

Både denne subskala og den næste (Organisationsstruktur) er generelt i tæt overensstemmelse med andre værk-

tøjer/koncepter, der vurderer interaktionernes kvalitet eller vurderer børnenes kompetencer (SEAM, CIS; 

CLASS mv.) og pædagogiske koncepter, der fokuserer på relationer og interaktioner, såsom LP og ICDP31 og 

med læreplanens temaer om personlig og social udvikling (især dimensionen socio-emotionelle kompetencer).  

God og høj kvalitet er lig med en høj grad af støtte til udvikling af børnenes selvfølelse og selvforståelse af et 

personale, der er sensitivt (empatisk og udviser sympati med børnene, og som dels udvider og beriger børnenes 

forståelse af sig selv og hinanden, dels er opmærksomt på både det enkelte barn og gruppen).  

Denne tilgang medfører, at børnene ved at møde pædagoger, forældre og andre voksne, der tager ansvar for 

relationen og giver børn den omsorg og de stimuli, som de har brug for, får optimale betingelser for deres triv-

sel. Det er netop denne trivsel, denne oplevelse af at føle sig set og hørt, ønsket og velkommen i fællesskabet, 

der danner forudsætningerne for den læring og udvikling, der finder sted i dagtilbuddet. 

Kvaliteten af interaktioner mellem personale og børn skaber fundamentet for børnenes trivsel, læring og udvik-

ling, på både kort og langt sigt. 

Dagtilbudsloven § 7 stk. 3. angiver at ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som 

fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring” (Børne- og socialministeriet, 2018b). Og: ”Dagtilbud skal 

fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen 

er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”. 

Og i Dagtilbudsloven hedder det i den nye formulering af § 7 Stk. 4. ”Dagtilbud skal give børn medbestemmel-

se, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle 

børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det 

danske samfund” (Børne- og Socialministeriet, 2018b). Dagtilbuddet skal nu også give børnene en reel oplevel-

se af demokrati. 

I en undersøgelse af kvaliteten af interaktionen mellem pædagog og barn i projektet ”Fremtidens dagtilbud” ved 

hjælp af observationsredskabet CLASS (Class Room Assessment Scoring System) viser analyserne af udvalgte 

videooptagelser, at dagtilbuddene har en høj kvalitet i forhold til den socio-emotionelle understøttelse af børne-

ne og en lavere kvalitet i forhold til læringsunderstøttelsen (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 

2016a).  

Høj kvalitet ses, når personalet formidler og skaber mening med entusiasme omkring børnenes oplevelser og 

det, som voksne og børn oplever sammen. Personalet udvider og beriger børnenes udsagn og fortællinger med 

sammenligninger, forklaringer og historier. Læringsunderstøttelsen – vejledningen eller stilladseringen – er 

                                                           
31 Social-Emotional Assessment Measure; Caregiver Interaction Scale; Class Room Assessment Scoring System, Læring og pædagogisk analyse; 
International Child Development Programme. 
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således ikke lavere end den socio-emotionelle understøttelse af børnene. Der tages i høj grad afsæt i børnenes 

forudsætninger, og der følges initiativ. Børnene ”lærer at lære” som grundlag for blandt andet at kunne indgå i 

gode samspil med andre børn. 

Interaktionernes kvalitet hviler i høj grad på personalets uddannelse, viden om børn og pædagogiske processer 

og på personalets tilgang til børn. Både ECERS-3 og ICDP fremhæver vigtigheden af sikker tilknytning og 

tillidsfulde relationer på den ene side og udforskning, leg og læring på den anden side. Relationsarbejdet udfol-

des under ansvar og ledelse af professionelle pædagoger, der også sikrer balancen mellem børnenes egne initia-

tiver, fælles initiativer og initiativer, der er initieret af personalet. Det er altid den faglige leders og pædagoger-

nes ansvar, at disse betingelser for sund udvikling er til stede i dagtilbuddet (Næsby, Rasmussen & Holm, 

2016). 

At børns læring sker i interaktion med voksne og de andre børn og omverdenen, er der forskningsmæssigt ikke 

megen uenighed om (Hundeide, 2004; Siraj-Blatchford & Mayo, 2012). Den empiriske forskning viser, at inter-

aktionen mellem den voksne og barnet er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling (Christof-

fersen et al, 2014).  

Der er (som tidligere nævnt) stærk evidens for, at det har positive virkninger på barnets sociale, faglige og per-

sonlige kompetencer samt trivsel, når:  

• Personalet er opmærksomt på alle børn og jævnligt og kontinuerligt indgår i interaktioner med det enkelte barn  

• Karakteren af relationen mellem voksen og barn er præget af nærhed, tilknytning og intersubjektivitet  

• Personalet er lydhør og nærværende overfor børnene 

• Personalet gennem kropssprog eller ord giver udtryk for, at han/hun forstår børnenes følelser, samt når de 

responderer på børnenes udtryk og imødekommer deres behov  

• Personalet møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning  

• Der arbejdes med primærpædagoger/kontaktpædagoger, som er knyttet til en mindre gruppe af børn gennem 

hele deres tid i dagtilbuddet. Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn (Dalli et al., 

2011; Mitchell et al., 2008a; Smith et al., 2006; Nielsen & Christoffersen, 2009; Nielsen et al, 2013, s-. 46-47).  

Relationer er det helt centrale omdrejningspunkt for interaktionerne, og de socio-emotionelle kompetencer in-

volverer og ligger til grund for andre kompetencer, såsom brugen af sprog, opmærksomhed og kropssprog.  

Børns evne til at mærke sig selv og andre, og regulere sig selv i forhold, føle empati og kunne samarbejde, byg-

ger på disse kompetencer, der igen påvirker betingelserne for læring.  

Figur 12) Samlet score ”Interaktion”, punkt 28-32: 4,87 
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Punkt 28) ”Vejledning i grovmotorik”; samlet vurdering 3,16 

Dette punkt fokuserer på børns sikkerhed under udøvelse af grovmotoriske aktiviteter, personalets deltagelse og 

interaktion, når børnene er grovmotorisk aktive, og om personalet vejleder børnene hensigtsmæssigt og udfor-

drer børnene grovmotorisk.  

 

God og høj kvalitet under dette punkt opnås ved at personalet er deltagende, engagerede i grovmotorisk aktivitet 

og tager initiativ til at igangsætte grovmotoriske aktiviteter sammen med børnene. Personalet tager ansvar for, at 

børnene har mulighed for at videreudvikle sig grovmotorisk, ved at gå foran og vise børnene nye måder at be-

væge sig på, introducerer til strategier for, hvordan børnene kan bruge udstyr, fx sætte vippen i gang, og nå nye 

mål, fx at hoppe højere eller længere, tage armene til hjælp for kunne løbe hurtigere mv. (Harms et al, 2015). 

Fordelingen af scores fra observation af vejledning i grovmotorik viser, at i 61 % af institutionerne (28.3.1) er 

der generelt rettet opmærksomhed mod børnenes sikkerhed, mens der i flere institutioner (81 % for 28.3.3) vises 

nogen interesse for grovmotorik. Opmærksomheden er til stede hos det pædagogiske personale, men sikker-

hedsaspektet fylder ikke lige meget hos alle (28.3.1 er 61 %). I 23 % af institutionerne udviser personalet be-

grænset opmærksomhed på børnenes sikkerhed under den grovmotoriske tid (28.1.1). 

For en del institutioners vedkommende drejer det sig dels om begrænset opmærksomhed på puderum, som 

mange institutioner har, og som nogle steder er voksenfri zone i et omfang, hvor der sker uhensigtsmæssige 

ting. Dels drejer det sig om manglende opsyn på legepladsen, hvor personalet ikke cirkulerer rundt.  

Børnene bør ifølge ECERS-3 ikke være uden opsyn, men fx under tiden på legepladsen (over middag – hvor 

dele af personalet holder pause) er der ikke altid voksne nok til at iagttage børnene på området – eller de voksne 

på legepladsen har ikke opmærksomheden rettet mod børnene. Et sted observeres, at der er over 40 børn på 

legepladsen med én voksen, før endnu en voksen kommer ud. 

Bortset fra dette, udviser personalet generelt nogen opmærksomhed i børnenes grovmotoriske aktivitet, og inter-

aktionen undervejs er overvejende positiv (61 %). Nogle steder vises aktiv deltagelse og initiativ til grovmoto-

risk aktivitet fra personalets side (28.7.1), ligesom der er eksempler på, at børnene får hjælp til at udvikle nye 

færdigheder (punkt 28.7.2). 

Der har de senere år været stor opmærksomhed på krop og bevægelse som element i grundlaget for børns trivsel 

og inklusion. En opmærksomhed, der er fastholdt og nuanceret i den styrkede læreplan. I forarbejdet til den nye 

læreplan, har ministeriets arbejdsgruppe udvidet det eksisterende læreplanstema om krop og bevægelse til 

”krop, sanser og bevægelse”.  

Her beskrives kroppen bredere som et sansesystem, der udgør fundamentet for børns udvikling32 (Socialministe-

riet, 2016). Der lægges op til, at personalet bevidst følger børnenes bevægelsesinitiativer, udfordrer børnene og 

inviterer til at de kan gøre kropslige erfaringer i et inkluderende læringsmiljø. 

                                                           
32 En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læ-
ringsmiljø.  
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Kroppen ses gennem en fysisk dimension, der omfatter forståelsen af kroppen som biologi, funktion, samspil og 

reaktion som del af det fysiske helbred og en eksistentiel dimension, hvor kroppen er sæde for bevidstheden og 

det psykiske helbred og trivsel (Socialministeriet, 2016, s. 14). 

Sanserne beskrives som børns adgang til verden og som fundamentet for at opfatte og begribe verden, fx gen-

nem sprog og kommunikation. Også her opereres med en fysisk side (motorik) og en eksistentiel side (æstetik). 

Krop og sanser udvikles og mestres i bevægelsesfællesskaber, hvor interaktioner med andre giver børnene erfa-

ringer med ”fx at fokusere opmærksomhed, sprog og tænkning, tids- og rumopfattelse samt motivation og følel-

ser” (Socialstyrelsen, 2016, s. 15). Det er en pointe her, at børnene ikke blot skal bevæge sig for bevægelsens 

skyld, men bevægelsesaktiviteter skal have en rettethed – en reflekteret opmærksomhed fra personalets side på 

hvad der er brug for vejledning i, hvordan vejledningen foregår, og hvilke nye muligheder for læringsindhold, 

der viser sig i aktiviteten.  

I relation til den styrkede læreplan understreges netop denne bredde. At det pædagogiske personale skal arbejde 

med læreplanstemaer på tværs og ikke ”ét ad gangen”. Når der arbejdes med motorik, skal personalet også rette 

opmærksomhed på hvilke andre temaer, der viser sig, og som kan inddrages. Fx en længdespringskonkurrence, 

hvor der arbejdes fysisk og motorisk, sprogligt med vejledning i springteknik og løbeteknik, matematisk op-

mærksomhed ved at måle længder, socialt ved at dele børnene i hold, stopdans med musikledsagelse osv. 

Et læringsmiljø af høj kvalitet skal være alsidigt (ofte bruges også termen ”fleksibelt”) og give alle børn mulig-

hed for at deltage (i aktiviteterne i læringsmiljøet), præget af bevægelsesglæde, kreativitet og leg (Socialstyrel-

sen, 2016, s. 14). Når den grovmotoriske aktivitet er begrænset fx til puderummet, hvor der kan være børn i lang 

tid ad gangen, er det nødvendigt at rummet overvåges – og endnu bedre kvalitet opnås ved at en voksen deltager 

i en grovmotorisk aktivitet i rummet. 

Norske undersøgelser af legepladser og uderum viser, at faste installationer/redskaber hurtigt opleves som kede-

lige af de lidt større børn, fx de femårige, der i stor grad havde udforsket og mestret alle muligheder ved lege-

pladsredskaberne, men som en ny og spændende verden for de fleste treårige (Hagen, 2015). 

Disse fund understøttes af andre studier (Noren-Bjørn, 1977; Mårtensson, 2004; Refshauge, 2012). ”Barna 

foretrekker i større grad uforutsigbare miljø hvor de selv har mulighetene til å manipulere ogpåvirke miljøet slik 

at de kan skape sin egen lek ut i fra ikke-definerte elementer i miljøet som for eksempel steiner, sand, vann og 

pinner” (Hagen 2015, s. 9). 

Dette beskrives af Kampmann (1994) som muligheden for foranderlighed og viljen til at skabe noget eget ud fra 

de materialer, som er tilstede:  

”Større tilgang til materialer og variasjon vil ut fra en slik tankegang skape mer lek og bedre lek 

tilpasset hvert enkelt barn. Dette gjenspeiles også i at fleksibelt utstyr som sykler, baller, bøtter og 

spader varmye og variert brukt. Syklene ble brukt i mange sammenhenger utover vanlig sykling, 

som for eksempel rollelek, eller satt sammen i konstruksjoner som skapte rom som ble brukt i 

rollelek. Syklene var i tillegg ofte gjenstand for uenigheter blant barna da de var en begrenset ressurs 

som mange vil ha tilgang til” (Hagen 2015, s. 10). 

 

En voksen understøtter et barns forsøg på mestring:  

”Prøv lige en gang til... Prøv at sætte foden derover, så er det meget nemmere. Godt gået, high five!” 
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Punkt 29) ”Individualiseret vejledning og læring”; samlet vurdering 5,74 

Fokus under dette punkt rettes mod hvor gode personalet er til at møde og guide det enkelte barn både i leg, 

læring og omsorg. 

 

Alle institutioner formår at skabe rammer, indenfor hvilke børnene har mulighed for at honorere krav og deltage 

succesfuldt (100 % under punkterne 29.1.1-1.4 på nær én under 29.1.2 og 90 % under punkt 29.5.3). Ligeledes 

har alle børn mulighed for at deltage i aktiviteter på deres egen måde, og de bliver undervejs vejledt og mødt 

individuelt (100 %). Der er en tendens til, at det mest er børn i grupper, der får kontakt og at samtale, refleksion 

og formidling foregår under gruppeaktiviteter og rutiner mere end i fri leg.  

Der er i nogle institutioner en tendens til, at personalet holder sig meget til det bord, rum eller den aktivitet, de 

er gået i gang med, og ikke bevæger sig ud over dvs. cirkulerer rundt på stuen og tilbyder individuel læring til 

børnenes aktiviteter, som det vurderes under punkt 29.5.2. hvor 74 % møder kvalitetskravet. 

Børnene vejledes og opmuntres individuelt og i grupper: Et barn siger: ”Jeg kan ikke huske det [hvad 

der skal gøres]”. V: ”Du er ellers god til det”. V:”Hør. Nu er det alle dem, der er 3 år, der skal gå ind”, 

”Nu er det alle dem, der er 4 og 5 år, der skal gå ind”. 

For at opnå og fastholde høj kvalitet er personalet udfordret på punktet at cirkulere rundt til alle områder. Børn, 

der leger grovmotorisk og leger rolleleg, får som nævnt under punkt 28 nogle gange kun personalekontakt, hvis 

der opstår problemer for børnene (punkt 29.7.2 er 48 %). 

Der kan rettes større opmærksomhed på at de lege, som børn måske ofte tilsyneladende ”kan klare selv”, har et 

læringspotentiale, der kan udvikles ved at personalet uden at afbryde legen, deltager for at udvide og berige 

(Harms et al, 2015, s. 81). Idéen med dette er både at tilføje læring, men også at personalet er pejlemærker for 

børns opmærksomhed og gennem deres deltagelse kan være med til at vise børn, der har svært ved at lege, 

hvordan man gør. 

Der er nogle børn, fx tosprogede, som det er vigtigt at være opmærksomme på. De får ikke altid helt den samme 

kontakt som hovedparten af de andre børn. De tosprogede er ofte – hvilket også blev observeret - mere tilbage-

holdende med at være dem, der tager kontakt og starter en samtale/henvendelse. De har derfor ikke lige så man-

ge samtaler som de andre børn. 

Ved de personalestyrede aktiviteter og stationer, er der god og meget individuel kontakt og læring, men hvis en 

større gruppe børn ikke er i kontakt med de voksne under fri leg, risikeres at nogle børn bliver overset, uagtet 

det ikke har været intentionen. Læreplanen taler netop om vigtigheden af at være tæt på børnene (Bekendtgørel-

se nr. 968:§ 3 stk. 2). 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil mellem børn og voksne og børn imellem, som er 

præget af tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kom-

petencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholden-

hed og prioritering. 
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Punkt 30) ”Personale-barn interaktion”; samlet vurdering 5,61 

Her ligger fokus på personalets interaktion med børnene i forhold til at være responsive, støttende og skabe en 

god atmosfære i institutionen. 

 

Overordnet er der i institutionerne en grundlæggende positiv tilgang til interaktioner med børn. Der er ingen 

steder, hvor personalet ikke udtrykker, at de nyder at være sammen med børnene. Den samlede gennemsnitlige 

score er høj, bl.a. båret af at 74 % scorer 5 og derover. 

B: ”Jeg lægger lige det her papir væk.” V: ”Ja tak, det var en god ide.” 

B: ”Det er min tegning.” V: ”Er det det? Må vi godt lave det om til en fodboldbane?” 

 

Stemningen i institutionerne er overvejende behagelig og afslappet, og der observeres mest varme og positive 

interaktioner. Der er dog også nogle institutioner, hvor stemningen bærer præg af en meget høj grad af styring, 

eller hvor kontakt kun sker hvis børnene tager initiativ til det. Et par steder foregår hovedparten af aktiviteterne 

under observationen i en stor gruppe, hvilket medfører ”ja” i observationen under punkt 30.1.4, fordi ECERS-3 

her lægger vægt på, at gode samspil bedst foregår i mindre grupper. 

Der er en overvægt af institutioner, hvor personalet generelt optræder respektfuldt, støttende og omsorgsfuldt. I 

forbindelse med høj kvalitet forventes det, at personalet er sensitivt og respektfuldt: ”At personalet interagerer 

med alle børn på en måde, som lader dem vide, at de er værdifulde mennesker” (Harms et al, 2015, s. 82). Også 

overfor børns nonverbale signaler, så ”de mere stille børn” ikke overses.  

V: ”Prøv at se på X, hvorfor tror du han ser sådan ud?” Barn: ”Fordi jeg har drillet ham!”  

V: ”Kunne du stoppe med det, så X kan blive glad igen?” Barn: ”Ja.” 

 

Et barn kommer ind på stuen med en voksen i hånden. 

V: ”Se – her laver de modellervoks. Vil du ikke være med?” 

Barnet putter sig ind til den voksne 

V: ”Det er måske bedre, at du går med mig tilbage til stuen, og vi finder på noget der?” 

B: ”Ja”. Barnet ser op på den voksne og smiler. 

 

 

Et barn sidder på skødet af den voksne og putter sig ind til hende. 

V: ”Har du ondt i ørerne?” B: ”Nej”. V: ”Nå, det er bare hyggeligt at sidde sådan.” (barnet får et eks-

tra kram) ”Y – har du lyst til at prøve (farvelegen) – jeg kan hjælpe dig. Du har ellers Andrea33 i hån-

den, må jeg passe på Andrea imens?” 

                                                           
33 Dukke fra ”Kaj og Andrea”, DR. 
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Der er jævnligt observeret positive interaktioner mellem personale og barn uden lange perioder hvor 

der ikke er kontakt. Der høres ofte sætninger som fx ”Du kan prøve at spørge om du må være med”, 

”Jeg har en ledig plads lige her hos mig”, ”Vil du måske gå over og hjælpe?”, ”Ja, det var svært, men 

det er jo fordi vi øver os”, ”Kom igen!”, ”Var det lidt svært?”, ”Lige nu er du den gode tilskuer, der 

hepper på den, der har turen”, ”Han har altså ikke lyst til at du kommer over til ham lige nu”, ”Kan 

du ikke fortælle X om, hvad det er du har med?” etc. 

 

 

Punkt 31) ”Interaktion mellem jævnaldrende”; samlet vurdering 5,36 

Punktets fokus ligger på, hvorvidt børnene gives valg og mulighed for at interagere med deres jævnaldrende (og 

under hvilke forhold), og hvordan personalet arbejder med og skaber rammer for børnefællesskabet socialt. 

Samtidig er det en indikator for, hvordan børnene har det med hinanden. 

 

Børnene har alle steder gode muligheder for at interagere med deres jævnaldrende og selv vælge, hvem de vil 

være sammen med en stor del af tiden (31.3.1 = 100%). Personalet er hurtigt til at gribe ind ved konflikter eller 

smertefuld interaktion mellem børnene (punkt 31.3.2 er også 100 %), og personalet har gode sociale færdighe-

der (97 %). 

De fleste børnegrupper fungerer positivt sammen. Personalet er overvejende god til at hjælpe børn med at sætte 

ord på, løse konflikter (72 % for punkt 31.7.2) og få positivt øje på hinanden. Men der tages ikke alle steder 

aktivt initiativ til projekter, hvor børnene får mulighed for at arbejde sammen. Denne høje kvalitet (31.7.3) mø-

des af 42 % af institutionerne, men denne score kunne hæves, for som en observatør skriver: ”Her handler den 

lidt lave score om, at der med alt for mange børn til få voksne simpelthen ikke er mulighed for at vejlede børne-

ne ordentligt, for børnene er fantastiske og de voksne gør alle de rigtige ting, men har kun to arme”. 

Børnene deltager i de aktiviteter, som personalet tilbyder, og de må selv vælge at gå til og fra. V: ”Hvis 

nogen vil med ind og lave ”snegle”, skal de bare komme med”. De børn, der har lyst, får lov at forlade 

rummet. ”Om lidt er der åbent på legepladsen; der må man gerne gå ud”. Der er tilbud om mange 

flere aktiviteter. 

 

Generelt er personalet god til at hjælpe børnene med at undgå konflikter, ved at hjælpe dem med at lave syste-

mer til at dele, bede om at fortælle hinanden når de er færdige med noget legetøj, så den næste kan bruge det 

osv. fx som ved 31.7.2. Ved høj og god kvalitet, må personalet gennem de strukturer og rammer, som de organi-

serer hverdagen med, give rum og mulighed for en høj grad af både selvvalgt og organiseret interaktion mellem 

børnene. Det kan både handle om at give børnene mulighed for at vælge, hvem de vil være sammen med, men 

også aktivt at arbejde med at gøre børnene selvhjulpne og øge deres opmærksomhed på hinanden som ressour-

cer for hinanden (observeret i hovedparten af institutionerne). 
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Det betyder fx at stiller et barn et spørgsmål, kan man høre om andre børn kan forklare svaret. Skal børn have 

lynet en jakke, kan andre børn spørges om hjælp etc. Idéen med dette er at børnene i højere grad betragter hin-

anden som del af et fællesskab, fremfor at det altid er personalet, der er omdrejningspunktet.  

Et barn henter papir og hjælper et andet barn. V: ”Når man hjælper en anden, så er man en god kam-

merat”.” Og: ”X er god til det… kan du lige spørge om x vil hjælpe dig?” 

Personalet udpeger børnenes positive sociale adfærd for hinanden. Fx siger en voksen: ”Så er I godt nok 

nogle gode venner, når I kan dele…” Og under frokosten forstørrer den voksne, når et barn rækker et 

andet barn rugbrødet: ”X sagde, vil du give mig rugbrødet? Og så hørte du det lige…”. 

V: ”Så der var et flag på dit rum, da du kom her til morgen” henvendt til X (barn, som har fødselsdag). 

”Hvem havde sat det dér?” Y (andet barn) svarer: ”Det var mig”, hvortil den voksne siger: ”Det var en 

sød tanke.” 

”Et læringsfællesskab, præget af mangfoldighed og respekt for hinanden, udvikler børnenes forståelse af egne 

værdier og respekt for andres” (Socialstyrelsen, 2016, s. 19). Det bidrager til inklusion, tolerance og at se hinan-

den som en ressource (Jf. også bekendtgørelsens § 5 om social udvikling). 

Børns indbyrdes relationer støttes, så der opnås positive virkninger på børns sociale kompetencer og trivsel, når:  

• Personalet støtter børnenes selvtillid og kommunikationsformer 

• Personalet støtter børnene i at anvende strategier og interaktionsformer, som indebærer at lytte, samarbejde, 

tage ansvar for egne handlinger og undgå at skade eller såre andre  

• Personalet giver børnene redskaber til at løse konflikter og der fokuseres på at arbejde med det sociale klima i 

hele børnegruppen (Nielsen et al, 2013, s. 50). 

De par institutioner, der scorer lavt under punkt 31, har valgt at arbejde med personalestyrede grupper det meste 

af tiden, hvor børnene har begrænsede muligheder for at vælge deres eget selskab eller deres egne aktiviteter 

(Harms et al, 2016, s. 85). 

 

Interaktionerne mellem voksne og børn antages at have betydning for relationerne mellem børn, bl.a. fordi de 

voksne er rollemodeller og har ansvaret for relationen. Generelt ses at interaktionerne er gode. Det ses også, at 

gode interaktioner mellem personale og børn stort set følges af gode interaktioner mellem børnene selv, omend 

interaktion mellem jævnaldrende i reglen ligger lidt lavere end personale-barn interaktion.  

 

Punkt 32) ”Regler for god orden”; samlet vurdering 4,45 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet formår at skabe en social orden, som er hensigtsmæssig, stiller 

passende forventninger til børnene, håndterer konflikter mv. 
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Overvejende er der tydelig orden for både børn og voksne og de forventninger, der stilles til børnene, er for de 

flestes vedkommende passende, og personalet i institutionerne har overvejende en positiv tilgang til børnene. 

Alle punkter under 3 mødes af institutionerne, på nær 32.3.3, hvor et par institutioner har for høje forventninger 

til hvor længe børn kan sidde stille, og gennemsnittet er næsten 5 = god kvalitet.  

Det ses i stor udstrækning, at personalet er involverende ift. børnene omkring konfliktløsning og udviser sensi-

tivitet i forhold til følelser og anvendelse af børnevenlige procedurer omkring rutiner og aktiviteter. Med børne-

venlige procedurer menes fx, at overgange håndteres hurtigt med begrænset ventetid, at trængsel minimeres, og 

at gruppeaktiviteter tillader aktiv deltagelse (punkt 32.7.2). 

32.5.2, der handler om, hvorvidt personalet hjælper børnene med at løse sociale problemer, scorer højt (90 %), 

men det observeres også nogle steder, at de voksne udtrykker vrede eller irritation (29 % scorer ”nej” for punkt 

32.5.4). 

Observationer af generelt god pædagogisk praksis viser en god struktur (hermed menes passende og menings-

fuld for børnene). Dagligdagen er ikke fuld af ventetid, konflikter bliver løst på en konstruktiv måde og persona-

let reagerer hensigtsmæssigt, uanset børnenes adfærd. Generelt observeres, at børnene kender og følger reglerne 

og personalet forklarer, hvorfor regler mv. er, som de er (punkt 32.5.1 og 32.5.2), fx ”Du må ikke slå, det gør 

ondt”; ”Du skal have bukserne ud over støvlerne, ellers bliver fødderne våde”. 

I en situation, hvor et barn bliver vred og kaster med en magnetbrik, siger den ene voksne: ”Det må du 

ikke, du kan ramme de andre børn” (ved denne udtalelse gør barnet det samme igen to gange mere). En 

anden voksen træder til som rollemodel og siger: ”Du var henne og hente den tre gange, fordi du kastede 

den så hårdt, at den hoppede op igen. Hvis du næste gang lægger den i kassen, så bliver den der”.  

 

5.7 ORGANISATIONSSTRUKTUR (PUNKTERNE 33-35) 

Plads og tid til leg er et centralt tema i ECERS-3. Dagtilbudsloven og læreplanen fremhæver i formålsparagraf-

ferne, at aktiviteter altid skal gennemføres med inddragelse af børnene og deres perspektiv. I en plan for det 

pædagogiske arbejde med børn i 0-6-årsalderen har legen derfor en helt central placering. 

Det er en afgørende kvalitet i ECERS-3, en kvalitet der også påvises i danske undersøgelser (fx Hansen, 2012), 

at dagligdagen organiseres, så personalet er mest muligt sammen med børnene. Børn, der overlades til sig selv 

en stor del af tiden, får ikke udnyttet deres læringspotentiale (Bronfenbrenner & Morris, 2012).  

Udsatte børn eller børn, der ikke er gode til at gøre opmærksom på sig selv, risikerer at blive overset og risikerer 

på sigt at udvikle apati (Iwaniec, 1995; Hansen, 2012). 

Leg og aktiviteter i større og mindre grupper, børn, der leger selv, med hvad og hvem, de selv har lyst til, faste 

rutiner omkring måltider og samlinger, kan variere – men altid under pædagogisk ledelse og ansvar af persona-

let. Det har indvirkning på alle sider af børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Sammenhængen mellem læreplanen og ECERS-3 er størst mellem ”fri leg” og ”gruppeaktiviteter”, der gælder 

for alle læreplanens temaer. Med henvisning til den engelske forskning kan vi gentage, at det centrale er, at der 

skabes en god balance mellem leg og aktiviteter, der er initieret af børnene selv, af pædagogerne og af børn og 

pædagoger i fællesskab (Taggart et al, 2015).  

Der er også i ECERS-3 opmærksomhed på overgange og ventetid mellem aktiviteter og skiftende rutiner. Op-

mærksomheden går på, at personalet vejleder børnene og sikrer, at børnene ved hvad de skal, at overgange (fx 

på med flyverdragten og ud på legepladsen) tilpasses individuelle færdigheder og behov samt at der ikke opstår 

unødige konflikter, fordi børnene ikke engagerer sig fx i oprydning efter en aktivitet. 
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Der opstår lidt ”klumpen sig sammen” på stuen under tiden med fri leg. Nogle børn bliver højlydte, 

hvortil en voksen siger: ”Hvor kan man være vild henne?” 

B: ”Flageren” (puderummet).  

V: ”Den er vist lukket nu, men I må gerne være i ”klodse-rummet” (hvor der også er plads og madras-

ser). 

V: ”Bagefter skal vi rydde op, have tisse-vaskehænder-tid, afslapningstid og spisetid”. 

 

 

 

Foto: Guide til dagsprogram. Fuglereden 
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Figur 13) Samlet score ”Organisationsstruktur”, punkterne 33-35: 4,3 

 

 

Det er høj kvalitet, at børnene har rigelig tid til fri leg, men ikke uden at personalet observerer børnenes leg, 

stiller materialer til rådighed og deltager i leg (afbalanceret) og giver input, der udvider og beriger legen.  

Det er ikke god kvalitet, hvis personalet ofte afbryder børnenes leg eller bryder ind i legen for at irettesætte, 

dirigere, instruere mv., uden at det sker på legens præmisser. 

 

 

Punkt 33) ”Overgange og ventetid”; samlet vurdering 4,26 

Dette punkt fokuserer på, hvordan overgange mellem aktiviteter, rutiner mv. håndteres, både i forhold til ind-

hold, struktur og interaktion. 

 

Overvejende fungerer overgange og ventetid i de fleste institutioner fint, hvor de både håndteres hensigtsmæs-

sigt, og børnene ikke venter urimeligt længe på aktiviteter, måltider og lignende og som oftest er overgange 

uden de store problemer.  

Personalet viser, at de er forberedt på det næste, der skal ske (81 %) og fortæller børnene, hvad der skal ske 

87 %), men kun i 55 % af de observerede overgange følger personalet altid op (32.5.3) og sikrer, at børnene er 

engagerede i overgangssituationerne. 

Der er et par steder forventning om, at børnene skal vente længe på hinanden ved fx måltider, eller når de skal 

ud på legepladsen, hvilket vurderes lavt i ECERS-3 (33.1.4). 

Overgange, fx fra børnene skal rydde op indenfor, i tøjet og ud, hvor de skal lave aktiviteter, kan være en udfor-

dring rent organisatorisk. Nogle gange kommer børnene til at vente længe, fordi de bliver kaldt sammen, før 

personalet er klar, hvilket ikke altid er lige let at håndtere for alle børnene. 

Høj kvalitet kræver, at personalet er forberedt, at det aktivt engagerer børnene i overgangstiden og giver plads til 

at børnene kan operere i forskellige tempi. Dagens ”program” og rytme kan også beskrives for børnene, både 

visuelt og skriftligt. Som vist på billedet (nedenfor), kan dagens forskellige aktiviteter dokumenteres. 
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Ventetid kan også bruges til noget, fx sang dans, rim og remser, tælle antal børn og lignende, så man er sammen 

om andet end at vente. 

Det er god kvalitet, når overgangene er graduerede og børnene fx kan få lov til at gå fra bordet, når de er færdi-

ge og begynde at tage overtøj på.  

Et barn var gået fra frokostbordet, men fandt ud af, at det var mere sultent. Bordene var ved at blive 

ryddet, men til trods for det blev noget af maden stillet tilbage og barnet kunne få stillet den sidste sult, 

mens resten af børnene gjorde sig klar til at komme ud. 

Overgange, der fungerer uden problemer og samtidig har et læringsindhold, kan ses i sammenhæng med rutiner, 

indretning og Sprog og Literacy, hvor der fx peges på at overgange og rutiner kan understøttes af sproglige, men 

også visuelle vejledninger, der kan understøtte en proces (se foto).  

Punkt 34) ”Fri leg”; samlet vurdering 3,58 

Dette punkt har fokus på børnenes adgang til og tid til fri leg, personalets supervision og interaktion med 

børnene under leg, og hvorvidt personalet anvender leg som en læringsmulighed. 

I ECERS-3 er det fri leg, når børn selv vælger om de deltager i de aktiviteter, der er på stuen eller legepladsen. 

De personalestyrede arrangementer er dér, hvor de voksne bestemmer og arrangerer og dér hvor børnene skal 

være med, men også ind imellem tilbydes alternative aktiviteter (de må ”gå fra”). 

 

 

Generelt har børnene rigelig mulighed for fri leg i løbet af dagen, og de har generelt både materialer at lege med 

og kontakt med personalet. Der er de fleste steder nok, omend ikke altid rigelige og varierende materialer til 

rådighed til børnenes leg (det hænger sammen med læringsaktiviteter, der også scorer lavt). Materialerne til 

rådighed har i reglen relation til børnenes aktuelle temaer og interesser.  

På samme måde ses det i nogle tilfælde, at personalet trækker sig lidt og er mindre opsøgende, når børnene har 

fri leg (34.5.2.). I forhold til børns trivsel og læring er det centralt, at de ikke overlades til sig selv. Når persona-

let trækker sig og ikke blander sig i børnenes leg, tabes et væsentligt udviklingspotentiale af syne. 

For at der er tale om god og høj kvalitet, er der også krav om rigelighed og variation i de materialer, der er til 

rådighed for børnene og ved høj kvalitet også materialer, som relaterer sig til de emner/interesser, der er aktuelle 

for børnegruppen. Det gælder leg, både inde og ude. 

Det skal bemærkes, at punktet fri leg ikke kun observeres under 34, men observationer af læringsaktiviteter 18-

27 vurderes også her, fx i punkt 34.5.3, hvor en positiv score afhænger af bl.a. muligheden for at vælge materia-

ler (”noget at lege med”). Indenfor nogle områder er der et meget fint og stort materiale til rådighed, men det 

gør sig ikke i samme grad gældende for læringsaktivitetsområder som klodser, skrift, science, matematisk op-

mærksomhed og musik. 
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I lærings- og udviklingsperspektiv kan der arbejdes med, hvordan børnene gennem leg kan gøre sig erfaringer 

med de aktuelle temaer, der i øvrigt arbejdes med. Er temaet fx fugle, kan man supplere de voksenstyrede akti-

viteter med, at børnene fx har store fjer, fugledragter, bøger, legetøjsfugle etc. til rådighed til leg, for på egen 

hånd at kunne lege og få erfaringer, der relaterer sig til temaet. Det ses i observationerne, at børnene så godt som 

altid kan afslutte aktiviteterne til deres egen tilfredshed (34.3.3 er 90 %). 

ECERS-3 retter på linje med anden forskning fokus mod, at personalet må finde den rette balance mellem at 

stille sig til rådighed for børnenes leg og stille passende udfordringer i legen, uden at overtage initiativet i legen 

(Taggart et al, 2015). I dannelsesperspektiv kan vi her sammenligne med Klafkis begreber om material, formal 

og kategorial dannelse (se fx Mortensen & Næsby, 2018 og figur 5). 

Undersøgelser viser at rollelege og konstruktionslege er de legeformer, der oftest bringer børn og voksne sam-

men (Broström, Hansen & Jensen, 2012).  

Personalet kan udvide kvaliteten i legene, fx ved deltagelse i leg, og fremme børnenes kommunikative kompe-

tencer, fx ved at benytte et stort ordforråd (Bedrova & Leong, 2007), og potentialet for at fremme matematiske 

kompetencer er stort (Warrer & Broström, 2017). Didaktisk taler svenske forskere om, hvordan man ud fra 

børnenes spørgsmål og opmærksomhed på legens indhold, kan skelne mellem samtaler om det ”som er” (viden) 

og legens indhold af ”som om” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008; Magnusson & Pramling 

Samuelsson, 2019). Et eksempel kan demonstrere dette: 

Børnene og den voksne bygger en isbutik af store klodser og går i gang med at tegne pengesedler og is, 

der kan bruges til legen. 

V: ”Vi skal bruge nogle penge, så vi kan købe is i butikken. Vi tegner nogen.” 

B: ”Får vi dem? Vi skal bruge mange penge!” 

V: ”Her er 5 kroner, dem kan du købe for. Her står der ”5”, kan du se det (peger på 5-tallet)? Men 

først skal du tjene pengene.” 

B: ”Hvordan? Jeg har ikke nogen.” 

V: ”Ved at arbejde. Hvis du skulle have et arbejde, hvad skulle det så være?” 

B: ”Så vil jeg være vognmand.” 

V: ”En vognmand (gentager ordet tydeligt)? Hvad laver en vognmand?” 

B: ”Kører rundt med ting. Og is.” 

V: ”Ja, så er du ham, så er du vognmanden, der kommer med isen.” 

B: (Får pengesedlen og går glad hen og stiller sig i kø for at købe is). 

I isbutikken er flere børn beskæftiget som ”købmænd” og andre børn ”står i kø og køber is”. Nogle af 

børnene, der har købt is, lader som om de spiser dem og skynder sig hen for at ”tjene flere penge.” 

Nogle af de mindste børn slikker på ”isen.” Lidt efter byttes roller, så ”købmændene” også må ”finde 

sig et arbejde, så de kan tjene penge til at købe is for.” 

I legen kommer skriftsproglige udtryk og symboler i spil, når der tegnes penge. Processen ledsages af samtale, 

hvor penge som symbol og tallet 5 benævnes og udpeges (”som er”), sedlen udleveres (”som om”), og samtalen 

udvides til også at handle om ”at have et arbejde” (”som er” og ”som om”), hvorefter barnet går ind i rollen som 

”en, der skal købe is” (rolleleg/”som om”).  



KVALITET I DAGTILBUD 

104 
 

Eksemplet viser, hvordan sprogets symboler føres ind i legen, bliver givet mening og bliver tilknyttet legen. De 

skriftsproglige udtryk får betydning for legens fortsættelse og udvikling. Samtalen og legen udbygges ved at den 

voksne griber barnets ytringer, bekræfter dem og tilføjer viden (”som er”: en vognmand) og nyt indhold (”som 

om” – ”så er du vognmanden, der kommer med is”). 

Punkt 35) ”Lege og læringsaktiviteter for hele gruppen”; samlet vurdering 5,07 

Punktet retter fokus på kvaliteten af indhold, organisering, interaktion og læring, når der er fælles lege- og læ-

ringsaktiviteter, hvor alle børn deltager. To af institutionerne har ikke gennemført ”Leg og læringsaktiviteter for 

hele gruppen” under observationen, n = 29.  

 

Ved de observerede fælles læringsaktiviteter er indhold og form oftest af interesse for børnene og overvejende 

også rettet mod, at børnene i en eller anden grad skal deltage aktivt. Børn, der er udfordrede på forskellige vis/ 

børn med særlige behov, kan få det svært i denne organisationsform, fx fordi de ikke altid kan honorere kravene 

om at sidde stille, lytte opmærksomt længe nok osv. 

Indholdet i de observerede gruppeaktiviteter interesserer børnene, for de er godt organiseret, inddrager og invol-

verer børnene, og personalet er positivt overfor børn, som har svært ved at deltage ((punkterne 35.3.1-3.4).  

Et sted observeres en meget stor samling med alle børn, der varer over 20 minutter, men som har god 

kvalitet, bl.a. fordi børnene gerne må byde ind undervejs; de er fx med til at vælge sange.  

Børnene må både ligge og sidde, må gå på toilet undervejs, kan gå 2 minutter ud af kredsen og komme 

tilbage, småsnak tolereres. 

De voksne ”klapper til ro” i stedet for at tysse, og spørger "er du klar" i stedet for fx at sige "vær stil-

le." 

For at der er tale om høj kvalitet, forventes det at børnene i større grupper må have lov til fx at forlade gruppen 

og området, hvis de finder det bedre, fremfor at blive fastholdt i at skulle blive det samme sted (fx punkt 35.5.2 

der ligger på 81 %). Der kan indføres et mere individuelt/fleksibelt komme/gå system i de voksenstyrede aktivi-

teter. Aktiviteterne bør gennemføres for børn i mindre grupper, snarere end store grupper (Harms et al, 2015, s. 

93), og der bør altid også tages individuelle hensyn. 

Et barn går hen til samlingen og sætter sig med to dukker i favnen. 

V1: ”Du skal lige lægge dukkerne hen i dukkekrogen.” 

B: (Siger noget i retning af): ”Jamen, det er mine” (holder godt fast i dukkerne). 

V2: ”Ja, det er rigtigt - det er X’s egne dukker.” 

V1: ”Nå, men så må du hellere sidde lidt med dem” (smiler). 
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6.0 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER TIL 
PRAKSISUDVIKLING 

Den rolle, som forskningsdata kan og skal spille for pædagogisk arbejde i dagtilbud, er som nævnt tidligere til 

stadig diskussion. På den ene side kan det hævdes, at god praksis og dermed høj kvalitet hviler på det pædago-

giske personales personlige kompetencer (fx Biesta, 2010). På den anden side, at god praksis må hvile på et så 

sikkert vidensgrundlag som muligt (Hargreaves & Fullan, 2012; Nordahl & Hansen, 2016). Begge dele må nok 

anses for at være en del af den professionelle dømmekraft. 

Forskningen kan og skal ikke styre praksis, men give praktikeren det bedst mulige grundlag at træffe beslutning 

ud fra. Evidens og forskningsviden kan spille en indirekte rolle for beslutninger i praksis, og praksisviden kan 

påpege problemer i praksis (Kvernbekk, 2013). Data og forskningsviden kan informere de beslutninger, der 

tages i praksis. Forskningen har sjældent et bud på, hvad der skal gøres, men kan skabe begrundelser for, at 

noget må gøres. Det er en del af den professionelle dømmekraft, som kan betegnes som evnen til at træffe be-

grundede beslutninger under bestemte normative begrænsninger (formål og mål for kvalificering, socialisering 

og individualisering), ikke hvad som helst. 

Den moderne professionsudøver kan karakteriseres ved at vide noget (bruger data og forskningsviden), at kunne 

noget (har erfaring, er sensitiv og kan samarbejde) og ved at være én, der hjælper andre til trivsel, læring og 

udvikling på et værdibaseret grundlag (dannelse og demokrati) (Kvernbekk, 2013). 

For i højere grad at imødekomme de kvalitetsstandarder, der opereres med her gennem ECERS-3 (og med værk-

tøjets generelle sammenhæng med intentionerne i Dagtilbudsloven og i den styrkede læreplan), er der på et 

overordnet plan tale om behov for øget systematisering og professionalisering.  

Med det internationalt standardiserede værktøj ECERS-3 kan vi på et valideret, transparent og pålideligt grund-

lag (EVA, 2016a) udvikle viden om hvilke kvaliteter i læringsmiljøet, danske dagtilbud faktisk indeholder, og 

gøre det muligt at sammenligne på tværs af kommuner nationalt og med resultaterne af internationale studier 

(EVA, 2016a). ECERS-3 måler kvalitet, der er relevant og giver mening i læreplanssammenhæng og national 

kontekst. 

På baggrund af analyser af de indhøstede erfaringer fra de mange observationer, og den feedback observatørerne 

har modtaget gennem tilbagemeldinger fra deltagerne, viser der sig en høj grad af overensstemmelse mellem 

ECERS-3 og den danske læreplan (Næsby, 2017; Medom & Næsby, 2019). Det vil sige, at vi med ECERS-3 har 

kunnet indfange og vurdere grundlag og kvalitetstemaer (i andre dokumenter også kaldet ”pejlemærker” (Børne- 

og Socialministeriet, 2017c)) i læreplanen samt Dagtilbudslovens formålsbestemmelser under punkterne i 

ECERS-3. På nogle punkter er der ikke overensstemmelse, og som empirien viser medfører det, at danske dag-

tilbud scorer lavere end man kunne forvente på forhold som sikkerhed, sundhed og grovmotorisk udstyr. 

Der observeres gode interaktioner, god organisationsstruktur og lav til god sprogstimulering i dagtilbud, men de 

gode relationer og de gode samspil anvendes ikke systematisk til at udvide og berige kommunikationen, så 

børnenes muligheder og potentiale for læring mødes. Dette viser sig i en generelt lavere score for læringsaktivi-

teter. På det konkrete plan viser observationerne, at der med få og enkle greb kan skabes positiv udvikling af 

læringsmiljøet. Punkter i ECERS-3, der viser høj kvalitet, viser også hen til refleksioner over, hvad man kan 

gøre, hvordan man kan arbejde i praksis, især gennem læringsaktiviteter, hvor potentialet er stort og fx kan 

indløses ved at personalet har flere samtaler med børnene. 

Samstemmende med både dansk (fx Bleses et al 2016) og svensk forskning (Sheridan et al, 2009) er læringsmil-

jøet i gode dagtilbud præget af gode samspil, kommunikation (samtaler) med og udfordringer for børnene. Per-

sonalet har høj bevidsthed om målene for aktiviteterne og udformer generelt aktiviteterne i samarbejde med 

børnene. Det pædagogiske personale arbejder således både omsorgs- og læringsorienteret i tilgangen til børnene. 

Der hvor institutionerne har den højeste kvalitet, tager personalet stilling til hvilke erfaringer, oplevelser, ind-

hold og aktiviteter, der er væsentlige for børns læring og udvikling samtidig med, at de kan gribe nuet og såle-

des spontant følge op på eller tage afsæt i børnenes egne initiativer (Sheridan et al, 2009, s. 244). 
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6.1 LÆRINGSMILJØET OG BØRNS LÆRING OG UDVIKLING 
Resultaterne af denne evaluering af læringsmiljøet i dagtilbuddene i Favrskov Kommune viser, at der er variati-

on mellem institutionerne. Denne variation i kvaliteten af læringsmiljøet fører ganske givet til forskelle i børne-

nes udvikling. Om et læringsmiljø er af høj eller lav kvalitet kan medføre en forskel i børnenes kompetencer ved 

skolestart på op til to år (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a; Sylva, 2004; 2016; Burchi-

nal et al, 2011).  

Tidligere internationale undersøgelser af høj kvalitet i dagtilbud med ECERS viser, at værktøjet kan vise sam-

menhænge mellem kvaliteten af dagtilbuddet og børnenes læring på kort og lang sigt (Sylva et al, 2004; Burchi-

nal et al, 2011; Gordon et al, 2013; Taggart et al, 2015). Dagtilbud af høj kvalitet kan desuden understøtte udsat-

te børns læring og udvikling og dermed bidrage med tidlig indsats (Christoffersen et al, 2014; Dietrichsen et al, 

2018). Dagtilbud af høj kvalitet kan i samarbejde med hjemmet øge udsatte børns livschancer (Sylva, 2016).  

Ændringerne af Dagtilbudsloven ”Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.” 

(Børne- og Socialministeriet, 2018b og Bekendtgørelsen 2019) tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk 

grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis slås fast: ”At dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læ-

ringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver 

børn mulighed for at trives og lære”. Læreplanen skal ses som et redskab, der understøtter det pædagogiske 

personale og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer i daginstitutioner. 

Med bekendtgørelsen om ”Pædagogiske læringsmål og indhold i seks læreplanstemaer” (Børne- og Socialmini-

steriet, 2018c) er der fastsat brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanstema samt en indholdsbeskrivelse 

for hvert af de seks læreplanstemaer. ”Dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer 

for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske læringsmål, ligesom dagtilbuddene skal 

tilrettelægge arbejdet med læringsmiljøerne, så de kommer rundt om de forskellige elementer, der fremgår af 

indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag” (Børne- og Socialministeriet, 2018c).  

Med disse forskrifter in mente kan vi med afsæt i data fra observationerne med ECERS-3 fremskrive en række 

anbefalinger til overvejelse og dialog. 

 

6.2 ANBEFALINGER TIL PRAKSISUDVIKLING 
I forhold til Plads og indretning (punkt 1-7, gennemsnitscore 3,44) kan det overvejes at lave flere deciderede 

interessecentre, der indbyder til afslapning, ro og ”hygge” med bløde møbler (madras, sofa, sækkestol, puder, 

tæpper i kombination), og som er adskilt fra den aktive leg, der kan være mere støjende. Her kan fx også place-

res et bredere udvalg af bøger. Der bør rettes opmærksomhed på, hvordan børnene selv kan gives mulighed for 

at skabe sådanne rum (strukturelt, processuelt og som lege- og læringsmiljø). 

Alle institutioner har god til høj kvalitet når det kommer til interaktion og organisationsstruktur, men lav kvalitet 

i forhold til læringsaktiviteter. Der ligger et stort potentiale i at komme et niveau dybere i samtalerne med bør-

nene, og det kan strukturel kvalitet, som yderligere materialer og rumopdeling, i høj grad være med til at under-

støtte. 

Generelt peger observationerne altså på, at institutionerne kan arbejde mere med ”at skabe rum”, etablere rum-

deling og interessecentre. Vi anbefaler i den forbindelse, at der skaffes mere materiale indenfor finmotorik, krea, 

musik, klodser, rolleleg, natur/science, matematik, legetøj med tal og faktabøger, også med perspektiver på 

kulturel mangfoldighed.   

Materialer kan med fordel placeres i børnehøjde, på hylder eller i ordnede kasser med mærkater (billede og 

tekst), for at opfordre til selvhjælp. I disse interessecentre kan der også være inventar til leg, såsom staffeli samt 

vand og sandbord. Ved at tilbyde flere materialer og plads til fordybelse, både inde og ude, vil samtalerne med 

de voksne naturligt blive bredere og dybere. Med flere materialer frit tilgængeligt vil det være lettere for de 

voksne at cirkulere rundt og tilføje viden til børnenes lege samt anerkende og opfordre børnene til at bruge ma-

terialerne. 

I forhold til dansk dagtilbudskontekst bør der rettes opmærksomhed mod punkterne 6, 7 og 11. ECERS-3 hviler 

under punkt 7 og 11 på amerikanske sikkerhedsforskrifter. I de institutioner, hvor der er sikkerhedsproblemer 

under punkt 6 – plads til grovmotorisk leg – kan forholdene nemt udbedres og scoren hæves. Under punkt 7 – 
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grovmotorisk udstyr – skal de danske regler følges, omend der bør overvejes om noget af det udstyr, der findes 

på legepladserne, er sikkert nok. Alternativt må personalet cirkulere og sikre, at der er voksne nok på legeplad-

sen, når børnene kommer ud (dette hænger også sammen med punkt 28). 

Der ses mange udstillinger og dokumentationer af børnenes egne produktioner og der er plakater med bogstaver, 

dyr, håndvask mm. Den store udfordring synes at være at pleje børnenes interesse for udstillingerne, hvilket kan 

gøres ved at personalet hver dag peger på og læser ord på udstillingerne og benytter de udstillede materialer til 

at fremme uformelle samtaler med børnene (punkt 5). 

- 

For Rutiner for personlig pleje (punkt 8-11, score 2,3) bør der rettes opmærksomhed på at vaske/sterilisere 

overfladerne, børnene spiser ved, før og efter spisning samt at have god håndhygiejne både før og efter måltidet. 

I nogle tilfælde er der tale om få og små ting, der kan ændres for at opnå en hurtig højnelse af kvaliteten. I andre 

tilfælde skal der mere gennemgribende forandringer til.  

Punkt 8 handler om måltider og sanitære krav. Hvis de fleste børn og personalet har en grundigere håndhygiejne 

og bordene tørres af før og efter måltidet, vil scoren i hovedparten af institutionerne stige yderligere. 

Hvis toiletterne er placeret noget væk fra stuen, anbefales det at børnene guides fra starten af deres tid i institu-

tionen, så de lærer gode vaner (vaske hænder, skylle ud osv.). Toiletbesøget er i sig selv et sociokulturelt læ-

ringsrum, der kan skabes udvikling i, fx i form af tegninger, sange mv., der er sundhedsfremmende i bred for-

stand, og som børnene selv skaber og kan lære noget i. Både når voksne er rollemodeller og anviser god praksis, 

og når fx ældre børn hjælper yngre børn med at skylle ud og vaske hænder. 

Hverdagsrutinerne udgør en del af det forskere kalder det ”upåagtede” i det pædagogiske arbejde, dvs. aktivite-

ter, der utvivlsomt er betydningsfulde, men som er så selvfølgelige, at de af den grund ikke tildeles synderlig 

betydning (Ahrenkiel et al, 2012). Det kan anbefales at genoverveje rutiner og overgange og vurdere, hvilket 

pædagogisk indhold de faktisk har eller skal have. Den styrkede læreplan har et øget fokus på, hvordan rutiner 

kan begrundes og udvikles pædagogisk. 

- 

Gennemsnittet for Sprog og Literacy (punkt 12-16) er 3,41, men med nogen variation, hvilket i tråd med andre 

undersøgelser (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a; Sylva et al, 2004) vil kunne medføre, 

at der vil være børn, der ved skolestart sprogligt er senere i deres udvikling end de børn, der har det bedste 

sprog. Det skal understreges, at der i forbindelse med nærværende projekt er tale om forudsigelse og om en 

generel tendens – der vil være individuelle forskelle – men resultaterne viser dog, at der er et stort potentiale for 

udvikling af kvalitet til gavn for børnenes læring. Fx viser data34 for punkt 14 (Personalets brug af bøger med 

børnene) og punkt 15 (Opmuntring af børnene til at bruge bøger), der scorer under 3, at hvis personalet retter 

yderligere opmærksomhed mod bøger og/eller læser med børnene fra tid til anden, vil scoren stige væsentligt for 

over halvdelen af institutionernes vedkommende. Kvaliteten af sprogarbejdet under punkt 12 om ordforråd og 

punkt 13 om opmuntring til brug af sprog er god, men inddragelse af skrift (punkt 16) scorer lavt. 

ECERS-3 anbefaler, ligesom det meste sprogvurderingsmateriale, at man arbejder med sprog hele tiden og i det 

daglige læringsmiljø. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle børn får samtaler med de voksne i løbet af 

dagen. Man kan tænke på at spørge ind til børnene, og lade dem svare. Det anbefales at overveje interessecentre, 

fx et bogområde, hvor bøger er mange og varierede, synlige og lettilgængelige, så børnene selv kan sætte sig og 

bladre/læse i bøger, og hvor der fx er en blød sofa placeret, så man kan stimulere sproget ved at benytte bøger 

sammen med børnene. Samtidig kan interessecentret fungere som stimuli for kreativitet, som børnene selv ud-

folder, eller det kan tjene som rum for ”hygge” – plads til privatliv. Det er personalet og de materielle rammer, 

der skaber betingelserne for børnenes udfoldelser. Og det er børnene selv, sammen med voksne i gode samspil, 

der skaber rummet som læringsmiljø. 

- 

Vedrørende Læringsaktiviteter (punkt 17-27, score 2,35) er det generelle billede, at der i de fleste institutioner 

er god plads, men materialer eller interesseområder og rum til leg og aktivitet er ikke i tilstrækkelig grad til 

                                                           
34 Ved anvendelse af stop-go score, hvor data viser hvilke højere placerede indikatorer, der mødes. Se eksempel nedenfor. 
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stede eller tilgængelige for børnene. Der er passende materialer til finmotorik, men mange steder er kreamateria-

ler og spil, instrumenter mv. ikke let tilgængelige for børnene, ligesom den lave opmærksomhed på natur og 

matematik følges med fravær af materialer, uordnede eller utilgængelige materialer. De interaktioner, der vurde-

res som elementer i læringsaktiviteter, scorer heller ikke højt. Der er få samtaler med børnene om, hvad de laver 

og få interaktioner, hvor personalet opmuntrer børnene til at udforske og eksperimentere med materialer (med 

punkt 17, Finmotorik, som undtagelse).  

Det er værd at bemærke, at uderummet generelt ikke benyttes til samtaler og interaktioner med børnene i samme 

grad som inderummet. Det er mange steder meget tydeligt, at de voksne ikke deltager i børnenes leg så meget 

udenfor, som de gør indenfor. Ude i det åbne er der mere plads, og det kan være svært at høre og blande sig i 

børnenes lege. Personalet skal altså være mere opsøgende på legepladsen, end de er indenfor, for at opnå den 

samme mængde interaktioner. Samtidig er legepladsen som mulighed typisk et sted med færre sociale proble-

mer mellem børnene. Ude mangler der også materialer, som ofte ikke er på legepladsen, men indenfor, herunder 

bøger, materialer til krea og finmotorik. Til gengæld er der grovmotorisk udstyr og de fleste steder forskellige 

former for natur/science udenfor. 

Kvaliteten for læringsaktiviteter bunder altså ikke kun i fravær af materialer, men også i personalets interesse 

eller forståelse for, hvordan forskellige understøttende strategier styrker kvaliteten i interaktionerne og dermed 

de temaer/læringsområder, som fokus rettes mod. Fx kan personalet inden for ”matematiske materialer og akti-

viteter” vise hvordan matematiske materialer kan anvendes, og relatere til aktuelle emner eller stille spørgsmål 

(”Hvad tror du, at der sker, hvis…”?), eller give hjælp til at forbinde tal eller former med deres hverdagsbrug 

(”Hvordan vidste du, at der var farver nok til alle…”?). 

For at opnå god kvalitet under fx punkt 20, Klodser, skal personalet have samtaler med børnene om deres leg og 

herunder stille spørgsmål til hvad børnene bygger, fx hvilken klodsfacon de bedst kan lide at bruge, hvad for-

men hedder og fx tale om billeder af forskellige strukturer. For at opnå høj kvalitet, skal personalet ligeledes 

koble skriftsprog til børnenes leg med klodser – fx om hvad børnene har bygget og om de former, som børnene 

benytter i strukturerne. Læreplanstemaet natur og science handler også om matematiske begreber, og både gode 

samspil, sprog og kommunikative kompetencer udvikles i en konstruktionsleg. Fx kan både ordforråd og mate-

matik støttes, når man udpeger begreber som ”højere” og ”lavere” eller ”se, de to firkanter bliver til et rektan-

gel”. ”Hvad tror du et rektangel er”? ”Hvor er der rektangler på stuen”? Det kan stærkt anbefales, at personalet 

tager initiativ til at bygge med klodser, indgår i samarbejde med børn og opmuntrer til at flere børn samarbejder 

om et fælles byggeprojekt (både inde og ude). Dette er helt i tråd med den styrkede læreplans anbefalinger om 

”at arbejde på tværs” af temaer og læringsmål. 

Under punkterne 17, 18, 20 og 21 vil ekstra opmærksomhed på materialer øge kvaliteten. For rolleleg, krea og 

finmotorik kan det overvejes, om der skal medbringes materialer på legepladsen, så krea fx også kan foregå 

udendørs. Den ekstra opmærksomhed på materialer og tilgængelighed skal følges af opmærksomhed på, hvor-

dan der kommunikeres og interageres med børnene, mens de fx tegner og maler, graver og bygger, tæller og 

regner osv., fx under punkt 34 Fri leg. 

En anden god måde at interagere med børnene på er at spille musik, danse, synge sange og eksperimentere med 

selv at lave tekster til sange. Dette kan også være en måde at få skriftsproget ind i daglige aktiviteter (punkt 24-

25). Når de voksne interagerer med børnene, kan de i højere grad rette opmærksomhed mod børnenes følelser 

og andre børns reaktioner på barnets handlinger. Således kombineres flere af målene for læreplanen i en musisk 

aktivitet. 

Vedrørende punkt 26 anbefales det at fremme, at børnene får endnu flere hverdagserfaringer med aktiviteter, 

bøger, billeder og legetøj, der repræsenterer racemæssig, kønsrollemæssig, aldersmæssig, færdighedsmæssig og 

kulturel mangfoldighed. 

Brug af elektroniske medier (punkt 27) kan bruges til at støtte og udvide interesserne på stuerne, i temaer og 

aktiviteter. Der kan med fordel bruges nyere digitale medier som iPads og spil, som er ”interaktive” og lærings-

rige. Ved at have flere iPads på én gang med de samme spil, bliver aktiviteten mere social og børn, der er min-

dre gode til spil, kan lære af de mere øvede, mens de spiller sammen. iPads kan bruges overalt og er ikke så 

stillesiddende som PC. Med en iPad kan man i institutionerne være med til at lave billeder og film med børnene 

og se dem med børnene bagefter. Der kan googles relevante film og billeder, som børn og voksne er interesseret 
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i som en god mulighed for at have et fælles tredje og udvikle det, man taler om. iPad vil være et godt supple-

ment til at indhente viden, eksempelvis i interessecenteret for natur og science. 

- 

Scores for Interaktion (punkt 28-32) er 4,87 og for læringsaktiviteter 2,5. Det viser, at det kan forventes, at 

børnenes socio-emotionelle kompetencer ved skolestart er gode, men for de kognitive kompetencers vedkom-

mende udnyttes læringspotentialet ikke i dagtilbuddet. Den gode praksis i forhold til interaktion og organisati-

onsstruktur skal så at sige udbredes til også at dække læringsaktiviteter og til dels Sprog og Literacy, hvor det 

som nævnt er støtte til ordforråd og opmuntring til at bruge bøger, der trækker gennemsnittet op og brug af 

bøger og skrift, der trækker ned. 

Det kan overvejes om de muligheder børnene får for at arbejde med materialer - og derigennem også legemulig-

heder - er varierede nok til, at børnene har mulighed for at danne erfaringer, sprog, relationer m.m. indenfor 

mange forskellige indholdsmæssige områder. Altså også om der er nok bredde i de materialer, der er tilgængeli-

ge for børnene. 

- 

Et generelt sikkerhedsaspekt ved fx punkt 28 hænger også sammen med Organisationsstruktur (punkt 33-35, 

score 4,3). Kravene i ECERS-3 kan imødekommes ved at antage den skærpede opmærksomhed på lærings-

aspekter. Personalet vil kunne være tættere på alle børn, men således at pædagogisk arbejde med børn i mindre 

grupper ikke medfører, at andre børn ikke superviseres eller overlades til sig selv. Et sociokulturelt aspekt, der 

kan overvejes her, er hvorvidt, hvornår og hvordan forholdene skal være, for at det er i orden at børnene ophol-

der sig alene på nogle områder, fx hvor meget personalet skal cirkulere for at kunne se efter, om alle børn trives 

og deltager i fællesskabet på en passende måde. 

Fri leg og Lege og læringsaktiviteter for hele gruppen scorer fra 4-5 i gennemsnit. Det er god kvalitet og det 

viser, at der i de fleste institutioner i Favrskov Kommune er en pædagogisk tilgang, hvor legen ses som grund-

lag for børnenes trivsel og læring. De høje scores for Interaktioner (samlet set lige knap 5) viser, at der er et 

godt fundament for at trivsel og læring kan resultere i udvikling og dannelse. 

 

6.3 ARBEJDE MED DATA SOM GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF KVALITET 
At anvende data i udvikling af praksis og anvende forskningsviden som belæg for udvikling af praksis, pædago-

gik og politik kan begrundes metodologisk med begrebet abduktion. Begrebet henviser til, at det pædagogiske 

personale i en given situation handler ud fra den teoretiske eller erfaringsbaserede viden, de besidder. De skøn-

ner og træffer beslutninger ud fra den viden, de har.  

Empiriske data giver ”et svar” tilbage, der enten bekræfter eller afkræfter denne viden. Teorien står sin prøve i 

praksis, men hvis praksis skal svare tilbage på en troværdig og meningsfuld måde, stiller det krav til empirien.  

De data, der indsamles, skal genereres ved brug af valide og pålidelige metoder. I så fald kan data tillægges 

troværdighed – det er fx ikke bare noget, man synes, man ser og som bekræfter egne forudindtagelser. Det er 

noget, der fx med ECERS-3 gøres synligt gennem systematiske og standardiserede observationer.  

Det er et ekstra og stærkt blik på praksis, som kan vise aspekter af egen praksis, der er eller ville forblive tilslø-

ret i fx faste rutiner eller fastlåste teoretiske forestillinger om praksis. 

Empirien – de foreliggende data – gøres til genstand for en fortolkning, en refleksion, der kan være mere eller 

mindre systematisk. Man kan lade praksis ”tale til sig” (induktion), man kan lade teorien definere og styre de 

forklaringer, der reflekteres i praksis (deduktion), eller man kan lade teorien, der guider blikket på praksis, for-

andre af den praksis, der faktisk ”svarer tilbage” gennem de indsamlede data.  

”Ideelt set tillader forskeren det empiriske materiale at inspirere, udvikle og omforme teorien” (Alvesson & 

Sköldberg, 2009, s. 273). Det er jo ikke data som sådan, der taler til teorien, for data er i sig selv en konstrukti-

on, der er formet af den måde data er frembragt på.  
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De underliggende meninger og mekanismer, der driver analysen og refleksionen, driver både virkeligheden og 

observationen af den.  

I eksemplet nedenfor (figur 14) ses, at der scores ”nej” under punkterne 28.1.1 – 1.3. Det betyder, at indikato-

rerne for utilstrækkelig kvalitet ikke er mødt. Børnene er fx ikke overladt til sig selv ifm. grovmotoriske aktivi-

teter, interaktionerne er ikke negative. 

Alle indikatorer under pkt. 3 scores ”ja”, dvs. at personalet er opmærksomt på sikkerhedsaspekter, interaktio-

nerne er positive, og at personalet opmuntrer og prøver at engagere børnene i aktiviteten. Derimod mødes punkt 

28.5.1 ikke. I observationen scores ”nej”, da indikatoren ikke er mødt. Personalet vejleder ikke omhyggeligt og 

forbliver tæt på børnene under hele aktiviteten. Interaktionerne er stadig positive, så punkt 28.5.2 mødes, men 

engagementet fra personalets side er ikke overvældende, hvorfor punkt 28.5.3 scores ”nej”. 

At punkt 28.5.1 scores ”nej” er ikke nødvendigvis en faktisk virkelighed. Det er en konstruktion, der formes af 

den måde ECERS-3 definerer, iagttager og konstruerer kvalitet på. Man kunne være uenig i denne slutning. Men 

ud fra de præmisser, som ECERS-3 hviler på, guides observatøren til at score ”nej” og det pædagogiske perso-

nale må nu selv reflektere over betydningen af dette.  

Den professionelle dømmekraft skal ikke sættes ud af kraft. Tværtimod aktiveres den professionelle dømme-

kraft af det, data fortæller. ”Gives der ikke omhyggelig vejledning? Hvad betyder ”omhyggelig”? Hvilke sik-

kerhedsrisici ønsker vi at acceptere? Og hvad vil vi eventuelt gøre ved det? Skal vi ændre noget i vores prak-

sis”? 

Figur 14) Eksempel på stop-go score 

 

 

I skemaet (figur 14) ses, at ”stop-scoren” er 3 og den såkaldte ”stop-go-score” er [1+(7/11) *6] = 4,8 (for man 

kan ikke score lavere end 1, plus alle positivt scorede (7) divideret med antal underpunkter i hele skalaen (11). 

Alle underpunkter er observeret og scoret – også selvom der er indikatorer, der ikke mødes.  
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Således kan personalet se, hvor scoren går fra ”ja” til ”nej”, og hvilke indikatorer højere på skalaen, der mødes 

og således, hvad der skal til for at opnå en højere score. 

Der vil i mange tilfælde kunne iværksættes små tiltag, der på baggrund af disse data løfter institutionens score 

mod højere kvalitet. 

I andre tilfælde skal der en nærmere analyse af data til, og det skal undersøges, hvori udfordringen eller proble-

met består, eventuelt gennem egne observationer, ligesom det skal undersøges hvilke tiltag – med dokumenteret 

effekt (forskningsinformeret/erfaringsbaseret) – der kan antages at løse udfordringen.  

Tiltaget skal underbygges med den bedste tilgængelige viden (Nordahl & Hansen, 2016). 

Det kan være viden fra forskningen og faglitteraturen, og det kan være erfaringer, der kan forklares teoretisk og 

begrunde en vis sandsynlighed, så bestræbelserne vil bære frugt. 

 

6.4 UDVIKLING AF EN DATABASERET EVALUERINGSKULTUR 

Formålet med evaluering i dagtilbud er at udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Evalueringen skal tage 

udgangspunkt i de pædagogiske mål, jf. Dagtilbudsloven § 8, stk. 8, og bekendtgørelsen om læreplanen og sætte 

ledelse og personale i stand til at vurdere, om de givne indsatser virker efter hensigten. Dermed kan der etable-

res et vidensgrundlag, som forandringer kan baseres på, eller man kan blive klogere på en problemstilling, der 

endnu ikke findes viden om (Mortensen & Næsby, 2018).  

De brede pædagogiske læringsmål, der formuleres af ministeriet i bekendtgørelsen (2018c), skal, hedder det i 

Masteren for en styrket læreplan, være iagttagelige, så de er mulige at operationalisere i dagtilbuddenes mang-

foldige praksis.  

De pædagogiske læringsmål skal spille sammen med et læringsmiljø, hvor der skal evalueres på sammenhængen 

mellem de pædagogiske læringsmål for børnenes læring og udvikling over for læringsmiljøet (Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016). 

Når kvalitet er spørgsmålet om, hvorvidt det pædagogiske arbejde er godt (Frederiksen, 2015), er evaluering at 

undersøge, om det pædagogiske arbejde er godt nok. Det vil sige at se efter om det, man udretter i sin pædago-

giske praksis, lever op til en bestemt forestilling om hvad man burde udrette – altså kvalitet (Frederiksen, 2015). 

Hvis man er optaget af at skaffe viden om en given indsats, fx hvorvidt indretning af læringsmiljøet med lege-

områder/interessecentre, har en effekt på børnenes muligheder for flere og varierede lege, kan man vælge den 

eksperimentelle tilgang. Man indfører/etablerer interessecentre, man diskuterer formålet med dem og dokumen-

terer praksis over en afgrænset tidsperiode.  

Så får man konkret viden, om indsatsen har effekt eller ej, og man kan droppe, igangsætte eller implementere 

indsatsen (EVA, 2012b).  

For at skabe troværdighed, benytter man sig med denne tilgang oftest af eksperimenter og kontrolgrupper, hvil-

ket ikke er almindeligt eller sædvane i pædagogisk praksis. 

Hvis man er optaget af at forstå, hvordan eller hvorfor den ændrede indretning af læringsmiljøet påvirker resul-

tatet, fordi man vil forbedre og justere indsatsen, vælger man den processuelle tilgang (EVA, 2012b). Denne 

tilgang inddrager i højere grad konteksten, det vil sige man får konkret viden om, hvordan en indsats fungerer i 

ens egen institution, hvilket kan være relevant når man medtænker, at en given indsats i en pædagogisk sam-

menhæng ikke virker ens for alle. 

Eftersom dagtilbud skal leve op til eksterne krav om evaluering (er foreskrevet i Dagtilbudsloven), og målene 

også er politisk bestemte (de står i bekendtgørelsen), kan man også gennemføre en virkningsevaluering (Dahler-

Larsen & Kroghstrup, 2001).  

Med denne tilgang tages afsæt i en programteori, dvs. viden og formuleringer om hvad kvalitet er, og hvordan 

en række givne tiltag forventes at kunne føre til bestemte resultater. De tiltag der tages, eller inventioner som vi 

også kan kalde dem, dokumenteres og evalueres løbende empirisk.  



KVALITET I DAGTILBUD 

112 
 

Dvs. der samles data, der kan vise om interventionerne har den forventede og ønskede effekt. Hvis de har, er vi 

på rette vej med henvisning til programteorien (eller målene i læreplanen); hvis de ikke har, må teorien revurde-

res eller tiltagene justeres. 

Evaluering og dokumentation 

Enhver evaluering må bygge på dokumentation, forstået som en beskrivelse af børnenes trivsel, læring og ud-

vikling og det læringsmiljø, som ligger til grund for de resultater der opnås. Dokumentation er en måde at syn-

liggøre praksis og er dermed et vigtigt element i evalueringen.  

Når man indsamler data, opnår man et grundlag for at vurdere, om man lykkes med sine mål, hvorfor man gør 

det, eller hvorfor man ikke gør det (Task Force for fremtidens dagtilbud, 2012). 

Dokumentationen kan have mange forskellige former, og en nuanceret og systematisk evalueringspraksis vil 

trække på flere dokumentationsformer, der dog alle må være fokuserede og målrettede. Dvs. at der må være 

tydelige tegn/indikatorer for, hvad man ser efter og ønsker at dokumentere.  

Evalueringen skal ikke mindst skabe blik for ”de blinde pletter”, hvor man ikke af sig selv får øje på behovet for 

forbedringer, men hvor pædagogisk dokumentation kan understøtte og kvalificere den efterfølgende faglige 

refleksion (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016, s. 19). 

Evaluering skal finde udtryk, der kan fortolkes som tegn på, at børnene har lært noget intenderet. Fraværet af 

tegn/det kommunikative udtryk kan blive fortolket som udtryk for, at børnene ikke har lært det, der var menin-

gen, de skulle lære (det intenderede). ”Tilstedeværelsen eller fraværet af det kommunikative udtryk bliver altså 

afgørende for, om børnene placeres på indersiden eller ydersiden af forskellen: læring – ikke læring” (Qvortrup 

& Keiding, 2017).  

Datainformeret evaluering – etablering af en evalueringskultur i kommunen 

I Dagtilbudsloven understreges, at det er den faglige ledelses ansvar, at der opbygges en systematisk evalue-

ringskultur.  

»§ 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og for at sikre, at 

det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne heraf. Lederen af 

dagtilbuddet er ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan. 

Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pæ-

dagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen 

skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, jf. § 8, stk. 8, herunder en vurdering af sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringen skal offentliggøres. 

Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen efter stk. 2, 2. pkt.«  

§ 3a stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der mindst hvert andet år sker en politisk drøftelse af 

udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og 

eventuelle prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve de 

krav, der følger af lovens afsnit II.  

 

Det stemmer ganske godt overens med organisationsteorien, bl.a. "En ledelse af en organisation kan ikke på-

tvinge medarbejderne en bestemt kultur, men en ledelse kan skabe rammerne for at en kultur kan udvikles, og 

den kan udstikke en retning for organisationens arbejde" (Nygaard & Skårup, 2006, s. 95). Rammer, der skaber 

gode betingelser for undersøgelse af og kritisk refleksion over metoder og koncepter, der antages at have evi-

dens for at kunne understøtte børns udvikling inden for læreplanens temaer (Mortensen & Næsby, 2018). 
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Udvikling og styrkelse af evalueringskulturen 

For at styrke en databaseret evaluerings- og læringskultur blandt personale og ledere kræves det, at alle ansatte 

sætter sig ind i den styrkede læreplan, at man diskuterer værdigrundlaget (børnesynet) og har grundige dialoger 

om, hvad der lokalt er kvalitet og skaber kvalitet, og at alle arbejder sammen (se fx Broström (2015) om situati-

onsbestemt didaktik). Der ligger derfor en væsentlig opgave for dagtilbudsledelsen (områdeleder og faglige 

ledere) med at sætte dialoger om kvalitet på dagsordenen. Det er en forudsætning for at data overhovedet bliver 

meningsfulde. Det hører med til en god datakultur, at personale og ledelse kan forholde sig kritisk og reflekteret 

til både formål med, metode til og indhold i en evaluering. 

6.5 ORIENTERINGSKVALITET OG REFERENCER 

Ny læreplan 

Master for en styrket læreplan 

ECERS-3  Referencer der understøtter og 

viser korrelationer mellem ud-

sagn 

Læringsmiljø  

Udgangspunkt i børnenes perspek-

tiver 

Børn er kompetente og selvstændi-

ge; aktivt medskabende; har værdi 

i sig selv 

Inddrager børns perspektiv ved den 

måde, den giver et billede af børn 

som kompetente og aktive i deres 

egen læring gennem aktiviteter, 

hvor de interagerer med det omgi-

vende miljø, jævnaldrende børn og 

personalet; Fri leg, læringsaktivite-

ter og interaktion  

 

Baustad, 2012; 

Bronfenbrenner & Morris, 2006; 

Vygotsky, 1978; 

Illeris, 2006 

Børn har brug for omsorg, udfor-

dringer, positive forventninger og 

tillid 

Gode sociale interaktioner, hvor 

personalet er tunet ind på børn og 

som lytter til, støtter og hjælper 

børnene  

Tre basale behov, som alle børn 

har: beskyttelse af deres sundhed 

og sikkerhed, understøttelse af 

opbygningen af positive relationer 

og muligheder for at blive stimule-

ret og lære af erfaringer 

 

Baustad, 2012; 

Siraj, I.; Kingston, D. & Melhuish, 

E., 2015; 

Hundeide, 2004; 

Clifford et al, 2010 

Læringsmiljø/rum 

Alsidige, inddragende og trygge 

miljøer, der fremmer kreativitet og 

innovation 

Rummene understøtter børns nys-

gerrighed og trang til udforskning 

samtidig med deres behov for vari-

erede, alderssvarende materialer at 

tumle med; beskyttede og afgræn-

sede områder for det og forudsige-

lige rutiner efter behov 

 

Harms, Cryer & Clifford, 2006;  

Baustad, 2012; 

Tanggaard et al, 2012; 

Eckhoff & Urbach, 2008 

Sproglig udvikling og kommunika-

tion 

Personalet har dialoger/samtaler 

med børn, med tydelige ”serve and 

return” - tilføjer nye ord og idéer; 

opmuntrer til brug af sprog; læ-

ser/bruger bøger; fortrolig med 

skrift  

 

Drugli, 2015; 

Kington, A.; Gates, P. & Sam-

mons, P. 2013; 

Siraj, I.; Kingston, D. & Melhuish, 

E., 2015; 

Brodie, 2014; 

Bleses et al, 2017; 2019 

Hansen et al, 2016; Slot et al, 2018 

Dannelse, leg, børnefællesskaber 

og læring 

Læring, omsorg og leg skal variere, 

så de møder alle børns behov 

Harms et al, 2006; Baustad, 2012, 

s. 8; 
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Personlig, social og emotionel 

udvikling 

Kvalitet på flere niveauer vedrø-

rende børns muligheder for at tage 

initiativ, deltage, kommunikere og 

udvikle kompetencer 

Relationer, selvværd og selvtillid 

(selvregulering) og håndtering af 

følelser og adfærd 

Clifford et al, 2010; 

Sheridan, 2007, s. 5. 

Bratterud et al, 2012; 

Bowlby, 1994; 

Harms et al, 2015; 

Sommer, Samuelsson, & Hun-

deide, 2013 

Nielsen et al, 2013 

Læring 

Pædagogisk ledelse af læreproces-

ser 

Leg og aktiviteter fremmes af det 

pædagogiske personale, ”som vær-

ner om børnenes initiativer, fantasi 

og virkelyst”  

I planlagte aktiviteter, spontant 

opståede situationer, leg eller ruti-

ner 

 

Den tilstræbte balance mellem 

aktiviteter initieret af personalet, 

initieret af børnene, men som per-

sonalet udvider og beriger – og 

aktiviteter initieret af børnene 

 

Individuelle krea-udtryk; fri teg-

ning; personale skriver tekst, der er 

dikteret af børn 

 

Taggart et al, 2015; 

Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling, 2016b, s. 12 

Vygotsky, 1978; 

Bernstein, 2001; 

Siraj-Blatchford, 2010 

Demokrati; forståelse for, indlevel-

se i og solidarisk handlen ift. andre 

Sociale samspil 

Medvirken/deltagelse 

Inklusion; fællesskaber; mangfol-

dighed; leg og læring i små og 

store grupper med/uden støtte 

 

Pettersvold, 2014; 

Bratterud et al, 2012; 

Mitchell, 2014; 

Kington, Gates & Sammons, 2013 

Didaktik og evaluering 

Tilrettelæggelse af miljøer, der er 

mangfoldige, udfordrende og ud-

viklende (æstetisk) gennem sanse-

oplevelser, kreativitet, anvendelse 

og udtryk vha. digitale medier 

Programstruktur: Dagtilbuddets 

strukturering af dagligdagen eller 

organisering gennem fordeling af 

tid til forskellige aktiviteter (fx leg, 

fælles aktivitet, herhjemme også 

udflugter (”ture ud af huset”) og 

rutiner 

 

Harms et al, 2015; 

Smidt, 2012; 

Benn, 2013; 

Broström, 2007 

Forældresamarbejde 

Forældrene skal involveres i og 

have indflydelse 

ECERS vurderer ikke forældre-

samarbejde 

 

Børn i udsatte positioner 

Identifikation af og støtte til og 

sikring af inklusion 

Tanken i ECERS er, at den kvali-

tet, der beskrives, vil gavne alle 

børn og i særdeleshed gavne udfor-

drede børn og modvirke eksklusion 

 

Clifford et al, 2010 

Gordon et al, 2015; 

Sylva, 2016 

Overgange til skolen 

Indholdsmæssig sammenhæng 

ECERS vurderer læringsmiljøet i 

dagtilbud inden for rammerne af 

denne kontekst, hvilket dog i sig 

selv gennem høj kvalitet vil medfø-

re mulighed for en bedre skolegang 

for børnene 

Gordon et al, 2015; 

Christoffersen et al, 2014; 

Bauchmüller et al, 2011; 

Sylva et al, 2004; 

Taggart et al, 2015; 
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