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FORORD 

I 2020 samarbejder Aarhus Kommune og Professionshøjskolen UCN om et projekt om undersøgelse af kvalitet i 

Aarhus Kommunes dagtilbud.  

Med undersøgelsen fokuseres på kvaliteten af de kommunale dagtilbuds pædagogiske læringsmiljø. Det pæda-

gogiske læringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet og omfatter blandt 

andet: Samspillet med og relationer til personalet og til resten af børnegruppen, legen: legens muligheder samt 

den voksnes rolle i legen, planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagsrutiner, den fysiske indretning på stuen 

og i dagtilbuddet generelt. 

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv-nu-og 

her- og for børnenes muligheder på sigt. Vi ved også, at langt de fleste danske børn i 1-6-års alderen bruger de 

fleste af deres vågne timer i et dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, 

at alle børn trives og udvikler sig. Mangeårig forskning inden for dette område giver os en masse vigtig viden 

om hvad børn i 1-6-årsalderen har behov for, for at udvikles, trives og lære. Den høje kvalitet viser sig som 

konkrete, observerbare tegn i barnets hverdag. Det er disse tegn der er omdrejningspunktet for dette projekt. 

Den forskningsbaserede metode, som anvendes til kvalitetsmåling af læringsmiljøerne i dagtilbuddene i Aarhus 

Kommune, er ECERS-3: Early Childhood Environment Rating Scale (Third Edition/tredje version) og ITERS-

3: Infant/Toddler Environment Rating Scale (ligeledes tredje version).  

ECERS anvendes til vurderingen af læringsmiljøet i børnehaveafdelinger og ITERS anvendes til de 1-3-årige i 

vuggestuerne og dagplejen. 

Redskaberne fokuserer hver på over 400 tegn på kvalitet; herunder mange af de elementer og temaer, som er 

indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan, som udgør rammen for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud 

i Danmark. 

Alle aktiviteter gennem dagligdagen skaber muligheder og begrænsninger, og indeholder et potentiale for bør-

nenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Akkurat som den styrkede pædagogiske læreplan foreskriver at 

praksis skal. Derfor er det vigtigt, at både den kommunale forvaltning samt de enkelte institutioner fokuserer på 

de områder og resultater, som har særlig værdi og aktualitet lokalt.  

For UCN som professionshøjskole giver det faglig, forskningsmæssig mening at bidrage til at skabe mere klar-

hed over, om det pædagogiske læringsmiljø peger i den retning, som også Dagtilbudsloven peger. 

Udgangspunktet i ITERS og ECERS er:  

− Hvordan er det at være barn her? 

− Er det et trygt og sikkert sted for mig? 

− Er det et sundt sted for mig? 

− Er læringsmiljøet stimulerende for mig i min udvikling? 

− Kan jeg udvikle gode relationer til og med de andre børn og de voksne? 

− Får jeg hjælp til og frihed til at blive et selvstændigt individ med et positivt selvbillede og god selvfø-

lelse? 

− Bliver jeg mødt med kreative og innovative ideer, måder at tænke på, måder at løse problemer på i en 

mangfoldig verden? 

− Får jeg mulighed for at udfolde mit fulde læringspotentiale - uafhængigt af mine opvækstvilkår? 

 

Med afsæt i ITERS og ECERS ses bl.a. på hvilke materialer, børnene tilbydes at lege med og hvad de har til 

rådighed samt hvordan det pædagogiske personale bruger disse materialer sammen med børnene. 

Der ses på hvordan der tales til og med børnene og hvordan personalet gennem nærvær og samtaler med børne-

ne drager omsorg for deres trivsel og læring. Personalet skal sikre positive relationer hvor børnene føler sig 
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værdsatte og roses for deres evner og samtidig kan være aktive via balancen mellem initiativer fra børn og 

voksne, og det handler om, at den voksne støtter snarere end leder barnet (Zosh, et al., 2018). 

Læring skal forstås som aktiv læring, dvs. ”situationer hvor det pædagogiske personale frem for at bruge ekspli-

citte instruktioner gennem fx spørgsmål opfordrer børnene til selv at formulere forståelser og udvikle nye fær-

digheder” (ibid.). Med aktivt engagerede menes at børn har valg - store eller små – ift. indholdet eller processer 

i deres aktiviteter. I ideen om aktivt engagement er der ikke kun krav om fysisk eller kropslig aktivitet (Hirsh-

Pasek, Berk, & Singer, 2009) for det betyder noget hvor børn har deres ”minds on”, uanset om deres kroppe er 

aktive eller ej (Zosh, et al., 2018, s. 4). Børn er engageret i en selvstyret indsats og fastholder samtidig evnen til 

at anlægge en distance (Parker & Thomsen, 2010)). Børn over tid bør opleve øjeblikke af glæde og overraskel-

se, en meningsfuld relation, være aktive og optagede, samt engagere sig med andre og indgå i forløb med en 

iterativ karakter (Qvortrup, Nielsen, Lundtofte, Lomholt, & Christensen, 2020). 

Sundhed og sikkerhed er også vigtige parametre som observeres i forhold til at drage omsorg for børnene og 

nedbringe sygdom og sygefravær hos både børn og voksne.  

ITERS-3 og ECERS-3 giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre domæner: Tryg-

hed og sikkerhed, opbygning af relationer og læringsmuligheder for børnene. 

Anvendelsen af ITERS/ECERS-3 betyder, at vurderingen af kvaliteten sker på samme grundlag i alle de invol-

verede dagtilbud. Begge værktøjer er internationalt standardiserede redskaber, som adskillige andre lande har 

anvendt i forbindelse med undersøgelser af kvalitet i dagtilbud. Bl.a. Skotland, England, Tyskland og nabolan-

dene Sverige og Norge. 

ITERS/ECERS-3 måler ikke alt i en pædagogisk praksis. Det er der ikke nogen metoder der kan eller gør- dertil 

er praksis alt for kompliceret. Men værktøjerne måler på nogle helt centrale, observerbare tegn på kvalitet – 

udtrykt gennem aktiviteter, børns leg og personalets organisering og pædagogiske tilgang og som taler ind i 

arbejdet med at implementere og realisere den styrkede pædagogiske læreplan. 

Undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø i Aarhus Kommune, indebærer at der skal der laves observatio-

ner i udvalgte dagtilbud, hvor der observeres på alle stuer.  

I observationerne vil der være fokus på følgende overordnede områder: Interaktioner, sprog og literacy/bøger, 

læringsaktiviteter, organisationskultur og struktur, plads og indretning samt rutiner for personlig pleje. 

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

certificerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes om-

kring omsorg, struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan 

personalet møder børnene (herunder både arbejdet med børnefællesskabet og mødet med det enkelte barn), 

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 sundhed og udviser omsorg for børnene. ECERS-3 

spørger: hvordan er det at være barn her? 

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

kelig kvalitet; 5) god kvalitet og 7) fremragende kvalitet (EVA, 2020). For hvert scoret underpunkt beregnes 

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

2015, s. 17). Scoren omsættes i tal på en 1-7 pointskala (Likertskala). 
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RESUME   

Gennemsnittet for målingen i september-oktober 2020 er 3,78 hvilket er på tæt på grænsen til god kvalitet. 

Standardafvigelsen på de gennemsnitlige scorer (n=13) er lig med 1,83, medianen er 3,5. Den laveste score pr 

institution er 2,43, den højeste er 5,26. 

 

Figur 1) Gennemsnit på subskalaer, n=13, m=3,78 

 

 

 

Figur 2) Gennemsnit på 35 punkter  

 

1 2 3 4 5 6 7

Plads og indretning

Rutiner for personlig pleje

Sprog og literacy

Lærings aktiviteter

Interaktion

Organisations struktur

Plads og
indretning

Rutiner for
personlig

pleje

Sprog og
literacy

Lærings
aktiviteter

Interaktion
Organisation

s struktur

Subskalaer 3,453,533,822,275,044,59

ECERS-3, m= 3,78

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Punktscore



 

6 
 

Den højeste score opnås for punkt 30 (Personale-barn-interaktion = 5,92) som er god kvalitet - meget tæt på det 

fremragende. I figur 3 ses at 77 % af institutionerne scorer mellem 6 og 7 på dette punkt. Hele 62 % scorer 7. 

Punkt 6 (Plads til grovmotoriske lege = 5,6) vidner om god udendørs plads, og punkt 12 (Hjælp til at udvide 

ordforråd = 5,46) om god sprogstimulering, og punkt 35 om god organisering (= 5,31). Bemærk punkt 27 = 7 er 

baseret på én observation. 

Laveste score er på punkt 25 (Skrevne tal = 1,15) og punkt 20 (Klodser = 1,3). 

Det fremgår også af figur 3, at der er én observation (én stue = 8%) der har anvendt teknologi (iPad). Figuren 

viser fordelingen af alle scorer. Der er observeret 13 stuer.  

 

Figur 3) Procentvis fordeling af scorer 

 

  

Subskala

1 

Utilstrækkelig

2 3 

Tilstrækkelig

4 5          

God

6 7 

Fremragende IR

Punkt Label/ indikator i procent

Plads og indretning 1 Indendørs plads 0,0 8,0 0,0 46,0 15,0 31,0 0,0

2 Indretning til pleje, leg og læring 8,0 23,0 38,0 31,0 0,0 0,0 0,0

3 Stuens indretning til leg og læring 46,0 38,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

4 Plads til privatliv 0,0 0,0 85,0 8,0 0,0 0,0 8,0

5 Børnerelaterede udstillinger 38,0 8,0 31,0 23,0 0,0 0,0 0,0

6 Plads til grovmotoriske lege 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 54,0

7 Grovmotorisk udstyr 8,0 38,0 0,0 8,0 46,0 0,0 0,0

Rutiner for pers pleje 8 Måltider/ mellemmåltider 0,0 46,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0

9 Toiletbesøg; bleskifte 0,0 38,0 31,0 23,0 0,0 8,0 0,0

10 Sundhedsprocedurer 8,0 15,0 8,0 31,0 31,0 8,0 0,0

11 Sikkerhedspraksis 8,0 23,0 23,0 0,0 15,0 8,0 23,0

Sprog og literacy 12 Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet 0,0 0,0 23,0 0,0 15,0 31,0 31,0

13 Opmuntring af børnene til at bruge sproget 0,0 8,0 0,0 62,0 0,0 0,0 31,0

14 Personalets brug af bøger med børnene 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0 31,0 0,0

15 Opmuntring af børnene til at bruge bøger 38,0 23,0 8,0 23,0 8,0 0,0 0,0

16 At blive fortrolig med skrift 15,0 54,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Læringsaktiviter 17 Finmotorik 54,0 23,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0

18 Krea 46,0 8,0 23,0 8,0 8,0 8,0 0,0

19 Musik og bevægelse 31,0 62,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

20 Klodser (konstruktionsleg) 77,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Rolleleg 54,0 8,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Natur; science 15,0 23,0 23,0 38,0 0,0 0,0 0,0

23 Matematiske materialer og aktiviteter 62,0 23,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Matematik i dagligdagen 0,0 54,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0

25 Forståelse af skrevne tal 85,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Fremme accept af mangfoldighed 69,0 23,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Passende brug af teknologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 92,0

Interaktion 28 Vejledning i grovmotorik 0,0 8,0 15,0 54,0 8,0 8,0 8,0

29 Individualiseret vejledning og læring 0,0 0,0 15,0 31,0 15,0 15,0 23,0

30 Personale-barn interaktion 8,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 62,0

31 Interaktion mellem jævnaldrende 8,0 0,0 8,0 8,0 38,0 8,0 31,0

32 Regler for god orden 0,0 15,0 0,0 8,0 38,0 23,0 15,0

Organisationsstruktur 33 Overgange og ventetid 8,0 8,0 0,0 15,0 23,0 31,0 15,0

34 Fri leg 0,0 31,0 0,0 62,0 0,0 8,0 0,0

35 Lege- og læringsaktiviteter for hele gruppen 0,0 8,0 8,0 15,0 15,0 23,0 31,0
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Figur 4) viser forskellene i scorer mellem institutionerne. Gennemsnittet er som nævnt 3,78 og der er scorer fra 

2,95 til 4,54. Forskellene skal tages med et vist forbehold, da der er mange faktorer, der spiller ind på ”øjebliks-

billedet”, fx byggeprojekter, Covid-19 restriktioner, sygdom blandt det faste personale osv. Ikke desto mindre er 

scoren et udtryk for, hvordan det er at være barn i dagtilbuddet. 

 

Figur 4) Variation mellem afdelinger (n=6) 

 

 

5) Variation mellem stuer (n=13) 
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Den omregnede procent og score i figur 6 og 7 udtrykker graden af kvalitet således (EVA,2020): 

ECERS 

score 

Kvalitetsniveau Forklaring 

1-1,9 Utilstrækkelig kvalitet Peger på mangler i læringsmiljøet. Det kan være mangel på materialer 

eller for få interaktioner mellem børnene og det pædagogiske persona-

le. 

2-3,9 Tilstrækkelig kvalitet Peger på tilstedeværelsen af et minimalt men tilstrækkeligt antal mate-

rialer, og interaktioner af en tilstrækkelig men ikke god kvalitet.  

4-5,9 God kvalitet Peger på, at alle kriterier for tilstrækkelig kvalitet er opfyldte. Desuden 

har institutionerne flere materialer og personalet har i højere grad 

fokus på, dels at børnene bruger materialerne og hvordan, dels at in-

teragere med børnene.  

6-7 Fremragende kvalitet Peger på, at alle kvalitetskriterier er opfyldt. Beskriver pædagogiske 

læringsmiljøer, som i særlig grad stimulerer og skaber tryghed for 

børnene.    

 

Figur 6) 

 

  

Subskala Utilstrækkelig Tilstrækkelig  God Fremragende

Punkt Label/ indikator i procent

Plads og indretning 1 Indendørs plads 0 8 61 31

2 Indretning til pleje, leg og læring 8 51 31 0

3 Stuens indretning til leg og læring 46 38 15 0

4 Plads til privatliv 0 85 8 0

5 Børnerelaterede udstillinger 38 39 23 0

6 Plads til grovmotoriske lege 0 0 46 54

7 Grovmotorisk udstyr 8 38 52 0

Rutiner for pers pleje 8 Måltider/ mellemmåltider 0 46 54 0

9 Toiletbesøg; bleskifte 0 38 54 0

10 Sundhedsprocedurer 8 23 62 8

11 Sikkerhedspraksis 8 46 15 8

Sprog og literacy 12 Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet 0 23 15 62

13 Opmuntring af børnene til at bruge sproget 0 8 62 31

14 Personalets brug af bøger med børnene 23 0 46 31

15 Opmuntring af børnene til at bruge bøger 38 31 31 0

16 At blive fortrolig med skrift 15 69 15 0

Læringsaktiviter 17 Finmotorik 54 31 16 0

18 Krea 46 31 16 8

19 Musik og bevægelse 31 62 8 0

20 Klodser (konstruktionsleg) 77 23 0 0

21 Rolleleg 54 46 0 0

22 Natur; science 15 46 38 0

23 Matematiske materialer og aktiviteter 62 38 0 0

24 Matematik i dagligdagen 0 77 23 0

25 Forståelse af skrevne tal 85 15 0 0

26 Fremme accept af mangfoldighed 69 31 0 0

27 Passende brug af teknologi 0 0 0 8

Interaktion 28 Vejledning i grovmotorik 0 23 62 8

29 Individualiseret vejledning og læring 0 15 46 38

30 Personale-barn interaktion 8 0 15 87

31 Interaktion mellem jævnaldrende 8 8 46 39

32 Regler for god orden 0 15 46 38

Organisationsstruktur 33 Overgange og ventetid 8 8 38 46

34 Fri leg 0 31 62 8

35 Lege- og læringsaktiviteter for hele gruppen 0 16 30 54
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Figur 7) Afdelingsscorer - summeret fordeling 
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PLADS OG INDRETNING (PUNKTERNE 1-7) 

Underskalaen (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, dokumentation af børns produktioner, der kan samtales om, samt grovmotoriske områder og lege. 

ECERS-3 fokuserer altid på hvordan læringsmiljøet er indrettet og organiseret så børnenes trivsel, læring og 

udvikling understøttes mest muligt.  

Det skal være muligt at arbejde med børnene i både store og små grupper, der skal være plads til motorisk akti-

vitet, og der skal være plads til, at børn, der har brug for en lille pause, kan trække sig og samle tanker og følel-

ser, alene eller sammen med en voksen eller en kammerat. Når læreplanen fx indeholder sproglig udvikling som 

mål, er det en forudsætning, at sprogstimulerende aktiviteter faktisk og rent praktisk kan finde sted. Og plads til 

sådanne 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), 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, 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 lægger vægt på tilgængelige materialer men retter altså i højere grad fokus på, hvordan 

personalet bruger materialerne til at stimulere børns læring (Harms, Clifford, & Cryer, 2015, s. 7) 

Det er vigtigt at arrangere og organisere legeområder (Tarman & Tarman, 2011, s. 330)Personalet skal stille 

rum og materialer til rådighed for børns deltagelse i rolleleg, konstruktionsleg og dramatisk leg. Der kan etable-

res temarelaterede områder (eller interessecentre jf. Harms, Clifford & Cryer, (2015)) så som postkontor (skri-

vecenter), bibliotek (læsehjørne), restaurant (legekøkken), lejrområde, slot, dyre/bondegård. 

”Det er klart, at det fysiske rum skal arrangeres for at understøtte børns udviklingsbehov og de mål, vi har for 

dem. Efterhånden som pladsmængden falder, vil niveauet af social interaktion, inklusive aggression, stige. Den-

ne stigning i aggression kan også skyldes et begrænset antal legetøj og aktiviteter. Når pladsen reduceres, vil 

lege, motoriske udfoldelser og tumlen mindskes, mens de fysiske kontakter øges” (Rogers & Sawyers, 1998, s. 

89) 

Vi har brug for legemateriale til fremme af leg af høj kvalitet (Bronfenbrenner & Morris, 2012). Det er vigtigt at 

tilbyde materialer og udstyr, der passer til børnenes udviklingsniveau (Bredekamp & Copple, 1997) (Tarman & 

Tarman, 2011, s. 330). Udendørs legemiljø og materialer bør også fremme leg af høj kvalitet. Der skal tilbydes 

et passende lege- og læringsmiljø og materialer til børn, til rolle-leg og bevægelsesaktivitet de kan engagere sig 

i grovmotorisk. 

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 sikkerheds- eller sundhedsri-

siko. For at opnå en høj score med ECERS-3 er det altså ikke nok, at personalet interagerer med børnene, op-

bygger gode relationer, stimulerer deres sprog – det man også kalder proceskvalitet (fx 5.7.3: Personalet peger 

på og læser ord ifm. udstillingen på en måde, der interesserer børnene). Der skal som nævnt også være gode 

indretningsmæssige forhold og pladsforhold – det man kalder strukturkvalitet. 

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). 
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Sundhedsstyrelsen (2016) har udarbejdet anbefalinger omkring fysisk aktivitet for børn i 0-4-årsalderen, 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 altid overvejes i forhold til at stimule-

re børnenes motoriske udfoldelser. 

Med afsæt i vejledningen til håndtering af Covid-19 situationen (Aarhus kommune, 2020) er legepladserne på 

forskellig vis opdelt i zoner. Zonedelingen af uden- og også ofte indendørsområder har ifølge en aktuel under-

søgelse (Qvortrup et al., 2020) tilsyneladende været lettere for børn at overholde end hygiejnereglerne. 40,6% af 

det pædagogiske personale mener ifølge denne undersøgelse, at børnene i høj grad har holdt sig til de tilladte 

zoner/områder uden problemer, mens 50,3% har svaret i nogen grad. Kun 8,4% og 0,6% har valgt "I lav grad" 

og "Slet ikke” til udsagnet. 

Endnu vigtigere er det måske, at en stor gruppe af børnene ifølge det pædagogiske personale forstår, hvorfor de 

nye regler og restriktioner er nødvendige. Her har henholdsvis 22,4% og 41,6% valgt "I høj grad" og "I nogen 

grad". 19,3% har valgt ”I lav grad”, mens 16,8% har svaret ”Slet ikke”.  

Børns læring sker i aktiviteter, hvor barnet er en aktiv deltager og interagerer og kommunikerer med andre 

mennesker. For at læring bliver mulig skal barnet indgå i meningsfulde aktiviteter, dvs. aktiviteter, hvor barnets 

motiv er på linje med målet for aktiviteten og læring ses som en produktiv og kreativ aktivitet præget af fantasi 

(Broström S. , 2017). Det kan være nødvendigt at inddele legeplads og stuer i zoner men lige så nødvendigt at 

observere og overveje om det giver mening for børnene. 

Meningsfuldhed henviser til at børnene finder mening i en oplevelse ved at forbinde den til noget, han/hun alle-

rede kender (Zosh, et al., 2018, s. 5). Et meningsfuldt miljø giver en ”stemme” til børnenes oplevelser og bag-

grunde og gør læring og leg kulturelt relevant for dem (Parker & Thomsen, 2010). Et meningsfuldt miljø hjæl-

per børn med at udnytte deres eksisterende viden og inspirerer dem til at skabe forbindelser, se forhold og få en 

dybere forståelse af den komplekse verden omkring dem (Qvortrup, Nielsen, Lundtofte, Lomholt, & Christen-

sen, 2020, s. 22). 

 

Samlet score: Plads og indretning: 3,45 
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Skalaen består af 7 punkter: 

1. Indendørs plads 

2. Indretning til pleje, leg og læring 

3. Stuens indretning til leg og læring 

4. Plads til privatliv  

5. Børnerelaterede udstillinger 

6. Plads til grovmotoriske lege  

7. Grovmotorisk udstyr 

 

Punkt 1, ”Indendørs plads”; samlet vurdering: 4,62 

Punktet (også kaldet ”item”) fokuserer på de fysiske forhold i institutionen i forhold til lys, støj, temperatur og 

fri bevægelse i rummene. Der skal være den nødvendige plads til leg til det indskrevne antal børn. 

 

 

 
 

 

 

Generelt er institutionerne 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, nogle få steder 

mere end rigelig plads.  

Der er ”plads nok” (1.3.1) i alle institutioner til både børn og voksne møbler til rutiner, leg og læring, og ”rigelig 

indendørsplads” (1.5.1) i 54 % af institutionerne. Alle institutioner har mulighed for at rulle gardiner eller persi-

enner for, og styre lys og temperatur i rummet. Et enkelt sted er stuen/rummet ikke i god stand. 
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Punkt 2, ”Indretning til pleje, leg og læring”; samlet vurdering: 2,92 

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 scorer. Børnene bør 

også have både en personlig garderobe samt en skuffe eller lignende til at have personlige ting i. 

 

Generelt ses, at der er borde og stole til alle børn, og at disse er vedligeholdte og rene de fleste steder. Sto-

le/taburetter, der er godkendt efter Produktsikkerhedsloven, og som giver varieret fodstøtte, er tilladte i dansk 

kontekst (punkt 2.5.2) men ECERS-3 vurderer at alle steder er møblerne for store til de børn, der benytter dem, 

hvilket betyder, at børnene ofte sidder forkert, fx kan mange ikke nå gulvet, ”hænger” på bordet, ikke selv kan 

komme op på taburetterne etc. Alle steder har børnene deres egne garderober og som regel også med rimelig 

plads til deres ting, dog ikke så meget plads, at børnenes tøj ikke rører hinanden. 

Et par steder er der ikke nok møblering til de materialer, der forefindes, hvilket betyder, at materialerne er rodet 

sammen i kasser og på hylder og svære for børnene at finde og benytte selvstændigt. Lige nu ses der mange 

tomme reoler og skuffer pga. restriktioner.  

De fleste stuer har ikke en betydelig mængde blødhed i indretningen, fx bløde møbler (tæpper, sofaer m.v.), og 

børnene må ofte sidde direkte på gulvet og lege eller læse, når de er inde. Udendørs på legepladsen er der større 

variation af forskellige underlag og flere steder tages tæpper/ måtter med ud til at sidde på. 

Punkt 3, ”Stuens indretning til leg og læring”; samlet vurdering: 1,77 

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 institutionen, og at institutionen er praktisk indrettet.  
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Afdelingerne (28 %) er indrettet, så personalet kan følge børnene og deres interesser rundt i lokalerne eller 

udendørs. Pladsen på stuerne er organiseret, så der ikke er gennemgangsarealer på stuen, der kan forstyrre legen. 

Generelt er stuerne indrettet således, at stille og larmende legearealer er adskilte, praktisk indrettet og med plads 

til fx at bygge togbaner og store konstruktioner andre steder end der, hvor andre børn forsøger at fordybe sig, fx 

i perler. Afdelingerne har god kvalitet med hensyn til, at personalet følger børnene og bevæger sig rundt på 

stuen, når børnene er indendørs (”har visuelt tilsyn” pkt. 3.5.3).  

Der er pt ikke gode legeområder og interessecentre i brug indendørs, dvs. klart definerede legeområder med 

udstyr til bestemte lege (fx køkken, butik, bondegård, byggematerialer, krea) (46 %). Dette punkt bærer således 

stærkt præg af, at børnene det meste af tiden er udendørs pga. restriktioner. Scoren skal i høj grad tilskrives 

Covid-19-foranstaltninger, som giver sig udslag i at der kun er få materialer på stuen, de der er, er oftest ikke 

tilgængelige og ikke organiseret efter at børnene skal kunne benytte dem selvstændigt 

 

Punkt 4, ”Plads til privatliv”; samlet vurdering: 3,39 

Fokus i dette punkt er på, hvorvidt børnene i institutionen har mulighed for privatliv, både rent praktisk men 

også hvorvidt det understøttes af personalet. 

 

I alle afdelinger har børnene ret til og mulighed for privatliv, dvs. lege alene eller 2 og 2, og der er i institutio-

nerne indrettet plads (legeområder/ interessecentre), der indbyder til at lege alene eller med en ven. På legeplad-

serne er der små hjørner, hvor det er muligt med privatliv. Huler, legekroge, buskads o lignende hvor der ikke er 

trængsel. 

Nogle steder (31 %) blev det set, at personalet aktivt beskytter børns ret til at være alene, men andre steder ob-

serveres at personalet bestemmer hvem børnene skal være sammen med (Fastholdes i på forhånd opdelte grup-

per/ grupper med baggrund i zoneopdeling og andre restriktioner). Et par steder er dagen så stramt organiseret at 

børnene ikke må forlade gruppen for at foretage sig noget på egen hånd. 

Nogle få steder observeres, at alene- eller makkerleg afbrydes, børnene skal dele plads, legetøj m.m. på en må-

de, så deres leg forstyrres, og der er konflikter, samt børn, der ”tvinges” med ind i legen.  

For at møde 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. 
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Punkt 5, ”Børnerelateret udstilling”; samlet vurdering: 2,39 

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 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. 

 

 

 

 

På 69 % af stuerne er der udstillet relevante (pkt. 5.3.1) materialer for børnene inklusive billeder af børnene i 

gruppen. Materialerne er i både præfabrikerede og børnenes egne kunstværker (69 %). En del steder (62 %) blev 

kun en begrænset del af det udstillede materiale anvendt i formelle sammenhænge (fx samling), men der blev 

sjældent observeret uformel anvendelse af institutionernes udstillede materialer (5.7.2 = 23 %). For at der er tale 

om høj kvalitet, skal de udstillede materialer gerne være relateret til børnenes aktuelle interesser og anvendes 

aktivt, ligesom det meget gerne ses, at der er vægt på, at det er børnenes materialer, der udstilles og anvendes 

pædagogisk.  

På 23 % af stuerne var der ikke udstillet materiale og derfor heller ingen samtaler om det. Andre steder var der 

rigeligt udstillet materiale, så variationen er stor. 

En afdeling bar stærkt præg af at være nybygget/ renoveret. 

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. 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 i den styrkede læreplan 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). 
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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. 

Det forekommer oplagt, at de mange udendørs aktiviteter og projekter (fx temaarbejde om Høst/ Efterår), der 

observeres i denne tid, dokumenteres og udstilles på væggene på stuer, gange og alrum. 

 

Punkt 6, ”Plads til grovmotorisk leg”; samlet vurdering: 5,62 

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.dk1  

 

 

Observationerne viser, at alle afdelinger har god plads (pkt. 6.5.1), primært udendørs, til grovmotorisk leg. Alle 

afdelinger anvender også områderne og sørger for, at børnene har mulighed for at bevæge sig i løbet af observa-

tionen. Undersøgelser viser, at der er evidens for, at når legepladsen er indrettet på en opdagelses- og udforsk-

ningsorienteret måde, har det positive virkninger på børns faglige, sociale og motoriske kompetencer (Nielsen, 

Tiftikci, & Søgaard Larsen, 2013). 

 

 
1 Den danske lovgivning på 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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Legepladserne er overvejende i god stand og sikre (63 %), let tilgængelige 100 %) og med mulighed for mange 

forskellige aktiviteter. Der er dog nogle afdelinger, hvor der bør være opmærksomhed på råd, faldunderlag, 

højde på legeudstyr m.m. Der er tilstrækkeligt faldunderlag ved legehuse, gynger og andet udstyr. Der er ikke 

krav om faldunderlag ved klatretræer.  

Sikkerhed er et gennemgående tema i ECERS-3, og det er meget markant under dette punkt vedrørende lege-

pladser og grovmotorisk udstyr (punkt 7). Der er nogen forskel på, hvordan sikkerhed vurderes efter de ameri-

kanske forhold, forfatterne bygger skemaerne på, og danske forhold og bestemmelser. Det er klart at kvalitets-

indikatorerne skal være relevante for praktikerne, men de skal ifølge Sylva et al (2008) også være relevante for 

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). 

Selve udstyret (gynger, klatrestativer osv.) vurderes under næste punkt. 

 

Punkt 7, ”Grovmotorisk udstyr”; samlet vurdering: 3,46 

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 grovmotorisk udstyr ligger 46 % forholdsvist lavt. En del af forklaringen her er dog, at det er amerikanske 

sikkerhedsstandarder, der vurderes efter, hvilket betyder, at fx fugleredegynger, som mange institutioner har, 

betragtes som farligt udstyr (punkterne 7.3.2 og 7.5.2) hvis ikke der er en voksen til stede/ tæt på, når de anven-

des. 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, 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. 

Sundhedsstyrelsen skriver fx, 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-
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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. der kan medføre hængning og kvælning” (Sundhedsstyrelsen, 

2013, s.55). 

Mange institutioner har rigeligt med grovmotorisk udstyr (punkt 7.5.2, 62 %), men de aktuelle Covid-19 restrik-

tioner, der har medført at mange børn er ude hele dagen, stiller større krav om, at der er udstyr og materialer i 

tilstrækkelige mængder. Der observeres i perioder børn, som på legepladsen ikke er aktive og ikke interagerer 

med andre børn, men "tuller rundt" alene. 

Om sikkerhed og ulykker oplyser Sundhedsstyrelsen, at de fleste skader opstår (2010, s. 2) ”når børnene falder 

(57%), mens 21 % skyldes kontaktskader, dvs. at barnet støder sammen med et andet barn eller en genstand. De 

fleste faldskader sker ved fald på samme niveau (31% af alle), fald fra mindre højde, dvs. under 1 meter (15%) 

og fald fra stor højde, dvs. over 1 meter (5%). De fleste fald fra større højde sker fra klatrestativer, legehuse, 

træer og rutsjebaner.” 

Ca. hver tredje ulykke i daginstitutioner sker på institutionens legeplads. ”Skader hvor legepladsredskaber er 

direkte involveret udgør 11% af ulykker i daginstitutioner. Skader hvor legepladsredskaber er involveret er 

tilsyneladende mere alvorlige end andre skader i daginstitutioner, da flere bliver indlagt (7%) sammenlignet 

med alle skader på institutionerne (3,4%). De hyppigst involverede legeredskaber er: Gynge, Klatrestativ, Rut-

sjebane, Legetårn” (Sundhedsstyrelsen, 2010, s.2) (Se også under punkt 11, Sikkerhedspraksis). 

 

RUTINER FOR PERSONLIG PLEJE (PUNKTERNE 8-11) 

Grundlæggende skal 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 og fuldstændig sikkert for børn på samme tid, men lægger op til, at personalet skal reflektere 

over mulige risici 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 

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 ECERS-3 inddrager i kvalitetsvurderingen, er nogle, 

som i vid udstrækning falder uden for læreplanen, men nogle, som er underforstået/ er en form for rutine i dan-

ske dagtilbuds praksis, selv om 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. 
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• 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. I relation 

til Aarhus Kommunes vejledning ifm. Covid-19 vurderes det, at det stærke fokus i ECERS på sundhed og hygi-

ejne flugter meget vel med de restriktioner og anbefalinger Sundhedsstyrelsen har udstukket og som kommunen 

har forpligtet sig på at følge 

 

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 matcher 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. 

 

På baggrund af de systematiske reviews 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). 

 

Rutiner er et ofte overset element i hverdagspraksis. Tillægges rutiner ikke bevidst pædagogisk betydning sker 

der det, at børnene får mindre sensitivt samvær og stimuli. En undersøgelse viser at efter det pædagogiske per-

sonales opfattelse, har voksen-barn interaktionerne i rutinesituationer dårligere kvalitet end leg og anden aktivi-

tet. Dermed overses en vigtig ressource, når det pædagogiske personale en stor del af tiden ikke er optagede af 

børns kompetenceudvikling. Tilmed risikerer vigtige bidrag og udspil til samspil fra børnene at blive overset (se 

oven for) (Detogardi, 2010). Rutinesituationer er også vigtige for samspil og læring, ja høj kvalitet i alle daglige 

samspil er meget vigtigt.  
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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).  

 

Når der fx skal pusles med de mindste (skiftes ble mv.) er der i situation fysisk nærvær med det barn, der skal 

skiftes. Der kan let etableres psykisk kontakt gennem øjenkontakt og fælles opmærksomhed på stimuli. Forsk-

ningen taler om noget så banalt, som at den voksne har en varm og rolig stemme, smiler til og griner sammen 

med barnet, respekterer barnet men udtrykker tydelige positive følelser, så barnet oplever sig elsket (Drugli, 

2015). Det åbner for en meningsfuld situation for barnet, hvor det netop er allermest parat til at tage imod, følge 

tur og have fælles opmærksomhed, fx på ord, tal og begreber. Sprogstimulering i situationer, som giver mening 

for børn, virker allerbedst (Drugli, 2015, Næsby (red.) 2009). Sproget knytter sig til det nære og kære, til erfa-

ringer ”her og nu”, og når den voksne bruger et rigt og komplekst sprog i verbal turtagning om det, som foregår 

i situationen, får det barnet til at deltage aktivt og lære. 

 

Vedrørende sikkerhed viser tal fra Ulykkesregistret at på landsplan kommer ca. 12.000 børn i alderen 0-5 år 

hvert år på skadestuen efter en ulykke i vuggestuen eller børnehaven. Disse ulykker udgør ca. 22% af alle børns 

ulykker der fører til skadestuekontakt, i denne aldersgruppe.  

 

De børn der indlægges efter en ulykke i daginstitution og vuggestue udgør 16% af alle børns ulykkesrelaterede 

indlæggelser. Til sammenligning udgør børns ulykker i hjemmet 62% af alle ulykker og 65 % af alle ulykkesre-

laterede indlæggelser hos 0-5-årige børn (Statens institut for folkesundhed, 2010). 

 

Rutiner for personlig pleje udgøres af 4 punkter: 

 

8. Måltider/ mellemmåltider 

9. Toiletbesøg/ bleskifte 

10. Sundhedsprocedurer 

11. Sikkerhedspraksis 

 

 

Samlet score for ”Rutiner for personlig pleje” 3,53 
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Punkt 8, ”Måltider / mellemmåltider”; samlet vurdering: 3,08 

I dette punkt er fokus på ernæring, sanitet omkring måltider samt generel atmosfære og interaktion (sundheds-

pædagogik) omkring måltiderne. De danske standarder beskrives af Sundhedsstyrelsen2. I et dagtilbud, der har 

kostordning, er det kun sjældent nødvendigt at foretage individuelle vurderinger. ”Kosttilbuddet skal i højere 

grad tilrettelægges på baggrund af en karakterisering af den gruppe, der bespises. Kosttilbuddet skal afstemmes 

efter gruppens aldersmæssige sammensætning, fysiske aktivitetsniveau samt etniske og religiøse tilhørsforhold” 

(Sundhedsstyrelsen, 2015, s. 11). 

”Alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage (Dagtilbudsloven § 16a). 

Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtil-

budsydelsen i kommunens daginstitutioner. Forældrebestyrelsen i daginstitutionen kan vælge fro-

kostordningen 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 præget 

af gode samtaler, og at personalet styrker børnenes selvhjulpenhed (Harms et al, 2015, s. 37), er lig med høj 

kvalitet efter de danske vejledninger og anbefalinger. 

 

 

 
 

 

 

Generelt var der i alle institutioner passende tid mellem måltiderne for børnene, og for mange institutioners 

vedkommende var der også en vis fleksibilitet i tidsplanen omkring måltiderne (85 %).  

 

Mad og drikke serveret samtidig, og børnene blev i overvejende grad understøttet i at hjælpe til omkring målti-

det, fx ved at hente madpakker, selv hælde mælk og vand op, hjælpe hinanden, bruge bestik, tørre op ved spild 

etc.  

 
2 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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For de fleste institutioners vedkommende var der ved måltidet en afslappet stemning, hvor børn og voksne kun-

ne tale sammen (92 %). Personalet understøtter ikke konsekvent børnenes selvhjulpenhed (54 %) hvilket i nogle 

tilfælde begrundes i Covid-19 restriktioner, dvs. personalet dækker bord mv. uden at inddrage børnene. Der er 

således nogen variation i, hvordan personalet tolker restriktionerne selv inden for samme afdeling. 

 

Vedrørende sanitære krav (håndvask, madhygiejne og rengøring af borde) er der dog 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 normalt 

(punkt 8.1.2) i men i 46 % tilfælde (punkt 8.3.3) benyttes ikke tilstrækkelig håndhygiejne eller maden indtages 

direkte fra borde, der ikke altid er rengjorte forinden. 

  

 

Et typisk eksempel på en observeret praksis 

 

 

Der er en behagelig og rolig atmosfære med masser af småsnak ved bordene, hvor de voksne spørger ind til 

børnene. Børnene får en kniv hver og øver sig i at smøre mad til frokost. Børnene sorterer skrald, når de smider 

ud. Der er plads til fleksibilitet og børnene får lov til at gå fra, mere eller mindre som de bliver færdige til. 

Ved formiddagsmaden sad børnene på gulvet uden tallerkner. De fleste spiste frugt, og disse blev for nogle 

børns vedkommende lagt på gulvet for derefter at blive spist. I ECERS hedder det at servere forurenet mad. 

Børnene havde vasket hænder før samling og frokost - men ikke efter. 

 

 

 

 

Punkt 9, ”Toiletbesøg / bleskift”; samlet vurdering: 3,08  

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 afdelinger er der rene toiletter, toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder på toiletterne. Alle steder ses en pas-

sende tidsplan og / eller fleksibilitet, der passer til børnenes behov. Mange steder blev børnene mindet om at gå 

på toilet og huske at vaske hænder og spritte af. 

 

Det er ikke alle steder der benyttes korrekt håndhygiejne eller børnene vejledes til at gennemføre det (31 %). 

Der er dog generelt gode intentioner og rutiner på dette område og personalet er opmærksomme på børns indi-

viduelle behov (92 %) men kommunens vejledning ifm. Covid-19 restriktionerne følges ikke 100 %. 
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Det observeres nogles steder at personalet ikke bruger handsker ved bleskift ligesom der ikke vaskes hænder 

eller ses afspritning af hænder mellem skift af bleer. 

 

Et barn tager selv bleen af og lægger den i skraldespand. Går derefter på toilettet og først senere fik barnet va-

sket sine hænder. I princippet er det en vanskelig balance, for de større børn kan guides og lærer at gå på toilet-

tet selv og kan ikke altid overvåges, men ifm. med måltider er der er altid en voksen i nærheden af børnene. Der 

er på det tidspunkt nogle gange mange børn på toilettet ad gangen og derfor er det ikke let at følge børnene tæt, 

fx i den enkeltes behov for guidning af at få vasket hænder. 

 

 

 

Punkt 10, ”Sundhedsprocedurer”; samlet vurdering: 3,85 

Fokus i 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: 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. Personalet er generelt gode 

rollemodeller (85 %) - bevæger sig grovmotorisk, sørger for børnene fik vand efter stor fysisk udfoldelse, spiser 

sund mad sammen med børnene. Personalet er generelt positive overfor børnene, og roser dem når de vasker 

hænder.  

 

Nogle børn blev spurgt om de havde vasket hænder - svaret var ja - men børnene havde ikke 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 positive overfor børnene i for-

bindelse med dette (92 %). Det er dog kun på en enkelt stue der konstant anvendes korrekte sanitetsprocedurer. 

 

 

Punkt 11, ”Sikkerhedspraksis”; samlet vurdering 4,08 

Dette punkt omhandler, hvorvidt det tages højde for børnenes sikkerhed i institutionen – både i forhold til det 

fysiske miljø og gennem personalets vejledning af og opsyn med børnene.  
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Her kommer de tidligere nævnte retningslinjer (punkterne 6 og 7) i spil igen, eftersom legetøj og redskaber, der 

er godkendte efter Produktsikkerhedsloven og Sikkerhedsstyrelsens vejledninger (2015), må anses som sikre, 

uanset der i ECERS-3 henvises til amerikanske standarder (Harms et al, 2015, s. 42). 

 

Der er alle steder – på nær én - gode og sikre legepladser uden større sikkerhedsrisici. I forhold til udstyr er der 

fugleredegynger på nogle legepladser, men personalet er altid tæt på når de anvendes.  

 

Det observeres, at der er nogen forskel på, hvordan der holdes opsyn med børnene og cirkuleres på legepladsen. 

Der var situationer, hvor børn var uden opsyn i nogen tid, men de fleste steder cirkulerede personalet og havde 

løbende kontakt med alle børn.  

 

På legepladser uden hegn er behovet for cirkulation og opsyn stort, og 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. 

 

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 og justerer deres 

vejledning af børnene efter de relative risici, der måtte være. Eksempel: 

  

Sikkerheden er høj idet de voksne er meget nærværende og opmærksomme på at cirkulere. Da forhindringsba-

nen skulle etableres, blev en stol fjernet, da "den var for farlig" (11.3.3). Under et hulebyggeri blev store træ-

stykker fjernet fra taget, så de ikke faldt ned i hovedet på børnene (11.5.5). "Vi skal ikke bruge stole - det kan 

godt gå galt" (11.73). 

 

På legepladser med mange ”krinkelkroge” eller ved de afdelinger, hvor der er lagt huse sammen/ bygget til 

o.lign. er der flere steder børnene kan opholde sig uden opsyn. Personalet kan ikke være hos hvert enkelt barn 

hele tiden, men må være opmærksomme på, hvor børnene de steder bevæger sig hen og føre tilsyn med dem.  
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SPROG OG LITERACY (PUNKTERNE 12-16) 

Læreplanstemaet Kommunikation og sprog i den styrkede pædagogiske læreplan har fokus på sproglig udvik-

ling gennem fællesskaber og interaktioner med mange dialoger mellem børn og voksne, hvor det pædagogiske 

personale optræder som sproglige rollemodeller 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 evidens for, at børns sproglige kompetencer fremmes, når der prioriteres tid og plads til samtale 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 ”turtagnin-

ger”, hvor indholdet og barnets forståelse hele tiden udvides og beriges. 

En ny dansk undersøgelse viser netop ”at børn har bedre sprogkompetencer, hvis de går i et dagtilbud, hvor 

pædagogen 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). 

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). 

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). 

På baggrund af de systematiske reviews, 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.  

• 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).  

Der er stærk evidens for, at børns sproglige kompetencer fremmes, når der prioriteres tid og plads til samtale 

mellem pædagoger og børn. 

Megen forskning tilsiger, at sprogstimulering ikke skal ske som træning eller øvelse i stramt strukturerede sam-

menhænge – men er noget, der sker hele tiden og i spændende aktiviteter for børn i særdeleshed. Det drejer sig 

om det sprog, der anvendes i almindelighed (hverdagssprog). 

I de observerede institutioner er der, angiveligt på grund af restriktionerne ifm. Covid-19, pt ikke mange bøger 

tilgængelige for børnene i observationstiden, og hvor der er, læses ikke altid i dem. I danske dagtilbud benyttes 

bøger dog ikke kun om formiddagen eller som planlagt element i sprogstimulering, men også ofte om eftermid-

dagen, i hyggestunder, når børnene er ved at være trætte sidst på dagen eller for at fremme afslapning og fælles-

skab i løbet af dagen. Et træk, som danske dagtilbud har til fælles med svenske (Garvis et al, 2018, s. 590).  
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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. 

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. Det er en god oplevelse for børnene, og personalet diskuterer jævnligt undervejs 

indholdet af bøgerne med børnene. Forskning viser, at der skal være plads til børnenes input, erfaringer og inte-

resser.  

Børnene får mere ud af at få læst en bog om livet på en bondegård, hvis de selv forinden 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 – herunder iPad - bruges dog sjældent til at finde informationer og besvare spørgsmål. For at nå den høje-

ste kvalitetsgrad skal personalet 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.  

For at der er tale om høj kvalitet på dette punkt, skal der være mange bøger tilgængelige over hele dagen 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.  

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. 

Det pædagogiske personale skal bruge skrift som et aktivt pædagogisk redskab. 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 tilhørsforhold, 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). 

Der er en stærk sammenhæng mellem materialer og legetøj og sprogstimulering. Høj kvalitet ses, når pædago-

gerne fx træner finmotorik ved at lave puslespil eller arbejde med forskellige materialer og samtidig udvider 

børnenes brug af præcise ord, taler om koncepter og kobler tale og skrift.  

Det samme gør sig gældende for science og matematik. Der skal ifølge kvalitetsforskningen være rigeligt med 

gode og alsidige materialer, 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.  

I den sproglige del af interaktionen kan personalet understøtte børns rolleleg ved at hjælpe børn med at opret-

holde deres leg og vedtage spillereglerne på passende måde, især ved hjælp af sprog, som så samtidig er sprog-

stimulerende (Smilansky, 1968).  

Der er også en stærk sammenhæng mellem sprogstimulering og gode interaktioner. 
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Sprog og Literacy 

12. Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet  

13. Opmuntring af børnene til at bruge sproget  

14. Personalets brug af bøger med børnene  

15. Opmuntring af børnene til at bruge bøger  

16. At blive fortrolig med skrift  

 

Samlet score ”Sprog og Literacy”: 3,82 

 

 

Punkt 12, ”Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet”; samlet vurdering: 5,46 

Fokus i dette punkt er på, hvordan personalet som en del af hverdagspraksis arbejder sprogligt med børnene i 

forhold til at udvide børnenes ordforråd. 

 

Hele 62 % af stuerne har fremragende kvalitet på dette punkt. Generelt set benytter personalet et rimeligt ordfor-

råd sammen med børnene, der er 77 % hvor personalet introducerer og forklarer nye ord til børnene, derimod 

tilføjer personalet ikke så ofte nye og spændende temaer og ideer for børnene (12.7.2 og 12.7.3).  

En gruppe børn bliver uenige om, hvis tur det er til at styre cyklen eller sidde bag på. V: "Hvordan kan I løse 

problemet, mener I?" Børnene forklarer hvad der er sket og hvad de er uenige om. "Ja, men hvordan kan I 

komme videre med legen? Har I begge lyst til at styre? Eller skubbe? B: "Ja". V: " Kan I blive enige om at 

skiftes?" - Børnene aftaler, hvem der skal styre først og næst osv. 

12 13 14 15 16

Risskov m=3,82 5,46 4,77 4,15 2,39 2,31
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Et produktivt ordforråd samt forståelse af ord og begreber styrker børns læringspotentiale. Sproglige og kom-

munikative kompetencer er centrale for læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet (MBUL, 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 kompetencer i skolen (National Early Literacy Panel, 2008). 

I evalueringen af projektet Fremtidens Dagtilbud er et vigtigt resultat, at børnene får større udbytte af sprogsti-

mulerende indsatser, hvis disse foregår i mindre grupper (Nielsen et al, 2017, s. 16). Undersøgelsen viser også, 

at sprogstimulering har større effekt for børn, der har behov for ekstra støtte, end for børn, der har et alderssva-

rende sprog (her ordforråd) (Nielsen et al, 2017, s. 15). Hvis den pædagogiske praksis skal skabe udviklingsmu-

ligheder for børn med svagere forudsætninger, må alle børn betragtes som ligeværdige samtalepartnere, og det 

skal sikres, at alle børn involveres og engageres i fællesskaberne, helst gennem arbejde med mindre grupper.  

 

V: "Vi skal høste, ved I hvad det betyder? Det betyder - at samle ind". "Hvad kan man høste?" B: Man kan 

høste i haven, alle mulige ting." V: "Æbler?" B: "ja til juice" 

Til frokost. V: "Orv, der er makrelmad. Makrel er en fisk man kan fange i vandet omkring Danmark" 

V: ”Alt kød kommer fra dyr. Ost kommer også fra dyr - det laves af mælken. Ved I hvad Nuggets er? Hvor 

kommer det fra?” Børnene ved godt det kommer fra kylling og man kan få det på MD. 

Nye ord og procedurer til arbejdet med det aktuelle tema vises og forklares, fx: ”Denne her kniv er et værktøj. 

Den skal man ikke lege med. Der er en skarp side, der kan skære.” 

Også mere abstrakte begreber introduceres: Ved frokosten tales om agurker. ”Ved I hvad det er, at "gå agurk?” 

 

Punkt 13,”Opmuntring af børnene til at bruge sproget”; samlet vurdering: 4,77 

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. 

 

Der observeres megen god og fremragende kvalitet. Der ses personale, som er interesserede i at tale med børne-

ne, og som er imødekommende, stiller spørgsmål til børnene, lytter m.v. Generelt besvares børnenes kommuni-

kation positivt (85 %) og alle steder opmuntres børnene til at fortælle og have samtaler ud over stuens aktiviteter 

(100 %). Dermed mødes tegnene på god kvalitet, dvs. personalet udfordrer de børn, der er langt fremme, såvel 
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som de, der er knap så langt fremme i deres udvikling. Der skal netop differentieres mellem børnene, så de alle 

mødes kommunikativt på deres niveau (Harms et al, 2015 s. 48). 

Personalet stiller jævnligt spørgsmål til børnene (92 %), der er mange samtaler med børnene når de leger (65 

%).  

I afdelingerne (92 %) foregår dette dagen igennem, i et par institutioner foregår samtalerne dog primært ved 

aktiviteter og rutiner fremfor i fri leg. En gang imellem skal der arbejdes for sagen: 

En voksen spørger børnene: Fortæl mig lige, hvordan ser himmelen ud? 

B: Den er blå 

V: Hvordan blå – er den solskinsblå? Er den lyseblå? Hvad ser I? 

B: Den er blå 

V: Hvad mere? Hvad kan I se? 

Børnene svarer ikke 

V: Skinner solen? 

B: Nej 

V: Hvad så? Sner det? 

B: Nej:  

V: Jeg kan se det regner lidt. Så vi laver det (der var planlagt ude) i stedet for indenfor 

 

Typen af spørgsmål, personalet stiller børn, er for 62 % vedkommende spørgsmål, der lægger op til at børnene 

reflekterer og skal komme med lange svar (13.7.1). Fx et spørgsmål til børnene, som kræver et længere svar end 

blot ja eller nej: "Hvordan leger man ståtrold - fortæl mig det?" 

På en stue, hvor personalet er meget opmærksomt på at indlede med emner for samtaler og hjælpe alle børn til 

at bidrage, observeres en pædagogledet men fælles fortælling om "Knud Bandit". Børnene kan hver dag byde 

ind med to ting eller fænomener som skal indgå i dagens fortsatte fortælling. Børnene inviteres undervejs til at 

komme med yderligere ideer til handling. Fx: "Knud Bandit fandt så en stor sten - hvad gjorde han med den?" 

Børnene kommer med forslag og der vælges et eller to, som indgår i den fortsatte fortælling 

 

 

Punkt 14, ”Personalets brug af bøger sammen med børnene”; samlet vurdering: 4,15 

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 børns verden. Brug af bøger omfatter både at læse for børnene, pege på billeder og fortælle historier 

sammen med børnene. 

På to stuer observeres det ikke, at personalet bruger bøger sammen med børnene om formiddagen. Der, hvor det 

er observeret at personalet bruger bøger, er det overvejende på en måde, så det er tilpasset de børn, der er med. 

Det er en god oplevelse for børnene, og personalet diskuterer jævnligt undervejs indholdet af bøgerne med bør-

nene (62 %). 

Bøger bruges og indholdet diskuteres men dog sjældent til at finde informationer og besvare spørgsmål (14.7.3). 
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Punkt 14.7.2. Det observeres et sted at den voksne har en lang og engageret dialog med en gruppe børn om 

dinosaurer.  De diskuterer bl.a. Stegosaurens LILLE hoved og TUNGE krop. De snakker om hvad der ville 

ske, hvis der kom en Tyranosaurus Rex, og om hvordan en Triceratops kunne gå blandt de kødædende dinosau-

rer pga. sin tykke hud og evne til at forsvare sig med bl.a. tre horn. Den voksne forklarer betydningen af 'tri-'. 

Efterfølgende læses Laban og Labolina med samme passion, og læsningen afsluttes med at voksen og børn går 

hen og tegner Laban og Laboline. 

En anden voksen læser senere samme bog med et enkelt barn. Også de to har en nysgerrig og undersøgende 

snak om bogens indhold 

14.7.4 De to voksne bruger dinosaurbogen til at tilvejebringe information, som børnene efterspørger 
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Punkt 15, ”Opmuntring af børnene i at bruge bøger”; samlet vurdering: 2,39 

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. 

 

På ca. 2/3 af stuerne (62 %) er der bøger, som er tilgængelige for børnene. Dvs. at der i 38 % ikke er bøger (eller 

under 10 stk.) tilgængelige. Bøgerne er arrangeret, så børnene selv har adgang til dem, og børnene har et sted at 

anvende bøgerne i 54 % af de observerede stuer.  

Bøgerne er oftest både fakta og fiktion, de fleste steder dog primært fiktion. Børn og voksne viser i nogen grad 

interesse for at anvende bøgerne men der er kun en form for læse-interessecenter på 31 % af stuerne.  

Der er dog en tendens til, at bøgerne er stuvet sammen på en hylde eller i en kasse, så det ikke er så let for bør-

nene at se dem (forsiderne). 

Restriktioner, fx i form af zone-inddeling, har medført, at bøger kan være tilgængelige på én stue, men ikke på 

andre og børnene må ikke gå på tværs af stuerne for at hente bøger (og andet legetøj). Nogle steder er bøgerne 

sat væk, så det kun er personalet, der kan tage bøger frem. De er ikke synlige for børnene i læringsmiljøet. 

 

Punkt 16, ”At blive fortrolig med skrift”; samlet vurdering: 2,31 

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.  
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I næsten alle afdelinger er der skriftsprog at finde i børnehøjde, og skrift er oftest ledsaget af billeder, så børnene 

kan koble betydningen af skriften til genstande / oplevelse / ejerskab m.v. Børnene navne ses fx på deres garde-

rober, der ligger tegninger de har lavet etc. På 31 % af stuerne ses at skrift er en del af samtalen med børn, eller 

at personalet viser børn, hvordan skrift kan bruges til fx skrive, hvad børnene siger, at skrift i udstillet materiale 

anvendes aktivt, at skrift er relateret til aktuelle temaer m.v. 

For at der ved dette punkt vurderes høj kvalitet, skal personalet bruge skrift som et aktivt pædagogisk redskab. 

Dvs. at der ud over 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 tilhørsforhold, for-

midle fortællinger m.m., og at børnene 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.  

15.3.2. Den voksne hjælper børnene med at stave deres navne, skriver bogstaverne for dem og lytter til deres 

forsøg og afprøvninger. Flere gange går hun hen og bruger alfabetet på vægen, og børnene fortæller ivrigt, når 

de kender et ord der starter med et givent bogstav: B: "Gulerod starter med G". V:"Ja det gør det". 

15.5.3. Samme aktivitet som i 3.2. Børnene går nu fra at skrive deres navne til at ville skrive andre ting. Den 

voksne skriver det som børnene ønsker hjælp til, og de prøver selv at kopiere det bagefter.  

 

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. 

 

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 læringsaktivitet, hvad enten det er i rutiner, leg eller aktivitet, har forskelligt potentia-

le, afhængigt af styrken i de proksimale processer (se fx Næsby, 2017). Styrken i disse øges ved gentagelse, 

over tid, afhængig af børnene, kvaliteten af materialerne, der anvendes, og – først og fremmest – gennem pæda-

gogens 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: 

”An episode in which two or more individuals “work together” in an intellectual way to solve a 

problem, clarify a concept, evaluate activities, extend a narrative, etc. Both parties must contribute to 

the thinking and it must develop and extend (Siraj, Kingston & Melhuish, 2015, s. 7) 

At arbejde sammen, som der henvises til i citatet, inkluderer også nonverbale interaktioner, og, når det kommer 

til pædagogen, at denne er sensitiv 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, tryg-

ge, nysgerrige og blive stimuleret (care and education, Sylva et al, 2004). Skalaen, der indeholder begrebet 

sustained shared thinking, kaldes SSTEW3 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. 

 
3 Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being. Scale for 2-5-year-olds provision. 
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I forskningsreviewet fra Dansk Clearinghouse slås fast,  

”at der er positive kognitive og sociale virkninger på børnene, når dagtilbudsmiljøet er præget af bå-

de 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 tage 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).  

Dagtilbudsloven fastslår at legen er den grundlæggende aktivitet for børn. Det pædagogiske personale må re-

flektere over hvordan børnenes leg og de læreplanens mål sættes i forbindelse med hinanden. I Dagtilbudsloven 

tales også om et bredt læringssyn der udfoldes i en form for legebaseret pædagogik. 

I forskningen, fx i et review af Pyle, Deluca og Danniels (2017) vises ofte hvordan det er anerkendt at se og 

bruge leg til at fremme forskellige typer af læring. Disse typer læring kan ligesom forskningsperspektiver kate-

goriseres som et udviklingsperspektiv (generel kognitiv vækst, social-følelsesmæssig udvikling og selvregule-

ring) eller et læringsperspektiv (herunder udvikling af matematiske færdigheder, mundtlige sprogfærdigheder og 

læsning og skrivning). Forskning, der antager et udviklingsperspektiv, har ifølge Pyle, Deluca og Danniels kon-

sekvent støttet brugen af fri, eller børnestyret leg for at fremme læring, hvor pædagogen indtager den passive 

rolle som observatør eller leverandør af materialer Omvendt har forskning, der fokuserer på akademisk læring, 

konsekvent støttet brugen af voksenstyret leg og gensidigt styret leg for at tilskynde til indlæring af akademiske 

færdigheder, hvor pædagogen indtager en aktiv rolle i leg ved at deltage i, lede såvel som at gribe ind i børnele-

det leg, når det er muligt og gavnligt.  

Meget af forskningen, som Pyle, Deluca og Danniels undersøgte og gennemgik i deres review (2017), viser 

betydningen af pædagoger, der griber ind under børns leg for at kapitalisere på mulige læringsmuligheder gen-

nem at blive involveret i lege snarere end at forstyrre legen (dvs. gensidigt styret leg). De forskellige typer af leg 

er i reglen defineret af, hvem der har kontrol over legeaktiviteten (dvs. børn eller voksne), snarere end af arten 

af aktiviteten. Derfor kan alle tre kategorier – børnestyret, voksenstyret, styret i fællesskab - omfatte leg med 

legetøj eller andre objekter, der kan udforskes eller manipuleres, spil, dramatisk leg eller rolleleg (dvs. legeakti-

viteter, der involverer transformation af objekter og begreber på en symbolsk måde, som kan involvere rolle, 

forhandling og improvisation med eller uden objekter). Alle tre typer af leg: voksen-instrueret, gensidigt instrue-

ret og fri leg, ses som gavnlige læringsstrategier for børn og det antager mange forskellige former (Pyle, Deluca, 

& Danniels, 2017, s. 313) 

Definition af legebaseret læring som et lege-kontinuum går ud over de binære sondringer mellem leg og læring, 

voksen- barnestyret, børnerettet-målstyret, nyttig-unyttig, fri leg-uddannelse osv. og indeholder forskellige ni-

veauer af pædagogens engagement, der kan understøtte læring på en legende måde.  

Ved at tage afsæt i børns interesser og udviklingsbehov (børnecentreret) snarere end at fokusere på hvem der 

styrer legen (børnestyret eller voksenstyret), kan personalet integrere leg og legebaseret læring, og give den 

vejledning, der er nødvendig for at udvide børns læring på en engagerende, legebaseret måde. 

For at legebaseret læring (playbased learning) kan implementeres effektivt, er pædagoger og forskere således 

nødt til at skifte væk fra perspektivet om, at pædagogens rolle er "at støtte, ikke at forstyrre" (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006, s. 48) (Pyle & Danniels, 2017, s. 287) og væk fra et curriculumstyret (målsty-

ret) pædagogik. Det skal i stedet ses som en samskabelse – en pædagogik, hvor det pædagogiske personale over 

tid tillader børnene at lege selv, deltager i børnenes leg, går ud og ind af børnenes leg osv. 

Det demonstreres – med afsæt i Pyle, Deluca og Danniels – i et litteraturstudie om legebaseret pædagogik. 

(Næsby, Okslund, Pedersen, & Skytte, 2020). 

Legebaseret pædagogik – i relation til læreplanen 
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I litteraturstudiet (Næsby et al, 2020) bygges videre på denne præmis. 

Fri leg er stort set altid børnestyret, frivillig, fleksibel og involverer oftest rolleleg (Pyle & Danniels, 2017, s. 

275) omend underlagt kontekstens strukturelle og organisatoriske forhold i et dagtilbud, men typisk med meget 

lidt involvering fra pædagogens side.  

I lærerig leg (Inquiry play, guided play) er målet stadig underlagt legens præmisser og børnenes initiativer men 

indholdet kan udvides og beriges af pædagogen, fx ved at understøtte at legen kan fortsætte ved at tilbyde nye 

muligheder, viden eller materialer. Og fx, mere refleksivt, spørge sig selv: hvilke læreplanstemaer sættes i spil 

her?   Dvs. at reflektere over hvilke temaer der er i spil henimod hvilke temaer der kan sættes i spil her. Det er i 

denne distinktion at skiftet til den samskabende leg ligger. 

Samskabende leg er både børne og voksenstyret i et forhandlet samarbejde. Pædagogen styrer ved at bestemme 

hvilke læreplanselementer, der sættes i spil, og børnene styrer ved at skabe konteksten og aktiviteten og hvilken 

retning legen tager (Pyle & Danniels, 2017, s. 283). Etableringen af interessecentre, legeområder og aktiviteter 

bygger på pædagogens merviden og på curriculum men er – som fx i Reggio Emilia pædagogikken – styret af 

børnene. 

Legende læring (playful learning) antager at legen her er mere målstyret og struktureret på den måde, at børne-

ne engageres på en legende og involverende måde (Pyle & Danniels, 2017, s. 284). Børnene har stadig indfly-

delse på legens fortælling og udvikling (rammeleg som Broström beskriver det) men bestemte elementer fx 

skrift og tal indgår i legen. Sådanne lege kan også tage afsæt i definerede interessecentre eller legeområder 

(Harms, Clifford, & Cryer, 2015) men udfolde sig helt på børnenes præmisser. Pædagogen reflekterer over 

hvilke læreplanstemaer der kan og skal sættes i spil. Dette er distinktionen mellem legende læring og samska-

bende læring. Brug af legemanuskripter, regellege og Playworlds kan didaktisk være vejen mod samskabende 

leg i det omfang at børnene inddrages i udarbejdelsen af disse rammer for legen. 

Læring gennem spil indeholder en understøttelse af grundlæggende sproglig, matematisk, social mv. udvikling 

gennem engagement i et spil, fx vendespil, billedlotteri, hvor der er regler og der er indarbejdet og tilbydes 

bestemt slags vidensindhold og vidensformer (Pyle & Danniels, 2017). Det opfattes ofte af børnene som leg 

mere end som spil. 
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Begrebet om og forståelsen af legebaseret pædagogik understreger vigtigheden af interaktioner og samtaler, der 

understøtter komplekse aktiviteter såsom leg. Deraf følger, at personalet har et ansvar for at bevæge sig fra at 

være passive observatører i periferien af leg, eller didaktiske instruktører i aktiviteter, der ikke involverer leg, til 

at være kyndige deltagere sammen med børn under og inde i leg (Hedges & Cooper, 2018, s. 371). 

Det handler ifølge Hedges og Cooper om at se børn, leg og spontanitet som centralt for pædagogiske beslutnin-

ger om og i praksis, og om at komme videre fra historiske ideologiske kampe, fx om børns frie leg, og samtidig 

modstå aktuelle politiske pres, der risiker helt at underkende legens betydning for børns læring og udvikling. De 

understreger, at legebaseret pædagogik udfolder sig gennem pædagogens holdning. Tilmed karakteriser Bro-

ström m.fl. dette med et billede af hvordan en pædagog, der bruger humor og selv kan lege med og omkring 

børnene kan gøre børnenes læring mere behagelig (Broström, Sandberg, Johansson, & al, 2015). 

I deres studie af legebaseret pædagogisk praksis sammenfatter Hedges og Cooper (2018), at relationel pædago-

gik bygger på pædagogernes dybtgående viden om børns interesser og respekt for børn som kompetente aktører. 

Og Broström konkluderer, at udvikling skabes organisk og intuitivt i takt med at erfarne og kyndige pædagoger 

interagerer med børns motiver, intentioner, fantasi og tænkning (Broström, 2017).  

Også i en række forarbejder til den nuværende dagtilbudslov understreges, fx Fremtidens Dagtilbud (2014), at 

læringsaktiviteter må tage afsæt i leg. Læring ses som meningsfuld fordybelse, der bygger på børnenes motiva-

tion 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 også fast, at der er en stærk sammenhæng mellem leg og læring. 

”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). 

Gennem vurdering af læringsaktiviteter i ECERS-3 fås et bredspektret grundlag for at vurdere læringsmiljøet i 

danske dagtilbud, der dækker alle læreplanens temaer, den brede læring, legen og bestemmelserne om børnemil-

jøet og inddragelse af børnenes perspektiv: Dagtilbudslovens § 8 stk. 5. ”Det skal endvidere fremgå af den pæ-

dagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pæda-

gogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed” (MBUL, 2016c). 

I DCUM’s evaluering af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan vises, at der er en tendens til, at bør-

nene møder en bred læringsforståelse i de vokseninitierede planlagte aktiviteter. Her formår dagtilbuddene at 

udnytte læringspotentialet (DCUM 2020, s. 5) 

”Der er derimod ikke en entydig tendens for de øvrige hverdagssituationer i dagtilbuddene, hvor børnene i vari-

erende grad møder læreplanstemaer i samspil. For de vokseninitierede spontane aktiviteter varierer det dagtil-

buddene imellem, hvilket mestendels skyldes, at aktiviteterne her er karakteriseret som flygtige og kortvarige.  

Hvad angår rutinesituationerne, viser der sig en tendens til, at dagtilbuddene internt ændrer praksis i løbet af 

forskellige rutinesituationer gennem dagen” (DCUM, 2020, s. 5).  

Læringspotentialet i én rutinesituation synes at blive udnyttet, mens det modsatte er tilfældet i andre situationer. 

”Det indikerer, at der er potentiale for, at rutinesituationer i dagtilbuddene i højere grad kan imødekomme inten-

tionerne fra den styrkede pædagogiske læreplan om at etablere et pædagogisk læringsmiljø gennem hele dagen 

med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer” (DCUM, 2020, s. 5). 

Uderummet 

Der er i tiden under Covid-19 restriktionerne observeret at materialeudvalget kan være stærkt begrænset og 

begrænsende for leg og læring. 
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Det relationelle fylder i forvejen meget i danske dagtilbud, og det synes vigtigere, at børnene har nogen at lege 

med, end hvad de leger, og om de har materialer til inddragelse i eller inspiration til legen. Forskning viser el-

lers, at når legepladsen er indrettet på en opdagelses- og udforskningsorienteret måde har det positiv effekt for 

børnenes udvikling (Nielsen et al, 2103). 

 

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 på en måde, så 

alle børn inkluderes og er i kontakt med hinanden. Dette har vist sig særligt gavnligt for børn fra socialt udsatte 

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. 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 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). 

 

Læringsaktiviteter 

17. Finmotorik  

18. Krea  

19. Musik og bevægelse  

20. Klodser  

21. Rolleleg   

22. Natur og science  

23. Matematiske materialer og aktiviteter  

24. Matematik i dagligdagen 

25. Forståelse af skrevne tal  

26. Fremme accept af mangfoldighed  

27. Passende brug af teknologi 
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Samlet score ”Læringsaktiviteter”, punkt 17-27: 2,27 

 

 

 

Punkt 17, ”Finmotorik”; samlet vurdering: 1,92 

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. 

 

 

 

Scoren i tabellen går fra 0 – 7, da en score på 1 ellers ikke ville være synlig. 

Kun på 46 % af stuerne har børnene finmotorisk materiale til rådighed. Materialer, der vurderes med ECERS-3 

er forskellige former for byggematerialer, der kan kobles sammen; materialer til at tegne, male, klippe og kli-

stre; manipulerbare materialer såsom ler, perler, sy- og hæklemateriale; 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 børnenes finmotorik.  

Tilgængelighed kan handle om, hvilke materialer stuen har til rådighed for børnene, men for de flestes ved-

kommende handler det her om, at tingene er placeret inden for eller uden for børnenes rækkevidde, eller at bør-
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nene er ude på legepladsen eller i andre gruppeaktiviteter og dermed ikke har mulighed for at bruge materialer-

ne. Materialer skal også være passende/ afstemte efter børnenes kompetencer. 

Observationerne viser, at personalet viser stor interesse, når børnene anvender finmotoriske materialer (77 %), 

og for under halvdelen (46 %) ses, 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 ordforråd og begrebsverden udnyttes. 

For at der på dette punkt er tale om god kvalitet ifølge ECERS-3, skal materialerne være til rådighed minimum 

en time under observationen, hvilket de ofte ikke er, når fx alle børnene skal udenfor, og der ikke tages materia-

ler med ud. 

Enkelte stuer scorer højt på dette punkt. Der ses eksempler på, hvordan personalet med interesse deltager i akti-

viteten og også udvider den. Et sted tages materialer med ud til at tegne og male, mens en anden gruppe inde på 

stuen fik tilbudt modellervoks og en gruppe var på værksted for at male og lave "grøntsagstryk".  

Trods Coronaforanstaltninger er der altså nogle steder pænt med tilgængelige valgmuligheder for børnene - og 

personalet er opmærksomme på at materialerne bliver interessante for børnene. Der er stor variation mellem 

stuerne hvordan restriktionerne og udelivet håndteres. 

 

Punkt 18, ”Krea”; samlet vurdering: 2,46 

Punktet omhandler børns adgang til kreamaterialer, muligheder for individuelle udtryk, personalets interaktion 

med børnene og bidrag til læring under krea-aktiviteter.  

 

Også for krea er der kun i 46 % af stuerne kreamaterialer tilgængelige under. 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 personaleinvolvering (88 %) 

Til gengæld er det ofte begrænset, hvor mange muligheder børnene har for at arbejde med varierede materialer, 

da materialerne mange steder er uden for børnenes rækkevidde og ”findes frem” af personalet. Ligeledes ses 

kun i 31 % at personalet lærer børnene at bruge mere avancerede kreamaterialer. De observerede krea aktiviteter 

er i 23 % 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. Som er gængse krea-materialer. De er bare ikke sat frem. Nogle steder er der masser af krea i 

atelieret: limstifter, elefantsnot, karton, perler, pap, ispinde, gavebånd, duske, "øjne" mm., men området er des-

værre aflukket. 
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På to stuer får børnene mulighed for at bruge materialerne på deres egen måde, og personalet viser interesse for 

børnene, mens de bruger kreamaterialerne og udstiller produkterne.  

I vurderingen med ECERS-3 kræves, som ovenfor i punkt 17, at nogle af materialerne er tilgængelige i mini-

mum en time gennem observationen, hvilket kun var tilfældet på de to stuer. Herudover forventes også ved høj 

kvalitet, at der arbejdes med mere komplekse udtryksformer, og at personalet fx gennem anvendelse af skrift 

understøtter børnene i at formidle deres ideer 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 styr-

ket læreplan (2016b) – som nyskabende og kreativ virksomhed, baseret på børnenes egen aktive deltagelse.  

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: 1,78 

Her fokuseres på børnenes adgang til musik og bevægelse og personalets bidrag i form af interaktion og læ-

ringsmuligheder. 

 

Sang forekommer oftest ved samling, hvor børnene skal deltage, og der ses i 69 % spontan sang, rim og remser, 

dans m.v. i formelt og uformelt (62 %) fx i leg. Der blev observeret flere eksempler på, at der blev brugt rim, 

remse 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. Alle institutioner der scorer 2 på skalaen falder fra på ECERS-3 19.3.1, der handler om at der skal 

være mindst 3 musikmaterialer tilgængelige (instrumenter, musiklegetøj, musikafspiller, radio, sangbog mv). 

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, hvilket flere faktisk er, og at det er tydeligt, hvordan musik, bevægelse og sprog 

relateres. 
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Et sted observeres der mange bevægelses- og danseaktiviteter og personalet opmuntrer på en positiv måde til at 

deltage. Børnene tvinges ikke til at deltage, men der er opmærksomhed på dem der umiddelbart ikke har lyst. 

De spørges og guides - og et nej accepteres. 

 

På en stue er der leg med rimord på gulvet. Ydermere er to "erfarne" børn med til at "vise vej". Således bliver 

børnene rollemodeller for de andre. 

Den voksne beder et af de erfarne børn om at forklare hvad legen med rimordene går ud på og barnet fortæller: 

Det gælder om at tænke inde i hovedet... hvad det rimer på. Den voksne supplerer: Og hvordan det lyder...om 

det lyder ens. Barnet fortsætter: Pige-stige 

 

 

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. Dette er særligt 

gavnligt for børn fra socialt udsatte familier.  

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 

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).   

 

Punkt 20, ”Klodser”; samlet vurdering: 1,31 

Dette punkt fokuserer på børns adgang til klodser, plads til at lave konstruktioner og personalets interaktion med 

børnene i denne aktivitet.  
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Der blev observeret ”klodser” i halvdelen af institutionerne. Enten stod klodserne dog i et andet rum, som bør-

nene havde begrænset adgang til, børnene havde fået at vide, at klodserne ikke måtte bruges eller der var ikke 

opmærksomhed på dem. 

Større klodser af træ, skum, plast, pap, hårde puder med varierende former og størrelser, der kan passes sam-

men, og som kan bruges som byggematerialer, er tilsyneladende ikke materialer, danske dagtilbud anvender ret 

meget (mere). Ovenstående score kan også tolkes som en bevidst prioritering – et bevidst valg/ fravalg - fra 

institutionernes side.  

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.  

Store klodser, der ikke skal trykkes sammen for at passe, udfordrer til kreativitet, fordrer planlægning eller af-

prøvning af, om klodser kan balancere, bære hinanden osv. i forhold til vægt, størrelse og form. Konstruktions-

lege 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. 

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 

områder og nye veje, der kan føre spændende steder hen (Cryer, Harms & Riley, 2003, s. 219).  

 

 

Punkt 21, ”Rolleleg”; samlet vurdering: 1,85 

Punktet har til formål at vurdere børnenes mulighed for rolleleg både i forhold til børnenes adgang til og variati-

on i muligheder (særligt med fokus på diversitet), mulighed for at lege med forskellige identiteter og personalets 

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). 

 

På 1/3 af stuerne eller deres legepladsområde er der materialer til rolleleg. Mængden og diversiteten i rollelegs-

materialerne er generelt meget begrænset, dog ses personale-involvering i form af deltagelse og samtale i 69 %. 

For at der er tale om god og høj kvalitet under dette punkt, kræves det, at der er varierede 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.  
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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. 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 inklusionsperspektiv, hvor fokus må være på at 

indrette læringsmiljøet, så det fjerner elementer, der forhindrer inklusion, der hæmmer børns muligheder for 

aktiv deltagelse i fællesskaberne. 

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 mm., der åbner for potentielle deltagere. 

 

En voksen engagerer sig i flere lege på samme tid. Hun gynger nogle børn, men interagerer samtidig med an-

dre, som leger bus leg. På et tidspunkt lader hun børnene gynge selv, mens hun tager en runde med 'bussen’. 

Hun giver børnene ord undervejs: Vi har lige fået en "passager" mere med. Så er vi færdige med at køre i bus… 

Farvel tak for turen. 

 

Forskning har vist, at der kan opstå og indarbejdes problemløsning i fantasifulde lege. Kollektivt engagement 

mellem voksne og børn i fantasifuld leg skaber en platform for at udvikle børns fantasi og tænkning (Devi, 

Fleer, & Li, 2018).  

Børn handler i forskellige roller i fantasifuld leg/ forestillingsleg. Under hele deres leg og under rollelegens 

præmisser udforsker børn kreativt reglerne i det samfund, der styrer disse roller og tilnærmer sig dermed virke-

ligheden (Bodrova & Leong, 2007). 

I kulturhistorisk teori om leg kan deltagerne i den fantasifulde leg tage to positioner eller to former for subjekti-

vitet (Fleer, 2017). Fx i læge og patient rolleleg, hvor et barn er inde i legen og viser tristhed som en grædende 

patient, og samtidig nyder legen (uden for legerammen), mens det samtidig er i virkeligheden.  

I danske børnehaver ses en tendens til, at personalet ikke blander sig ret meget i børnenes leg. En dansk under-

søgelse af kvalitet i kommunale børnehaver viser at personalet sjældent har samtaler med børnene mens de 

leger, eventuelt deltager i rolleleg - uden at overtage legen – det finder kun sted i 14 % af de observerede dagtil-

bud (målt med ECERS-3 for rolleleg punkt 21.5.3.) (EVA, 2020).  

At have samtaler med børnene, hvor pædagogen stiller spørgsmål, der lægger op til længere svar og refleksion, 

stimulerer sprog eller som på anden vis udvider og beriger legen, finder kun sted i 25 % af interaktioner mellem 

voksne og børn (punkt 13.7.1), observeret i et nationalt sample (n=165) (EVA, 2020). 
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Punkt 22, ”Natur / science”; samlet vurdering: 2,85 

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. 

Der er i stort set alle afdelinger natur / science materialer til rådighed om end ikke i store mængder – mange (77 

%) har minimum 5 forskellige materialer, men på ingen stuer observeres over 15 forskellige materialer til rådig-

hed. Der er i de fleste af afdelingerne sand eller vand med passende legetøj til rådighed for børnene under ob-

servationen (85 %).   

Der er flere steder enten planter, kæledyr, fuglefoderbræt og lignende, som børnene kan hjælpe med at passe og 

observere, men derudover ses et ret begrænset omfang af vokseninitierede natur / science aktiviteter. 

I alle 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 kun i mindre grad (38 %) tages initiativ til egentlige natur / science aktiviteter, fx sortering og sammenlig-

ning ift. farver, former, størrelse, vægt og lignende. Sådanne lege/ aktiviteter stimulerer børnenes opmærksom-

hed på mønstre og former, så de understøttes i selv at skabe mønstre og kategoriseringer.  

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, 

sammenligne 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, børnene selv-

stændigt kan arbejde med, og at dette er arrangeret i et tydeligt defineret område, hvor materialerne er tilgænge-

lige for børnenes selvstændige brug.  

Herudover forventes ved høj kvalitet, som nogles stuer har (7.1= 38 %, 7.2= 15%), at personalet har en under-

søgende 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.  

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Natur/science



 

44 
 

Naturens egne genstande kan samles og bruges i aktivitet og leg: Blade (bruges i krea-projekt relateret til årsti-

den); insekter (der scores for insekter på legepladsen, da de bruges aktivt i læringsaktiviteter): I perioden med 

fri leg finder en gruppe børn insekter, som de undersøger og snakker om og som de bygger bolig til af græs. 

Samtidig går en voksen på jagt efter krible-krable dyr med et barn, og de snakker om dyrene ud fra udendørs 

plakater med insekter. 

 

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 i et vist omfang bruges af børn 

og/eller personale, fx blade, der samles og bruges til collager, som ”penge” i en leg o.lign. Snegle, ”krible-

krable-dyr”, levende hegn mv. er et tilgængeligt science-materiale (22.3.1), men det skal anvendes eller tales om 

for at tælle med under 22.3.2 og 5.2 (på 85 % hhv. 69 % af stuerne). 

Mange scienceaktiviteter kan børnene selv håndtere, fx vand i sandkassen, genstande der kan flyde/ synke ”ko-

ges suppe på” mv., og nogle skal de have hjælp til, fx så og plante og passe en køkkenhave eller et terrarium 

eller akvarium eller følge opskriften, når der skal bages boller til mellemmåltider. 

 

 

Inspirationsfoto: Børnehuset Taars 
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Børnene er med til at plukke æbler på afdelingens æbletræer. Børn og voksne gå og taler sammen. 

V: Ved du, jo ældre et æbletræ er, jo flere æbler er der på træet. I har boet i jeres hus i tre år Y [en voksen] har 

boet i sit hus i 40 år, derfor har de gamle træer i haven. Så engang bliver jeres æbletræer også ældre og større 

Hvad synes I om æblerne - er de syrlige? 

Nogle æbler er bidt i... Hvad er det værste om en orm har spist af det eller en fugl der har hakket i det? 

  

Ved I hvorfor æbler har kerner: Sådan laver de sig selv. Den voksne taber kernerne lige så langsomt. 

 

 

Punkt 23, ”Matematiske materialer og aktiviteter”, samlet vurdering: 1,54 

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 ma-

terialerne til samtale, udforskning og læring. 

 

For en stor del af stuernes vedkommende forefindes der ingen matematiske materialer. ECERS-3 vurderer ma-

tematiske aktiviteter, som 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). 

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 (Harms et al, 2015, s. 70). Mate-

matik kan også fremhæves som element i fx værkstedsaktivitet af enhver art, der indbefatter såvel hverdagsgen-

stande som forskellige former for værktøj og redskaber, børnene kan håndtere. 
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På baggrund af de systematiske reviews (Nielsen et al, 2013) kan det ses, at der er evidens for, at der er positive 

virkninger på børns tidlige matematiske forståelse og viden, når der arbejdes struktureret og målrettet med lære-

planer med fokus på matematik.  

Der er ikke evidens for, at der er positive virkninger på børns tidlige matematiske forståelse og viden, når der 

anvendes programmer med et bredt fokus, hvor matematik og natur indgår som delelementer i læreplanen (Niel-

sen et al, 2013, s. 68).  

I Fremtidens Dagtilbud forklares tidlige matematiske kompetencer som andet og mere end blot at kunne tælle 

(MBUL, 2106a, s. 30). Det handler også om begreber og mønstergenkendelse, 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. 

 

 

Punkt 24, ”Matematik i dagligdagen”; samlet vurdering: 2,69 

Fokus for dette punkt er, 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). 

 

 

På samtlige stuer er der eksempler på, at matematik bruges i hverdagen. Det er fx til at tælle antal fremmødte 

børn, tælle til tre inden der siges værsgo´, fortælle hvor lang tid, der er til, der er mad og lignende. Der ses dog 

færre eksempler (23 %) på, at personalet bruger leg og rutiner til at introducere matematik ved at benævne stør-

relse, farver, former, anvender trykte tal i materialerne eller ræsonnerer med børnene, hvor børnene opfordres til 

tænke matematisk selv. 

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 fx 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 farver til 

alle?” (punkt 24.7.2).  
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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). 

Samtaler i en mindre børnegruppe betragtes ofte som effektive og stimulerende til læring, men denne antagelse 

problematiseres på baggrund af bl.a. Björklunds (2014) observationer. Blot at iagttage og eventuelt få forklaret 

problemløsning udført af andre børn i gruppen – eller simpelthen at få ”svaret” af et andet barn - er ikke garanti 

for læring, fx skelnen mellem matematiske begreber, så som ”det dobbelte af to er fire”. Dette er tydeligt i dag-

tilbud, hvor børn har meget forskellige erfaringer og baggrunde og adskiller sig i alder, mens de deltager i de 

samme aktiviteter. Selvom børnene opfordres til at interagere og støtte hinanden, er det ikke en forudsætning 

for, at de nødvendige aspekter (to-fire-dobbelt) kan skelnes (Björklund, Powerful teaching in preschool – a 

study of goal-oriented activities for conceptual learning , 2014). 

Det kan imidlertid være en udfordring at gøre læringens indhold meningsfuldt for børnene. Meningsfuldhed er 

en kompleks idé i praksis. Ideen om at gøre læring af matematiske principper nødvendige for at udføre en akti-

vitet forekommer ikke naturligt meningsfuld i sig selv. Hvis ideen om at involvere udforskningen af et begreb 

og betydningen af begrebet ikke er inkorporeret i hele aktiviteten, gøres det ikke eksplicit for børnene hvorfor fx 

'dobbelt' er afgørende for at udføre en opgave.  

Eksempler på dette ses ofte i rutinesituationer fx omkring måltidet (hvor mange stole skal sættes til bordet, så 

alle kan sidde ned? Hvor mange glas er der brug for? Her er to glas – vi skal bruge dobbelt så mange, osv.) eller 

i leg og aktivitet med materialer, børnene kan manipulere, arbejde med, mens der samtales om en eventuel op-

gave eller i en leg. 

På stuen er der gang i at skære æbler i skiver til kogning. Der tales om at skære æbler kvarte -og videre fra 4 til 

8 dele. 

V: "Hvad er 4 plus 4? Plus betyder at man lægger dem sammen." Viser 4 på fingre på hver hånd. "Prøv at tælle 

dem?" 

 

V: Nå søde børn. Jeg skal fortælle jer to ting. Den ene ting er… fortæller om at de skal have faste borde til 

frokost. 

Barn: Skal vi sidder der for evigt? 

Voksne: Nej, du skal ikke gå i børnehave så længe ... hun smiler. Den anden ting er, at vi skal danse. Vi skal 

huske at bevæge vores kroppe. Så hvis der er nogen, der har en sang, så må I gerne sige det, så skriver vi det 

ned på et papir. 

Den voksne finder et stykke papir og skriver børnenes ønsker ned. 

 

 

Punkt 25, ”Forståelse af skrevne tal”; samlet vurdering: 1,15 

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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Der er kun der trykte tal ved udstillet materiale (dokumentation) ledsaget af billeder, der viser, hvad tallene er 

udtryk for, på to stuer. 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, der forbinder tal og mængder, og lignende materialer.  

Derudover er der forventning om, at personaler 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 der arrangeres formelle læringsaktiviteter. Hvilket dog ikke betyder, 

at læringsmiljøet ikke kan planlægges og arrangeres, så der tilbydes muligheder for at tælle i meningsfulde 

sammenhænge (Cryer, Harms & Riley, 2003). 

 

Inspirationsfoto: Børnehaven Albert 
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Punkt 26; ”Fremme accept af mangfoldighed”; samlet vurdering: 1,39 

Punktet handler om, hvordan læringsmiljøet understøtter adgang til at opleve og erfare diversitet i form af køn, 

kultur, race m.v. i lege- og læringsmaterialer og personalets interaktion med børnene omkring dette. 

 

Det er stort set ikke muligt for børnene at få hverdagserfaringer med mangfoldighed. Der er nærmest ingen 

materialer til rådighed. 

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 m.v. repræsenterer forskellige måder, 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, 

børn har mulighed for med hinanden og personalet.  

Høj kvalitet mødes, når mangfoldighed inddrages som del af øvrige læringsaktiviteter, og når personalet har 

positive 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). 

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) 

På en stue, i forbindelse med en gruppes arbejde med kunst, tales der en del om at kunst ikke skal se ud på en 

bestemt måde og at man eksempelvis kan se noget forskelligt i det samme billede - og at det er OK. Der læses 

ud fra en bog om/af Picasso. Pædagogen spørger om det er OK at leve på den måde som Picasso gjorde. Bør-

nene er enige om at det er OK. 
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Punkt 27; ”Passende brug af teknologi”; samlet vurdering: 6/IR 

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. 

Dette punkt er kun observeret på én af de 13 stuer. Der observeres et længere forløb med en gruppe børn som 

leger med et spil, som projiceres ned på gulvet - med lyde på. Børnene deltager i spillet ved at berøre de figurer, 

der træder frem på gulvet.  

For de fleste institutioners vedkommende ses altså intet brug af teknologi. For at møde høj kvalitet må persona-

let involvere sig sammen med børnene, og brugen af medier og teknologi må opmuntre til kreativitet eller akti-

vitet eller understøtte igangværende aktiviteter/ projekter (Harms et al, 2015, s. 77), (fx at gå på Internet og søge 

oplysninger om nogle insekter 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). 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-204 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 læreplan5 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 

dagtilbud 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.  

• 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). 

 

 

Inspirationsfoto: Børnehaven Albert 

 
4 Aftale mellem KL, Digitaliseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet 
5 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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INTERAKTION (PUNKTERNE 28-32) 

I forhold til god og høj kvalitet ses under disse punkter i ECERS efter høj grad af støtte til udvikling af selvfø-

lelse og selvforståelse af et personale, der er sensitive (empatiske og udviser sympati med børnene), og som dels 

udvider og beriger børnenes forståelse af sig selv og hinanden, dels er opmærksomme 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, de har brug for, får optimale betingelser for deres trivsel. 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, 2017). Og § 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. 

Og i dagtilbudsloven hedder det i § 7 stk. 4. ”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståel-

se 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, 2017). Dagtilbuddet skal nu også give børnene en reel oplevelse 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 socioemotionelle understøttelse af børnene 

og en lavere kvalitet i forhold til læringsunderstøttelsen (MBUL, 2016a).  

Dette er ikke tilfældet i en undersøgelse af arbejdet med ICDP. Læringsmiljøet scores her tæt på høj kvalitet 

(Næsby, Rasmussen & Holm, 2016). Dvs. personalet hjælper børnene med at samle deres opmærksomhed, så 

der skabes en fælles oplevelse af ting og begivenheder i omgivelserne. Personalet formidler og skaber mening 

med entusiasme omkring børnenes oplevelser og det, voksne og børn oplever sammen. Pædagogerne udvider og 

beriger børnenes udsagn og fortællinger med sammenligninger, forklaringer og historier. Læringsunderstøttel-

sen – eller stilladseringen – er således ikke lavere end den socioemotionelle 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. ECERS-3 fremhæver vigtigheden af sikker tilknytning og tillidsfulde relatio-

ner på den ene side og udforskning, leg og læring på den anden side. Relationsarbejdet udfoldes under ansvar og 

ledelse af professionelt personale, der også sikrer balancen mellem børnenes egne initiativer, fælles initiativer 

og initiativer, der er initieret af personalet. Det er altid personalets 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 omverden, 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:  

• 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 intersubjektivitet.  
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• Pædagogen er lydhør og nærværende overfor børnene.  

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

gogen 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 dag-

tilbuddet. 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 socioemotionelle kompetencer invol-

verer 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, bygger på 

disse kompetencer, der igen påvirker betingelserne for læring.  

Ifølge Björklund (2014) viser undersøgelser af pædagogens rolle i børns læring vigtige egenskaber ved interak-

tion mellem voksne og børn i form af legende samspil, der påvirker børns muligheder for at lære i børnehaven 

(Samuelsson & Johansson, 2009) (Björklund, 2014). 

Først og fremmest anerkendes pædagogens aktive deltagelse som væsentlig, men hvordan han / hun interagerer 

med børnene er endnu mere afgørende. Der er især to egenskaber, der ser ud til at lette børns læring: for det 

første pædagogens ægte interesse i at udforske læringsobjekter sammen med børnene og for det andet en narra-

tiv tilgang, der sætter læringsobjektet i en kontekst af mening og forhold, som børnene kan forholde sig til 

(Björklund, 2014, s. 382).  

I et senere studie har Björklund undersøgt hvad der sker med leg og børns deltagelse i leg når, som det udtryk-

kes, legens frihed og åbenhed møder læreplanens målorientering i form af pædagogers didaktiske hensigter. Den 

legebaserede pædagogik forstås her som et fænomen der skabes i fællesskab af deltagerne og som i sin kerne 

forstås som, hvordan man gør, for at hjælpe nogen med at lære sig noget.  

Björklund og Palmèr finder at pædagoger kan skabe eller gøre sig til deltagere i legen og samtidigt være oriente-

rede mod bestemte mål fra læreplanen (eksempelvis mere eller mindre afgrænsede natur/ scienceområder) og at 

pædagoger, hvis børnene er eller bliver optaget af et andet indhold i legen, kan ændre målorientering og dermed 

deltage med andre udspil i legen. Det iagttages således i undersøgelsen at pædagogers målorientering skabes i 

interaktionen. 

I studiet ses også hvordan pædagogers målorientering er rettet mod “kritiske færdigheder for legedeltagelse”. 

Det vil sige at pædagoger retter opmærksomheden mod børns tilegnelse af viden og færdigheder som øger bar-

nets muligheder for at deltage i den konkrete leg. Her bliver pædagogers lydhørhed eller sensitivitet i forhold til 

barnets udtryk en afgørende faktor for at pædagogen kan bidrage med udspil som i forhold til deltagelsesforud-

sætninger “rammer” nærmeste udviklingszone. Björklund og Palmèr iagttager, hvordan børns optagethed og 

deltagelse i legen synes at være mest intens i netop disse tilfælde (Björklund & Palmér, 2019). 

 

Interaktion 

28. Vejledning i grovmotorik 

29. Individualiseret vejledning og læring 

30. Personale-barn interaktion 

31. Interaktion mellem jævnaldrende 

32. Regler for god orden 
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Samlet score ”Interaktion”, punkt 28-32: 5,04 

 

 

 

Punkt 28, ”Vejledning i grovmotorik”; samlet vurdering: 4,15 

Dette punkt fokuserer på børns sikkerhed under udøvelse af grovmotoriske aktiviteter, personalets deltagelse og 

interaktion, når børnene er grovmotorisk aktive, og personalet vejleder børnene hensigtsmæssigt og udfordrer 

børnene grovmotorisk. 

 

 

I alle afdelinger er der opmærksomhed på børnenes sikkerhed, og der vises interesse for grovmotorik, dvs. per-

sonalet understøtter aktiviteter, hvor børnene kan udfolde sig (løbe, klatre, kravle osv.).  

Personalets interessere i børnenes grovmotoriske aktivitet bærer præg af positive interaktioner (punkt 28.3.2 = 

100 %; punkt 28.5.2 = 85 %). I 77 % vises aktiv deltagelse og der tages initiativ til grovmotorisk aktivitet fra 

personalets side (54%), dog ikke med mange eksempler på, at børnene får hjælp til at udvikle nye færdigheder 

(15 %). 
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Et par steder observeres perioder, hvor børn er alene på legepladsen, eller hvor grupper af børn ikke gives op-

mærksomhed med henblik på at sikre sikkerheden. ECERS opfordrer til der gives vejledning og guidning en 

god del af tiden, og rimelig konsekvent og for alle børn.  

God og høj kvalitet under dette punkt opnås ved, at personalet fordeler sig og er deltagende og engagerede i 

grovmotorisk aktivitet og tager initiativ til at igangsætte grovmotoriske aktiviteter sammen med børnene. Perso-

nalet tager ansvar for, at børnene har mulighed for at videreudvikle sig grovmotorisk, ved at gå foran og vise 

børnene nye måder at bevæge 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). 

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 ny 

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 udvikling (Socialministeri-

et, 2016). Her lægges op til, at personalet bevidst følger børnenes bevægelsesinitiativer, udfordrer børnene og 

inviterer til, at de kan gøre kropslige erfaringer i et inkluderende læringsmiljø. 

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, osv. 

Et læringsmiljø af høj kvalitet skal være alsidigt (ofte bruges også termen ”fleksibel”) og give alle børn mulig-

hed for at deltage (i aktiviteterne i læringsmiljøet) præget af bevægelsesglæde, kreativitet og leg (Socialstyrel-

sen, 2016, s. 14). 

Norske undersøgelser af legepladser og uderum viser, at faste installationer/ redskaber hurtigt opleves som ke-

delige af de lidt større børn, fx de femårige der i stor grad havde udforsket og mestret alle muligheder ved lege-

pladsredskaberne, men en ny og spændende verden for de fleste treårige. 

Disse fund støttes 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.  
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”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). 

I forhold til betydningen af pædagogers deltagelse i børns leg og fysiske aktiviteter påviser Hanne Værum 

Sørensen  (Sørensen, 2012) i sin Ph.D. afhandling ”Børns fysiske aktivitet i børnehaven”, bl.a.  den positive 

forskel det gør for børns vedholdende deltagelse og engagement, når voksne deltager i legene og er 

rollemodeller.  

Et af resultaterne af forskningen viste også, at når pædagogerne ikke kun instruerede verbalt men også kropsligt 

var børnene selv i stand til for eksempel at spille Stikbold, når pædagogen forlod legen. Et af de ældste børn 

påtog sig da pædagogens rolle.  

Analyserne viste endvidere at pædagogernes kompetencer i forhold til at tilrettelægge og tilbyde mange 

forskelligartede lege, gav pædagogerne mulighed for at kunne tilpasse legene til børnene og ikke omvendt.  

Punkt 29, ”Individualiseret vejledning og læring”; samlet vurdering: 5 

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 29.1.1-3.4). Ligeledes har langt de fleste børn mulighed for at deltage i 

aktiviteter på deres egen måde, og de bliver undervejs vejledt og mødt individuelt.  

Der er en tendens til, at det mest er børn i grupper, der får kontakt, og at samtale, refleksion og formidling fore-

går under gruppeaktiviteter og rutiner mere end i fri leg. Der er i nogle institutioner tendens til, at personalet 

ikke cirkulerer rundt på stuen eller legepladsen og tilbyder individuel læring til børnenes aktiviteter (punkt 

29.5.2).  

For at opnå og fastholde høj kvalitet er personalet udfordret på punktet at cirkulere rundt til alle områder. Børn 

der leger grovmotorisk og rolleleg, får ofte kun personalekontakt, hvis der opstår problemer for børnene. 
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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).  

Ideen i dette er både at tilføje læring, men også at personalet er pejlemærker for børns opmærksomhed og gen-

nem deres deltagelse kan være med til at vise børn, der har svært ved at lege, hvordan man gør. 

Der er nogle børn, fx tosprogede, der ikke altid får helt den samme kontakt som hovedparten af de andre børn. 

De tosprogede er ofte – hvilket også blev observeret - mere tilbageholdende med at være den, der tager kontakt 

og starter en samtale/ henvendelse. De har derfor ikke lige så mange samtaler som de andre børn. 

 

Punkt 30, ”Personale-barn interaktion”; samlet vurdering: 5, 92 

Her er fokus på personalets interaktion med børnene i forhold til at være responsive, støttende og skabe en god 

atmosfære i institutionen. 

 

 

 

Stemningen i institutionerne er behagelig og afslappet, og der observeres mest varme og positive interaktioner 

(92 %). Der er dog også institutioner, hvor stemningen bærer præg af en meget høj grad af styring, eller hvor 

kontakt kun sker, hvis børnene tager initiativ til det (14 %).  

Der er en overvægt af institutioner, hvor personalet altid optræder respektfuldt, støttende og omsorgsfulde (85 

%). I et enkelt tilfælde observeres et barn får skældud og blive taget i armen. I ECERS-optik må det ikke finde 

sted. Et andet sted græder børn, der ikke trøstes. 

I forbindelse med høj kvalitet forventes det, at personalet er sensitive og respektfulde. ”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.  

På 10 stuer observeres fremragende kvalitet 
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Punkt 31, ”Interaktion mellem jævnaldrende”; samlet vurdering: 5,15 

Punktets fokus er, 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 hurtige til at gribe ind ved konflikter eller 

smertefuld interaktion mellem børnene (100 %) (punkt 31.3.2). På en stue er børnene i personalestyrede grupper 

hele tiden. Dermed får de ikke mulighed for at vælge deres eget selskab eller egne aktiviteter. 

De fleste børnegrupper fungerer positivt sammen. Personalet er overvejende gode til at hjælpe børn med at sætte 

ord på, løse konflikter (om end ofte noget styrende i problemløsningen) og få positivt øje på hinanden. Men der 

tages ikke aktivt initiativ til projekter, hvor børnene får mulighed for at arbejde sammen. Denne høje kvalitet 

(31.7.3) mødes på 46 % af stuerne. 

Personalet repræsenterer generelt gode sociale færdigheder børnene kan lære af, fx: (En voksen til et barn, hun 

taler med ude på legepladsen) "Undskyld -jeg bliver nødt til at gå. Der er en der skal have hjælp på toilettet" 

Generelt er personalet gode 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. om høj og god kvalitet, må personalet gennem de strukturer og rammer, de organiserer 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 ressourcer for hinanden.  

V: Hov, hvis du væltede Y’s tårn, vil jeg gerne have at du hjælper med at bygge det igen. Prøv at spørge hvis 

du gerne vil være med. Du kan sige "det ser rigtig spændende ud, må jeg være med" 

Barn: NEEEJ! V. Han er bare glad for at se dig! Han har savnet dig. Vil du ikke have det? Børnene kigger lidt 

på hinanden. Krammer så gensidigt. 

V: Ej, du gav hende skovlen. Det var sødt af dig. 

 

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. Ideen i dette er, at børnene i højere grad betragter hinanden 

som del af et fællesskab, fremfor at det altid er personalet, der er omdrejningspunktet.  
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”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. 

Børns indbyrdes relationer støttes, så der opnås positive virkninger på børns sociale kompetencer og trivsel, når:  

• Pædagogen støtter børnenes selvtillid og kommunikationsformer.  

• Pædagogen 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.  

• Pædagogen 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). 

 

Punkt 32, ”Regler for god orden”; samlet vurdering: 5 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet formår at skabe en social orden, som er hensigtsmæssig, stiller 

passende forventninger til børnene, håndterer konflikter m.v. 

 

 

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 (85 

%). Der er dog et par institutioner, hvor der bør rettes opmærksomhed på personalets tilgang til og forståelse af 

børnene. Der ses dog i stor udstrækning, at personalet er involverende i fh.t. børnene omkring konfliktløsning 

og udviser sensitivitet i forhold til følelser og anvendelse af børnevenlige procedurer omkring rutiner og aktivi-

teter (62 %). Med børnevenlige procedurer menes fx, at overgange håndteres hurtigt med begrænset ventetid, at 

trængsel minimeres, og gruppeaktiviteter tillader aktiv deltagelse. 

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 perso-

nalet reagerer hensigtsmæssigt, uanset børnenes adfærd. Generelt observeres, at børnene kender og følger reg-

lerne, og personalet forklarer, hvorfor regler m.v. er, som de er (92 % i 32.5.1 og 100 % i 32.5.2), fx ”du må 

ikke slå, det gør ondt”; ”Det duer ikke du sidder sådan på stolen, du falder bare ned”. 

Generelt ses, at interaktionerne er gode, men på 62 % af stuerne involveres børnene ikke selv aktivt i at løse 

deres problemer (32.7.3).   
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ORGANISATIONSSTRUKTUR (PUNKTERNE 33-35) 

Plads og tid til leg er et centralt tema i ECERS-3. Dagtilbudsloven og læreplanen er også specifikke på dette 

område, og fremhæver i formålsparagrafferne, 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 – og selv-

sagt – 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 oversete 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 for alle sider af børns trivsel, læring og udvikling. 

Sammenhængen mellem læreplanen og ECERS-3 er størst mellem ”fri leg” og ”gruppeaktiviteter”, der gælder 

for alle læreplanens temaer. Med henvisning til engelsk forskning kan vi sige, 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; at der ikke opstår unø-

dige konflikter, fordi børnene ikke engagerer sig fx i oprydning efter en aktivitet. 

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. 

Organisationsstruktur består af 3 punkter: 

33. Overgange og ventetid 

34. Fri leg 

35. Lege- og læringsaktiviteter 

Samlet score ”organisationsstruktur”, punkterne 33-35: 4,59 

 

33 34 35

Risskov m=4,59 4,92 3,54 5,31
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Punkt 33, ”Overgange og ventetid”; samlet vurdering: 4,92 

Dette punkt fokuserer på, hvordan overgange mellem aktiviteter, rutiner m.v. 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 er forberedte på det næste, der skal ske (92 %) og fortæller børnene, hvad der skal ske (92 %), men 

kun i 2/3 af de observerede overgange følger personalet altid (32.5.3) op og sikrer, at børnene er engagerede i 

overgangssituationerne (77 % i punkt 33.5.3)  

Der er et enkelt sted forventning om, at børnene skal kunne 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 inde, i tøjet og ud, hvor de skal lave aktiviteter, kan være en udfordring 

rent organisatorisk. Nogle gange kommer børnene til at vente længe, fordi de bliver kaldt sammen, før persona-

let er klar, hvilket ikke altid er lige let at håndtere for alle børnene. 

Høj kvalitet kræver, at personalet er forberedt, at de aktivt engagerer børnene i overgangstiden og giver plads til, 

at børnene kan operere i forskellige tempi.  

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. På tværs af stuerne lykkes det generelt med god kvalitet. 
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Punkt 34, ”Fri leg”; samlet vurdering: 3,54 

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. 

 

 

 

Generelt har børnene rigelig mulighed for fri leg i løbet af dagen (100 %), og de har generelt både nogle (ikke 

mange) materialer at lege med og kontakt med personalet. Der er dog et par stuer, hvor det ikke er tilfældet. Der 

er de fleste steder nok, om end ikke altid rigelige og varierede materialer til rådighed for børnenes leg (64 %). 

Materialerne til rådighed har ikke altid (38 %) 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 selvbestemt 

leg. I forhold til børns trivsel og læring er det centralt, at de ikke overlades til sig selv. Når personalet 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 aktu-

elle for børnegruppen. Det gælder leg både inde og ude. Der er under den nuværende Covid-19 situation ikke 

tilstrækkeligt og varieret materiale nok til at børnene selv kan finde aktiviteter at engagere sig i – fx uden at 

skulle konkurrere om tingene. Personalet er dog gode til at sikre at alle børn kan deltage tilfredsstillende i for-

skellige former for aktivitet (92 % i punkt 34.5.4). 

Det observeres at personalet mange steder er udfordrede på at børnene beder om flere ting at lege med, men at 

de får afslag på det. Som undersøgelser viser (Qvortrup et al 2020) er det langt fra alle børn, der forstår restrik-

tionerne og finder det meningsfuldt. Nogle steder ses at børn går rundt uden rigtig at kunne engagere sig i leg. 

Generelt er legepladserne og stuerne inddelt i afgrænsede zoner, hvor børnene skal opholde sig med faste voks-

ne. Nogle steder hvor børnene kan skiftes til at være. Der er tyndet voldsomt ud i udstyr, legetøj og diverse 

materialer, spil mv. til indendørs brug. Personalet har nogle steder valgt at have basismaterialer på stuen løben-

de. Hver dag udvælges fx to forskellige materiale/legetøj/udstyr, som tages frem på stuen - og vaskes efterføl-

gende. Der er således generelt knaphed på materialer, legetøj og udstyr på grund af Covid-19. Der er flere tyde-

ligt markerede interessecentre og legeområder som henstår mere eller mindre tomme ude og inde. Materialet, 

legetøjet og udstyret forefindes, men er gemt bort og ikke tilgængeligt for børnene af sikkerhedshensyn.  

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 
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hånd at kunne lege og få erfaringer, der relaterer sig til temaet. Det ses i observationerne, at børnene altid kan 

afslutte aktiviteterne til deres egen tilfredshed (34.3.3 = 100 %). 

ECERS-3 drejer 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 overetage initiativet i legen 

(Taggart et al, 2015).  

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, bruge en bred vifte af ord og fremme børnenes 

kommunikative kompetencer, fx ved at benytte et stort ordforråd (Bedrova & Leong, 2007), og potentialet for at 

fremme matematiske kompetencer er stort (Warrer & Broström, 2017). 

I DCUM’s evaluering af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan fortæller 43 % de adspurgte børn at 

de oplever personalet er med til at lege, mens 38 % svarer ”nej” til samme spørgsmål. Evalueringen viser såle-

des, at en relativ høj andel af de adspurgte børn ikke oplever, at det pædagogiske personale er deltagende i legen 

(DCUM 2020, s. 5).  

Observationerne med ECERS-3 for punkt 34.5.2 under ”fri leg” viser at 85 % af stuernes personale interagerer 

med børnene og taler med børnene om deres leg men at kun 31 % deltager og udvider med kommunikation med 

børnene i legen (34.7.3). 

For at leve op til intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan er det vigtigt med en ”tydelig pædagogisk 

praksis mod at støtte, guide og rammesætte legen, så alle børn kan være med, og så legen bliver et afsæt for at 

tilrettelægge hverdagen ud fra et børneperspektiv” (DCUM 2020, s. 5) 

Punkt 35, ”Lege og læringsaktiviteter for hele gruppen”; samlet vurdering: 5,31 

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, 

derfor n = 24.  

 

 

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.  
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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 osv. længe nok. Der er her stor 

variation i, hvordan særligt de lidt udfordrede børn (ikke) får støtte til at deltage. Ligeledes er der variation i, 

hvad gruppetid bruges på, og hvor meningsfuldt børnene synes at opleve indholdet og formen.  

Indholdet i de observerede gruppeaktiviteter interesserer børnene (100 %), er godt organiseret (92 %), inddrager 

og involverer børnene (100 %), og personalet er positive over for børn, som har svært ved at deltage (92 %) 

(punkterne 35.3.1-3.4), og hvor der observeres individuel støtte til børn (35.5.2) er 85 %. 

Børnene er stort set aktivt engagerede – også selvom de ikke altid får lov at forlade aktiviteten for at lege med 

noget andet (46 %). 

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. Der kan indføres 

et mere individuelt/fleksibelt komme/gå system i de voksenstyrede aktiviteter. Aktiviteterne bør gennemføres 

for børn i mindre grupper snarere end store grupper (Harms et al, 2015, s. 93). 

I afdelingen arbejdes med temaet Høst og der er fælles om optakt hver dag. Der tales om det videre "høstarbej-

de". På dagen skal der laves æblechutney. V: "Ved I hvad det er?" B: "Marmelade" - V: Jaeh, hvad skal vi 

bruge det til? "B: til maden - til boller i karry. 

V: ”Vi skal også lave syltede rødbeder - kan I sige "syltede rødbeder"? Børnene prøver i kor. "V: "Ja, og jeg 

ved I elsker syltede rødbeder. Ligesom syltede agurker" 
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PERSPEKTIVERING 

På tværs af afdelingerne er alle kriterier for tilstrækkelig kvalitet opfyldte, dvs. der drages tilstrækkelig omsorg 

for børnene, så de trives, og der er god udviklingsstøtte for de fleste læringsaktiviteters vedkommende. Data 

peger også på, at der er rigtig god kvalitet i samspillene mellem børn og personale, så alle børn får optimale 

udviklingsmuligheder og muligheder for at føle sig en del af et fællesskab, hvor de anerkendes og deres per-

spektiver fremhæves som vigtige.   

Scoren for interaktioner og organisationsstruktur er 5,04 og 4,59, mens scoren for læringsaktiviteter samlet er 

2,27. Det viser, at det kan forventes, at børnene udvikler gode socio-emotionelle kompetencer, men for de kog-

nitive kompetencers vedkommende udnyttes læringspotentialet ikke helt. Den gode praksis i forhold til interak-

tion og organisationsstruktur skal udbredes endnu mere til også at dække andre læreplansområder og til dels 

Sprog og Literacy, hvor det er vigtigt at alle børn får del i de gode samtaler. På 10 stuer er kvaliteten for interak-

tion mellem børn og voksne fremragende, to er god kvalitet og én er utilstrækkelig.  

Personalet sætter rammerne for dagens struktur og organisering. Et sted blev det observeret hvordan den ene 

halvdel af gruppen på et tidspunkt skulle arbejde med grønsagstryk og den anden halvdel med et virtuelt spil. I 

begge aktiviteter var der fra start en ret fast struktur som langsomt blev løsnet, sådan at der blev givet plads til 

børnenes egne initiativer. Det interessante er, at disse initiativer i længere tid holdt sig indenfor den indholds-

mæssige ramme som personalet havde sat - og at en hel del børn fortsatte med aktiviteten i længere tid. Med 

inspiration fra Pramling Samuelsson kunne man beskrive forløbet med de pædagogtilrettelagte aktiviteter med 

bestemte børn og et bestemt indhold som en bevægelse fra det formbundne til det mere åbne eksplorative sam-

spil. 

Gennemsnittet for sprog og Literacy er 3,82 dvs. tilstrækkelig men lige knap nok god kvalitet. Der er således et 

grundlag og potentiale for udvikling af kvalitet til gavn for børnenes trivsel og læring. Personalet er dygtige til 

at støtte sprogudvikling men kan fremover også have fokus på bøger og på brugen af dem sammen med børne-

ne. Skrift er ikke særlig synligt på stuerne men også her er der stort udviklingspotentiale. 

Vedrørende læringsaktiviteter kan der føres flere samtaler med børnene om, hvad de laver, og have interaktio-

ner, hvor personalet opmuntrer børnene til at udforske og eksperimentere med materialer. I dette og i de fleste 

tilfælde under observation og vurdering af læringsaktiviteter er der tale om at det begrænsede udvalg af materia-

ler og legetøj begrænser børnenes læringsmuligheder. Under punkterne 17 til 21 vil ekstra opmærksomhed på 

materialer ifølge ECERS øge kvaliteten. Den ekstra opmærksomhed på materialer og tilgængelighed skal følges 

af opmærksomhed på, hvordan der kommunikeres og interageres med børnene, mens de fx tegner og maler, 

graver og bygger, tæller og regner osv., hvilket også påvirker fri leg positivt (fx under punkt 34). 

I forhold til tiden med fri leg kan personalet være mere engagerede i børnenes leg og aktivitet. Personalet kan 

komme med forslag til børnenes leg/aktivitet og dernæst vise respekt for børnenes valg og legens udvikling. Det 

vigtige er i udgangspunktet ikke hvem der tager initiativ til leg (børn eller voksne) men at legen og dens indhold 

er børnecentreret og legebaseret. 

Vejledning i grovmotorik kan også gøres til et indsatsområde, der kan imødekommes ved at antage denne skær-

pede opmærksomhed på læringsaspekter og at personalet formentlig kan være tættere på børnene – altså at pæ-

dagogisk arbejde med børn i mindre grupper ikke medfører, at andre børn ikke superviseres eller overlades til 

sig selv.  
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