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FORORD 

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

hus Kommunes dagtilbud.  

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

læringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet og omfatter blandt andet: Sam-

spillet 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 be-

hov 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 Kom-

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

fant/Toddler Environment Rating Scale (ligeledes tredje version).  

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

stuerne og dagplejen. 

Redskaberne fokuserer hver på over 360 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 børnenes 

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 resul-

tater, som har særlig værdi og aktualitet lokalt.  

For UCN som professionshøjskole giver det faglig, forskningsmæssig mening at bidrage til at skabe mere klarhed 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 selvfølelse? 

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

foldig 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 børnene drager 

omsorg for deres trivsel og læring. Personalet skal sikre positive relationer hvor børnene føler sig 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). 



KVALITET I DAGTILBUD 

4 
 

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

instruktioner gennem fx spørgsmål opfordrer børnene til selv at formulere forståelser og udvikle nye færdigheder” 

(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 overraskelse, 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: Tryghed 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 involverede 

dagtilbud. Begge værktøjer er internationalt standardiserede redskaber, som adskillige andre lande har anvendt i forbin-

delse med undersøgelser af kvalitet i dagtilbud. Bl.a. Skotland, England, Tyskland og nabolandene 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 gen-

nem aktiviteter, børns leg og personalets organisering og pædagogiske tilgang og som taler ind i arbejdet med at imple-

mentere og realisere den styrkede pædagogiske læreplan. 

Undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø i Aarhus Kommune indebærer at der skal laves observationer i udvalgte 

dagtilbud, hvor der observeres på alle stuer.  

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

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

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 15 ITERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certifi-

cerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring 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. ITERS-3 spørger: hvordan er det at være barn her? 

Gennem observationerne scores ITERS-3 skalaens 33 underpunkter som 1) utilstrækkelig kvalitet; 3) tilstrækkelig kva-

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

følger således vejledningen til administration af vurderingsskalaen (Harms et al, 2019). Scoren omsættes i tal på en 1-7 

pointskala (Likertskala). 
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RESUMÉ  

Det gennemsnitlige fund, på tværs af 15 observationer i Aarhus Kommunes vuggestuer karakteriseres ved scoren 4,44 

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

Scores beregnet på de 33 punkter viser, hvordan gennemsnittet ligger for hvert enkelt punkt (33 punkter, figur 2). I figur 

3 ses den procentvise fordeling af scores for hvert punkt på 7-point skalaen. Figurer og tabeller skal som nævnt ses som 

et øjebliksbillede. Der er gennemført observationer på tilfældige dage, og børnegrupper og personale er fulgt igennem 

de aktiviteter personalet og børnene havde valgt eller planlagt lige netop den dag.  

Standardafvigelsen på de gennemsnitlige scores (n=15) er lig med 0,28 (hvilket statistisk set anses som værende lavt 

men tilfredsstillende), medianen er lig med 4. 

Figur 1) Gennemsnit på subskalaer for alle stuer: 1 

 

Figur 2) Gennemsnit for alle stuer fordelt på de 33 punkter i ITERS-3 2  

 

 
1 Gennemsnit på subskalaer er afrundet, hvilket giver en 0,2 højere score end gennemsnit på alle punkter vist i figur 2. ”Score 
 = afrundet score (institutionsscoren er afrundet fra seks til to decimaler) 
2 Punkt 22, brug af teknologi er kun observeret på én stue 
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Den højeste gennemsnitlige score – og fremragende kvalitet - opnås for punkt 28 (Personale-barn-interaktion = 6,8), og 

punkt 29 (At give fysisk varme/berøring= 6,8) og 11 (At respondere på børnenes kommunikation = 6,73). De laveste 

scores er for punkt 18 (klodser – som der ikke blev observeret nogen af i brug), 23 (Fremme accept af mangfoldighed = 

1,4) og punkt 15 (Finmotorik = 1,53).  

For punkt 22, Teknologi, er der kun 1 observation, for punkt 33, Legeaktiviteter for hele gruppen, er der 14 observatio-

ner 

Figur 3) Fordeling af stuernes scores i procent på 33 punkter 

 

Figur 4) Variation mellem stuerne 

 

Subskala 1 2 3 4 5 6 7 IR

Punkt Label Antal stuer

Plads og indretning 1 Indendørs plads 0,0 0,0 0,0 20,0 7,0 47,0 27,0 15

2 Indretning til pleje, leg og læring 7,0 80,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 15

3 Indretning på stuen 60,0 13,0 0,0 20,0 0,0 7,0 0,0 15

4 Børnerelaterede udstillinger 7,0 0,0 13,0 27,0 7,0 20,0 27,0 15

Rutiner for personlig pleje 5 Måltider 13,0 7,0 0,0 73,0 0,0 7,0 0,0 15

6 Toiletbesøg; bleskifte 7,0 7,0 13,0 53,0 13,0 7,0 0,0 15

7 Sundhedsprocedurer 7,0 7,0 47,0 33,0 0,0 7,0 0,0 15

8 Sikkerhedspraksis 0,0 13,0 0,0 27,0 0,0 33,0 27,0 15

Sprog og literacy 9 Samtaler med børnene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 15

10 At opmuntre til udvikling af ordforråd 0,0 0,0 0,0 27,0 20,0 27,0 27,0 15

11 At respondere på børnenes kommunikation 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 87,0 15

12 At opmuntre børnene til at kommunikere 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 40,0 53,0 15

13 Personalets brug af bøger med børnene 33,0 0,0 0,0 33,0 7,0 13,0 13,0 15

14 At opmuntre børnene til at bruge bøger 20,0 27,0 13,0 20,0 13,0 7,0 0,0 15

Læringsaktiviter 15 Finmotorik 53,0 40,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

16 Krea 67,0 13,0 0,0 13,0 0,0 7,0 0,0 15

17 Musik og bevægelse 7,0 87,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

18 Klodser (konstruktionsleg) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

19 Rolleleg 33,0 40,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 15

20 Natur & Science 27,0 0,0 20,0 33,0 7,0 13,0 0,0 15

21 Matematik/ tal 67,0 7,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 15

22 Passende brug af teknologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 93,0 1

23 Fremme accept af mangfoldighed 67,0 27,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

24 Grovmotorik 0,0 27,0 7,0 13,0 0,0 20,0 33,0 15

Interaktion 25 Vejledning i grovmotorisk leg 7,0 0,0 0,0 13,0 13,0 20,0 47,0 15

26 Vejledning i leg og læring (ikke grovmotorik) 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 13,0 67,0 15

27 Interaktion mellem jævnaldrende 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 73,0 15

28 Interaktion mellem personale og barn 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 93,0 15

29 At give fysisk varme/ berøring 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 93,0 15

30 Vejledning i børns adfærd 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 27,0 60,0 15

Organisationsstruktur 31 Overgange og ventetid 0,0 7,0 0,0 0,0 13,0 13,0 67,0 15

32 Fri leg 7,0 60,0 7,0 27,0 0,0 0,0 0,0 15

33 Legeaktiviteter for hele gruppen 0,0 0,0 20,0 0,0 7,0 7,0 60,0 7,0 14

1 2 3 4 5 6 7

1

3
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15

Variation mellem stuerne (n=15)
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De beregnede scores skal tages med forbehold, da der er mange faktorer, der spiller ind på ”øjebliksbilledet”. Man kan 

sige, det vigtige er ikke tallet i sig selv; det vigtige er hvilke styrker og udfordringer de underliggende scores peger på, 

som pejlemærker for en dialog om hvilken kvalitet – inden for hvilke områder – vi ønsker at vores dagtilbud skal have. 

Omvendt retter observationerne således opmærksomhed på, at de valg, der træffes i dagligdagen, altid har konsekvenser 

for børnenes trivsel, læring og udvikling.  

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

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

udvikling bygger på (Lynch & Vaghul, 2015, s. 15; Knudsen et al, 2006). Ifølge et forskningsreview fra Dansk Clea-

ringhouse (Nielsen et al, 2013) er der stærk evidens for, at det har positive virkninger på barnets sociale, faglige og 

personlige udvikling og trivsel, når:  

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

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

personalet således er lydhør og nærværende overfor børnene  

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

på børnenes udtryk og imødekommer deres behov  

• Personalet møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning  

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

tilbuddet. Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn (Nielsen et al, 2013, s. 46-47). 

 

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

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

ning for børnenes muligheder for læring.  

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

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

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

nenes læring, fx i form af spil, legetøj og materialer. Når mængden og variationen i det tilgængelige materiale øges, vil 

børnenes kognitive kompetencer øges tilsvarende.  

Der er udbredt enighed i småbørnsforskningen om, at kvaliteten af relationer og interaktioner mellem børn og voksne er 

den mest betydningsfulde faktor i dagtilbud (EVA, 2018 og 2020; Christoffersen et al, 2014). At børn udvikler en tryg 

tilknytning til deres primære voksne, er afgørende for deres trivsel, læring og udvikling. En række studier viser, at børn 

kan knytte sig til andre voksne end deres forældre, og derfor er dagtilbuddets mulighed for at understøtte børns trygge 

tilknytning afgørende (EVA, 2018). 

”Tryg tilknytning opstår gennem regelmæssige interaktioner med sensitive og responsive voksne, der viser 

oprigtig interesse og omsorg for det enkelte barn og for hele børnegruppen. Samtidig er tryg tilknytning ud-

gangspunkt for interaktioner af høj kvalitet, der kan bidrage til børns trivsel, læring og udvikling. Børns til-

knytning kan udvikles både i planlagte pædagogiske aktiviteter og rutinesituationer i løbet af dagen. Brugen 

af primærvoksne – dvs. en organisering af det pædagogiske personale, hvor de samme voksne bliver med de 

samme børn gennem flere år - er ofte gunstig for børns trygge tilknytning i dagtilbud” (EVA, 2018, s. 4). 
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Figur 5) Variation mellem afdelingerne 

 

Én afdeling scorer tilfredsstillende kvalitet, 7 afdelinger scorer god kvalitet 

Fordeling af procentvis score efter summeret kvalitetsvurdering 

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud anvendes en summeret fordeling af scores efter fire kvalitetsniveauer 

(EVA, 2020). Scoren mellem 2 og 3,9 er sædvanligvis udtryk for at der er et tilstrækkeligt antal tilgængelige legemate-

rialer samt interaktioner af minimalt men tilstrækkeligt niveau. Under de aktuelle restriktioner observeres at materialer i 

sig selv stort set scores utilstrækkelig kvalitet. Det opvejes af, at interaktionerne er af fremragende kvalitet. For at lette 

fortolkningen af målingens resultater kan EVA’s model anvendes (EVA, 2020): 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Serie1 4,75 4,51 4,14 4,29 4,58 3,4 4,61 4,46

Variation mellem afdelinger

ITERS-3-

score 

Kvalitetsniveau Forklaring 

1-1,9 Utilstrækkelig  Den utilstrækkelige kvalitet betyder, at der eksisterer mangler i det observerede 

læringsmiljø. Det kan fx være mangel på legematerialer eller manglende brug af 

de tilstedeværende materialer. Utilstrækkelig kvalitet kan også betyde 

manglende opmærksomhed fra personalet samt for få eller negative 
interaktioner mellem børnene og det pædagogiske personale. 

2-3,9 Tilstrækkelig  Den tilstrækkelige kvalitet betyder, at der er et tilstrækkeligt antal tilgængelige 

legematerialer til stede på stuen. Det betyder også, at der er observeret 

interaktioner, som giver børnene et minimalt, men dog tilstrækkeligt niveau af 

omsorg og opmærksomhed. Det kan være, at personalet jævnligt eller i nogen 
grad taler og interagerer med børnene. Tilstrækkelig kvalitet kan fx også 

betyde, at krav til sikkerhed og hygiejne i nogen grad opfyldes.  

4-5,9 God  God kvalitet kan betyde, at der er flere tilgængelige legematerialer samt en 

fysisk indretning, der understøtter læringsaktiviteter. Det kan også betyde, at 

personalet i højere grad interagerer med børnene og involverer sig i deres lege 
og aktiviteter på en nysgerrig og berigende måde. 

6-7 Fremragende  Ved den fremragende kvalitet er stort set alle kvalitetskriterier opfyldt. 

Læringsmiljøet er således rigt på tydelige lege- og læringsområder, som i særlig 

grad stimulerer børnenes leg og læring og skaber trygge rammer for børnene. 

Det pædagogiske personale er fokuserede på børnenes tryghed og omsorg, og 
de stimuleres til læring og udvikling gennem rigelig interaktion og samtale. 
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Figur 6) Procentvis fordeling af stuernes score efter modellen for kvalitetsniveauer. 

 

 

 

Utilstrækkelig Tilstrækkelig God Fremragende

Plads og indretning 1 Indendørs plads 0 0 27 73

2 Indretning til pleje, leg og læring 7 80 7 7

3 Indretning på stuen 60 13 20 7

4 Børnerelaterede udstillinger 7 13 33 47

Rutiner for personlig pleje 5 Måltider 13 7 73 7

6 Toiletbesøg; bleskifte 7 20 66 7

7 Sundhedsprocedurer 7 53 33 7

8 Sikkerhedspraksis 0 13 27 60

Sprog og literacy 9 Samtaler med børnene 0 0 0 100

10 At opmuntre til udvikling af ordforråd 0 0 47 53

11 At respondere på børnenes kommunikation 0 0 7 93

12 At opmuntre børnene til at kommunikere 0 0 7 93

13 Personalets brug af bøger med børnene 33 0 40 27

14 At opmuntre børnene til at bruge bøger 20 40 33 7

Læringsaktiviter 15 Finmotorik 53 47 0 0

16 Krea 67 13 13 7

17 Musik og bevægelse 7 87 7 0

18 Klodser (konstruktionsleg) 100 0 0 0

19 Rolleleg 33 53 13 0

20 Natur & Science 27 20 40 13

21 Matematik/ tal 67 7 27 0

22 Passende brug af teknologi 0 0 0 7

23 Fremme accept af mangfoldighed 67 34 0 0

24 Grovmotorik 0 34 13 53

Interaktion 25 Vejledning i grovmotorisk leg 7 0 26 67

26 Vejledning i leg og læring (ikke grovmotorik) 0 0 20 80

27 Interaktion mellem jævnaldrende 0 7 14 80

28 Interaktion mellem personale og barn 0 0 7 93

29 At give fysisk varme/ berøring 0 0 7 93

30 Vejledning i børns adfærd 0 0 13 87

Organisationsstruktur 31 Overgange og ventetid 0 7 13 80

32 Fri leg 7 67 27 0

33 Legeaktiviteter for hele gruppen 0 20 7 67
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OPSUMMERING 

Observationerne viser, at institutionerne i forhold til evidensgrundlaget og beskrivelserne af kvalitet i ITERS-3 møder 

god til fremragende kvalitet hvad angår krav og forventninger til personalets samspil med børnene, hvor subskalaen 

Interaktion scorer fremragende kvalitet og Organisationsstruktur, Sprog og bøger og Rutiner for personlig pleje scorer 

god kvalitet. Plads og indretning scorer lige knap god kvalitet og er sammen med Læringsaktiviteter på tilfredsstillende 

niveau. 

Resultaterne fortæller, at kvaliteten af relationerne er god og personalet er sensitivt og anerkendende over for børnene 

og deres behov, især på det socio-emotionelle område og for Interaktion der scorer 6,38, er det fremragende kvalitet. 

Den meget høje score for skalaen viser at personalet jævnligt cirkulerer på stuen/legepladsen og samtidig har positive 

højkvalitets-samspil med børnene, hvor de kan lære noget og opnå succes. Der er samtaler med alle børn og stor op-

mærksomhed på og støtte til alle børns kommunikation. Den læring, der tilbydes børnene, foregår dels under fri leg, 

dels i personalestyrede aktiviteter og under rutinerne. Det møder således kravene i dagtilbudslovens beskrivelse af det 

pædagogiske grundlag. 

Under Læringsaktiviteter kommer de gode interaktioner ikke altid i spil (score på subskalaen er 2,22), hvorfor lærings-

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

forstand.  

De gode kvaliteter for læringsmiljøets kapacitet til at understøtte socio-emotionel udvikling, dvs. den gode kvalitet for 

interaktioner, genfindes ikke i udstrakt grad for nogle af de punkter, der kan relateres til den styrkede læreplan. Det 

medfører at de indholdsmæssige elementer i læringsaktiviteterne ikke altid kommer i spil. For fri leg (score 2,53) og 

organisationsstruktur (score 4,91) observeres samme udfordring, så der kunne overvejes tilførsel af materialer, at struk-

turen tilpasses børnene – bliver mere børnecentreret - og der kan introduceres en lidt mere proaktiv tilgang til nogle af 

børnene. 

Scores for Sprog og bøger (5,34) viser, at der samtales og tales meget med børnene og spørges til, hvad de laver eller er 

optagede af. For samtaler med børnene scores fremragende kvalitet på alle stuer. Personalet er meget opmærksomme på 

børnenes kommunikationen både verbalt og nonverbalt. Der er fremragende kvalitet for sprogstimulering men kun til-

strækkelig kvalitet for brugen af bøger. Der er en tendens til at den gode sprogstimulering mest kommer de ældste børn 

(tumlinger) til gode, hvorfor det bør overvejes hvordan spædbørnene også kan nyde godt af personalets ressourcer. 

Et rigt sprog og åbne spørgsmål, som i høj grad udfordrer børns tænkning og ræsonnement kommer ikke i spil i forbin-

delse med læringsaktiviteter, når der ikke er nogle materialer at være sammen om og tale om, eller hvis ikke der bruges 

bøger. Der mangler materialer, men personalet er dygtige til at skabe læringsmuligheder med de ”for hånden værende 

materialer”, fx inden for natur og science, og fx musikalitet og bevægelse uden instrumenter. Organisationsstrukturen 

er generelt velafstemt, men for faste strukturer og de manglende materialer skaber mange små frustrationer for børnene.  

Rutiner for personlig pleje er lige netop god kvalitet (3,98) og Plads og indretning er af tilfredsstillende kvalitet (3,8 

som er tæt på god kvalitet) 

Der er variation mellem de 15 observerede stuer. Den højeste score er 4,72 (god kvalitet) og den laveste observerede 

score er 3,25 (tilstrækkelig kvalitet). 13 stuer scorer god kvalitet, 2 stuer scorer tilfredsstillende kvalitet. 
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HVORDAN LÆSES DATA 

I det følgende præsenteres scores for stuerne inden for de seks subskalaer og 33 punkter i ITERS-3.  

For hver subskala indledes med teoretisk og empirisk baggrund for skalaen, sammenhæng med love, cirkulærer og 

vejledninger og sammenhængen i ITERS-3. Det vises, hvordan skalaen bidrager til den samlede kvalitetsbeskrivelse og 

det beskrives hvordan skalaen kan ses i forbindelse med forskningsviden og aktuelle diskussioner inden for dagtilbuds-

området herhjemme og internationalt. Den viste fordeling afspejler stop-scoren. Det vil sige den score, der fremkommer 

ud fra en standard-beregning, hvor scoren fastsættes ud fra det punkt, hvor mere end halvdelen af tegnene under et 

punkt ikke mødes (besvares med ”nej”) under observationen. 

Efterfølgende vises den samlede gennemsnitlige score for skalaen på områdeniveau, altså alle områdets afdelinger til-

sammen.  

Dernæst vises scores for de enkelte punkter i den aktuelle skala. Her går vi på stueniveau og følger modellen for afde-

lingsrapporterne. Alle scores på stueniveau er kodet/ anonymiseret og står i tilfældig rækkefølge fra 1-15 (hvert nummer 

knytter sig til en bestemt observation på en bestemt stue gennemgående. Dvs. nr. 1 er altid stue 1, nr.2 er altid stue 2 og 

så videre). 

Efter hver præsentation af en score på et punkt kan man læse om noget af den observerede praksis, hvordan scores for-

deler sig på udvalgte indikatorer (fx hvor mange procent der har scoret ”ja” i fx punkt 1.5.1) og med kommentarer til 

scores. 

I alle citater fastholdes termen pædagog eller voksen, hvor det står i de citerede tekster, ellers anvendes termen ”det 

pædagogiske personale”, ”personale” eller ”voksne” i rapporten. På stuerne er alle pædagogiske medarbejdere og børn 

anonymiseret/ synonymiseret (fx med ”V” for en af personalet og med ”X” og ”Y” osv. for børnene. 

Figurerne/graferne viser scoren på en skala fra 1 til 7. Scoren for hvert enkelt punkt kan ikke være lavere end ”1” (util-

strækkelig kvalitet). Visuelt ses at scoren i nogle figurer starter ved ”0”, for at kunne vise en 1-score. 

Hvert afsnit om en subskala indledes med en beskrivelse af hvad der omfattes af skalaen og hvad ITERS-3 måler.  

 

PLADS OG INDRETNING (PUNKT 1-4) 

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

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

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

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. Denne stigning i 

aggression kan også skyldes et begrænset antal legetøj og aktiviteter. Når pladsen reduceres, vil lege, motoriske udfol-

delser 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. 

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

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

læring og leg kulturelt relevant for dem (Parker & Thomsen, 2010). Et meningsfuldt miljø hjælper børn med at udnytte 

deres eksisterende viden og inspirerer dem til at skabe forbindelser, se forhold og få en dybere forståelse af den kom-

plekse verden omkring dem (Qvortrup, Nielsen, Lundtofte, Lomholt, & Christensen, 2020, s. 22). 

 

Subskala 1 er centreret om de fysiske rammer og forhold børnene tilbydes til pleje, leg og læring. Både i forhold til om 

der er rent og vedligeholdt, om der er fysisk plads til børnene, om der er indrettet hensigtsmæssigt til børns pleje, leg og 

læring og med mulighed for forskellig type aktiviteter. Subskala 1 indeholder 5 punkter: 

1 Indendørs plads 

2 Indretning til pleje, leg og læring 

3 Indretning på stuen 

4 Børnerelaterede udstillinger 

Punkt 1, ”Indendørs plads”; samlet vurdering: 5,8 

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

gelse i rummene. Der skal være den nødvendige plads til leg til det indskrevne antal børn og en stimulerende indretning. 

 

 

Vuggestuerne er generelt i god stand, rene og vedligeholdt, der scores over fire på alle stuer og gennemsnitligt tæt på 

fremragende kvalitet. Der er naturligt lys i alle rum og ventilationen kan styres ved at åbne vinduer/døre. De fleste over-

flader er i materialer, der er lette at vedligeholde og rengøre. På tre stuer er der ikke ”rigelig indendørsplads” og et par 

steder mangler solafskærmning på stuerne. 
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Punkt 2, ”Indretning til pleje, leg og læring”; samlet vurdering: 2,4 

Punktet handler om inventar og møbler til leg og læring. Borde og stole, der ikke matcher børnenes højde, eller som 

generelt ikke er i særlig god stand eller rare for børnene at sidde ved, medfører lave scores.  

 

Siddepladserne til børnene er generelt ikke komfortable og støttende for de fleste af børnene. Borde og stole er generelt 

ikke i børnestørrelse og indretningen understøtter ikke børnenes selvhjulpenhed fx lave åbne hylder til opbevaring af 

legetøj og hæve-sænke puslebord, mange steder er legetøjet ikke let tilgængeligt eller gemt væk. Kun 13 % af stuerne 

opnår positiv score for punkt 2.3.4 hvor ITERS angiver at siddepladser skal være komfortable og med sele, ryg-, fod-

støtte i forhold til børnenes alder og behov. Overfladerne må heller ikke være glatte. 

60 % af stuerne tilbyder bløde møbler i flere områder (2.5.3). 

Punkt 3, ”Indretning på stuen”; samlet vurdering:  2,07 

Punktet handler om hvorvidt der er hyggeområder med bløde materialer så som bløde tæpper, madrasser og polstrede 

børnemøbler til rådighed for børnene. 

 

Den store udfordring for vuggestuerne er, at indretningen forhindrer tilstrækkeligt tilsyn med børnene som skal sove. 

Der er bløde materialer tilgængelige for børnenes leg men der er ikke indrettet, så der er både åbne områder til leg, 

legeområder med udstyr og/ eller interessecentre. 

Kun et par steder er der indrettet decideret hyggeområde som kan bruges fx til at læse eller anden stille leg. Især i for-

hold til de yngste børn er dette et område, hvor de kan lege uforstyrret beskyttet mod mere mobile børn.  
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Punkt 4, ”Børnerelateret udstilling”; samlet vurdering: 4,93 

Under dette punkt fokuseres på indhold og anvendelse af udstillet materiale i institutionen. Bl.a. i forhold til om materi-

alet er udarbejdet af børnene, er passende og relevant, anvendes pædagogisk, giver mulighed for individuelt udtryk og 

viser børnenes tilhørsforhold til institutionen.  

 

 

Halvdelen af vuggestuerne har fremragende kvalitet for dette punkt. Det vil sige der generelt er udstillet farverige, enkle 

billeder og fotografier i lokalet, og noget hænger i børnehøjde, hvor børnene nemt kan se det.  Der er udstillet fotografi-

er af alle børnene i gruppen, og der er måske fotos af børnenes familier eller af børn sammen med andre børn ophængt i 

børnehøjde dvs. inden for rækkevidde (80 % for punkt 4.5.3) eller ligger fremme, beskyttet mod at gå i stykker af lami-

nat o.lign.  

Personalet snakker de fleste steder (73 %) med børnene om de udstillede materialer i halvdelen af vuggestuerne (punkt 

4.5.4). 

Et sted udstilles billeder af mad og børnenes måltid, billeder af børn og deres oplevelser samt dyr, det 

meste hænger i børnehøjde, så det er let at have samtaler om det. 

Et barn peger på udstilling og siger "Vega!" (opdigtet navn) V: Ja, det er Vega men hun er her ikke i 

dag, hun har fri. B: "Fri!" V: Ja, hun har fri. 

 

PERSONALETS RUTINER FOR PERSONLIG PLEJE (PUNKT 5 – 8) 

Grundlæggende skal sanitære og sundhedsmæssige krav for pleje, måltider, toiletbesøg, håndvask mv. være overholdte, 

jf. Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner (Sundhedsstyrelsen 2004) og pt også Aarhus Kommunes vejledning un-

der Covid-19 (2020) 

Det samme gælder for sundheds- og sikkerhedskrav til stuerne, både hvad angår bygningsmæssige forhold, de anvendte 

materialer, indeklima mv. ITERS-3 anerkender, at læringsmiljøet ikke kan være udfordrende og stimulerende og fuld-

stændig 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 ITERS-3 omhandler forskrifter og vejledninger, der i de fleste tilfæl-

de ikke er omfattet af den danske læreplan. Men man kan sige at de elementer ITERS-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 

danske dagtilbuds praksis. 
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Det er ifølge Sundhedsstyrelsen dokumenteret, at gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige brugervaner med-

virker 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 sundhedsfrem-

mende. Læringsmiljøet skal forebygge, og personalet skal tage ansvar for børnene uden at tage ansvaret fra børnene. 

Dvs. at fx de større børn (tumlinger) i et vist omfang skal inddrages og lære at tage ansvar for fx at få vasket hænder. 

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 befolknings-

gruppe i forhold til miljøbelastninger. 

Forekomsten af allergi og overfølsomhedsfænomener hos børn og unge har været stigende. 

Både børn og voksne er plaget af støj i daginstitutionerne. Støjen forstyrrer børns muligheder for at opfatte, forstå og 

lære, og der er kommet fokus på nye former for støjskader. 

Dokumentationen af sammenhængen imellem børns og unges sygelighed og en række miljøfaktorer i daginstitutioner, 

herunder hygiejnisk standard, pladsforhold, pasningsform, støj og indeklima, er blevet udvidet og uddybet. 

Det er nødvendigt at fokusere på hygiejniske rutiner og brugervaner, fordi interventionsundersøgelser viser, at sygelig-

heden 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 toiletbe-

søg, 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” (Si-

movska, 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). 

ITERS-3 har indikatorer, hvor der som minimal/tilstrækkelig kvalitet fx skal vaskes hænder før og efter måltidet men 

også efter behov, når børn og voksne har været ude, har rørt ved kæledyr mv. I relation til Aarhus Kommunes vejled-

ning ifm. Covid-19 vurderes det, at det stærke fokus i ITERS på sundhed og hygiejne flugter meget vel med de restrik-

tioner og anbefalinger Sundhedsstyrelsen har udstukket og som kommunen har forpligtet sig på at følge. 

Omkring måltidet er høj kvalitet bl.a. 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 dagtil-

bud (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 virk-

ninger på børns trivsel i form af færre sygdomstilfælde, når:  
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• 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 personales opfattelse, 

har voksen-barn interaktionerne i rutinesituationer dårligere kvalitet end leg og anden aktivitet. 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). Rutine-

situationer er også vigtige for samspil og læring, ja høj kvalitet i alle daglige samspil er meget vigtigt.  

I pædagogisk arbejde og dagtilbudsforskning er der de senere år kommet mere fokus på rutiner, hvor vi går fra upåagte-

de 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. Forskningen 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 erfaringer ”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 indlæg-

gelser. Til sammenligning udgør børns ulykker i hjemmet 62% af alle ulykker og 65 % af alle ulykkesrelaterede ind-

læggelser hos 0-5-årige børn (Statens institut for folkesundhed, 2010). 
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Subskala 2 er centreret om rutiner som involverer omsorg og pleje, hverdagsrutiner, dvs. måltidet, toilet, sovetid, sund-

hedspraksis og sikkerhed. Formålet er både at se på hygiejne, interaktion, de voksne som rollemodeller og udvikling af 

børns færdigheder i de pågældende situationer. Subskala 2 indeholder 6 punkter (punkt 6 scores i reglen IR (ikke rele-

vant), da det sjældent observeres. 

5 Måltider/ mellemmåltider 

6 Bleskift/ toiletbesøg 

7 Sundhedsprocedurer 

8 Sikkerhedspraksis 

 

Punkt 5, ”Måltider / mellemmåltider”; samlet vurdering: 3,6 

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

hedspædagogik) omkring måltiderne. Der ses på vask og desinfektion af overflader, hvor der spises, procedurer for 

håndvask før og efter måltider og servering af ikke-forurenede fødevarer. De danske standarder beskrives af Sundheds-

styrelsen. 

 

 

Der er alle steder en god stemning ved måltidet, børnene får den tid, de har brug for, og personalet er opmærksomme på 

alle børn og snakker med børnene (punkt 7.5.4 er 80 %).  

Personalet bruger spisetiden til at fremme selvhjulpenhed og læring fx ved at tale med børnene om den mad, de spiser i 

80 % (punkt 7.7.1) Fx har et barn peberfrugt med, og den voksne spørger: ”ved I hvad det hedder sådan en?” V: "Hvad 

er det for en" (peger på et barns frugt) og venter, så barnet har tid til at svare. Efter lidt tid siger den voksne "det er en 

vindrue". En voksen taler med et barn om personalets navne og spørger barnet, hvem der er hvem.  

Børnene tilskyndes til at være selvhjulpne (80 %) fx når hvert barn selv sætter sin madkasse og drikkeflaske i køleska-

bet når det er færdigt med at spise. Børnene kan tilskyndes til at udvikle selvhjælpsfærdigheder ved måltidet fx. ved selv 

at hælde vand op i glasset.  

I forhold til de sanitære krav vaskes bordene af før og efter måltidet – kun et par steder er der behov for mere opmærk-

somhed på bordvaks og håndvask. 

Rutinesituationer som måltider rummer ifølge flere studier potentiale for trivsel, læring og udvikling, fordi børn fx i 

måltidet kan opleve, hvordan man kan deltage i og bidrage til en samtale med både voksne og andre børn. Rutiner kan 
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også åbne for etablering af trygge tilknytningsrelationer, hvis pædagogerne ikke kun er fokuserede på resultatet, men 

giver sig tid til at være nærværende over for børnene i situationen (EVA, 2018, s.4). 

 

Punkt 6, ” Bleskift / toiletbesøg”; samlet vurdering: 3,8 

Punktet fokuserer på bleskift og toiletbesøg, både med henblik på hygiejne, at børnenes behov er dækket, personalets 

supervision, vejledning og interaktion med børnene i disse situationer. 

 

Toiletbesøg/bleskift opfyldes som regel på en hensigtsmæssig måde bl.a. ved visuel kontrol af bleen og individuelle 

skemaer. Ved bleskift/toiletbesøg opretholdes de sanitære procedurer mindst halvdelen af tiden men der er stor variation 

mellem stuerne. 

Et sted er der manglende opmærksomhed på at sikre hygiejnen, men ellers gøres alle steder forsøg på at opfylde krav 

om at alle børn vaskes ifm. bleskift, underlaget skiftes, og personalet vasker hænder/ bruger handsker. 

Samspillet mellem barn og voksen i skiftesituationen er positivt. Børnenes selvhjulpenhed fremmes både i forhold til at 

tage tøj og ble af og i forhold til håndvask, efterhånden som de er klar til det. Flere steder observeres læringsinteraktio-

ner, fx personalet forklarer hvad der sker og hvorfor eller der tales om de ting barnet ser eller har oplevet. Således er 

den pædagogiske praksis (fx punkt 6.5.4 som er 73 %) omkring bleskifte og toiletbesøg god hvorimod de sanitære for-

hold synes svære at overholde hele tiden. 

 

Der foregik en længere samtale med en ældre tumling under en skiftesituation. Den voksne og barnet 

kiggede på billeder af børnene og talte om hvad de hed. Den voksne sagde fx AN og barnet skulle efter-

følgende sige NE og den voksne gentog ANNE (opdigtet navn). Hvis barnet ikke helt kunne sagde den 

voksne FX AS...GER...ASGER 

Således blev der talt om dét der var udstillet OG det var sprogligt stimulerende. 

Derudover blev der talt om et billede der hang på væggen. Der var en masse is på. 

B: Der er is. 
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V: Ja det er rigtigt, der er en masse lækre is. Kan I huske da vi legede isbutik? Så legede vi at vi solgte is. 

B: Jordbær 

V: Ja, så kunne vi købe en jordbæris. Uhm den smagte lækkert 

 

Punkt 7, ”Sundhedsprocedurer”; samlet vurdering: 3,33 

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 følges samtidig med sundhedsfremme (personalet er gode rollemodel-

ler) og sundhedspædagogik (personalet hjælper børnene med vejledning, påmindelser eller fx med illustrationer). 

 

I forhold til sundhedsprocedurer er børnene korrekt påklædt både indenfor og udenfor og der altid skiftetøj til rådighed. 

Der er også god opmærksomhed på de sundhedsmæssige procedurer i forhold til at undgå spredning af bakterier. For 

eksempel observeres ofte (ikke systematisk) at personalet spritter hænder, når de har tørret næse på et barn, børn og 

voksne vasker hænder efter de har været ude at lege, og der luftes ud på stuen, mens børnene er i garderoben.  

Generelt gøres en vis indsats for at følge gode sundhedsprocedurer men kun i 40 % observeres at personalet gør en stor 

indsats. Dog ses positive læringsinteraktioner i 60 % (punkt 7.5.5.) hvor der kan tales om sundhedsfremmende interak-

tioner.  

En daglig rutine – middagsluren – er ofte fuld af ordløse regler, som børnene lærer og gerne følger (Grunditz, 2013). 

Der er i reglen faste pladser, børnene har deres egen madras og egen dyne/ tæppe og sovedyr, som skal findes frem og 

gøres klar. Middagsluren omfatter både denne klargøring, selve luren, og opvågningen, der også kan tage forskellig tid 

og opleves forskellig af de forskellige børn. Grunditz har observeret, hvordan børnene oplever at få lidt privatliv, hvor 

de fx ligger og hygger sig med en ven – dvs. de ligger og ser på hinanden uden at sige noget, og det gentager sig når de 

vågner. Overgangene til og fra middagsluren er betydningsfulde for de enkelte børn og der er ofte individuelle hensyn 

der skal tages og omsorg, der skal gives. 

Det observeres et sted, at flere børn tager legetøj i munden uden at legetøjet fjernes eller rengøres efterfølgende.  
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Punkt 8, ”Sikkerhedspraksis”; samlet vurdering: 5,2 

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.  

 

”På landsplan kommer ca. 12.000 børn i alderen 0-5 år hvert år på skadestuen efter en ulykke i vuggestuen eller dagin-

stitutionen. 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 indlæggel-

ser. Til sammenligning udgør børns ulykker i hjemmet 62% af alle ulykker og 65 % af alle ulykkesrelaterede indlæggel-

ser hos 0-5-årige børn” (Statens institut for folkesundhed, 2010). 

I forhold til sikkerhedsprocedurer er personalet med få undtagelser opmærksomme og forebyggende i forhold til at 

undgå uheld. De fordeler opsyn med børnene mellem sig og opholder sig altid tæt på børnene og justerer vejledning til 

børnene, så børn, der har brug for det, får en tættere vejledning (93 % for punkt 8.7.2) 

Der er mindre sikkerhedsrisici i alle vuggestuerne. Det er fx manglende børnesikring på stikkontakter, snore på trækdyr, 

høj kant ved hyggehjørne, børnesikringslåger (risiko for fingerklem). I forhold til sikkerhedsrisici udenfor er personalet 

altid forudseende og hjælper børnene med at følge sikkerhedsregler og griber ind forebyggende (93 % for punkt 78.7.4). 

Efter frokosten tog et par ældre toårige en høj skammel, kravlede op på den og hoppede ned på madrassen. En 

voksen forklarede efter et lille stykke tid, at det var lidt farligt at kravle op på SÅ høj en stol. Den voksne tilbød 

i stedet en lav skammel. Flere børn blev opmærksomme på legen og ville også prøve. De slæbte en ny (høj) 

stol hen til madrassen. Dén voksne, der nu havde tilsynet, accepterede den høje stol, der derefter blev brugt 

flittigt, både med og uden tilsyn. En enkelt gang skubbede et barn til et andet barn der var kravlet op på den 

høje skammel. 

 

Vuggestuebørn tegner sig for 16 % af de registrerede ulykker i daginstitutioner, mens børn i børnehaver tegner sig for 

74% af kontakterne relateret til daginstitutioner for børn under 6 år (Sundhedsstyrelsen, 2010). 
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SPROG OG BØGER (PUNKT 9 – 14) 

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

nem fællesskaber og interaktioner med mange dialoger mellem børn og voksne, hvor det pædagogiske personale optræ-

der 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 interes-

se for skrift, der er centralt.  

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

ger og børn (Nielsen et al, 2013, s. 66). Det skal i denne forbindelse understreges, at når voksne spørger børn om noget, 

er det ikke det samme som at der gennemføres en samtale. En samtale består af flere ”turtagninger”, hvor indholdet og 

barnets forståelse hele tiden udvides og beriges. Samtalen med de mindste kan bestå af pludren og nonverbal kommuni-

kation, der besvares verbalt af personalet.  

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, Mar-

kussen-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 kommunikationen 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 spørgsmål og samtale 

om det læste.  

• Barnet i dagtilbuddet får fonologisk opmærksomhedstræning i form af aktiviteter som rimgenkendelse, metalingvisti-

ske 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 udgangspunkt i plan-

lagte 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 

personale og børn. 

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

ge – 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 tilgæn-

gelige 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 eftermiddagen, i hyggestunder, 

når børnene er ved at være trætte sidst på dagen eller for at fremme afslapning og fællesskab i løbet af dagen. Et træk, 

som danske dagtilbud har til fælles med svenske (Garvis et al, 2018, s. 590).  
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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 ITERS-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 interesser. 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 højeste kva-

litetsgrad 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 opmuntres 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 højtlæsning/dialogisk 

læsning kan også vise børnene hvad de kan kigge efter, når de selv skal finde bøger, og 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 kunstvær-

ker 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 personalet 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 per-

sonalet 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 interakti-

onen kan personalet understøtte børns rolleleg ved at hjælpe børn med at opretholde deres leg og vedtage spillereglerne 

på passende måde, især ved hjælp af sprog, som så samtidig er sprogstimulerende (Smilansky, 1968). Der er også en 

stærk sammenhæng mellem sprogstimulering og gode interaktioner. 

Udviklingen af både spædbørns og tumlingers socioemotionelle kompetencer gør børnene i stand til at indgå som aktive 

deltagere i sociale sammenhænge. Tidligt i livet begynder børn fx at udvikle evnen til at skelne mellem sig selv og 

andre. De begynder også at kunne tale om og forstå egne og andres følelser samt at regulere og tilpasse deres handlinger 

til omgivelserne (Bleses et al, 2019). Disse kompetencer, der udvikles gennem trygge og positive samspil, er fundament 

for både sproglig og kognitiv udvikling, såvel som for børnenes trivsel og velbefindende. 
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Subskala 3 er centreret om at understøtte børns sproglige udvikling og udvikling af kommunikative kompetencer. Fokus 

er både på indholdet og bredden i det sproglige miljø, mulighed for at få input til og anvende sprog samt på hvordan 

personalet understøtter børnene i brug af bøger (tidlig literacy (legeskrivning, skriblerier, tal- og begrebsforståelse).  

Subskala 3 indeholder 6 punkter: 

9 Samtaler med børnene 

10 At opmuntre til udvikling af ordforråd 

11 At respondere på børnenes kommunikation 

12 At opmuntre børnene til at bruge kommunikere 

13 Personalets brug af bøger sammen med børnene 

14 At opmuntre børnene til at bruge bøger 

 

Både verbal og nonverbal kommunikation er vigtige interaktionsformer mellem børn og det pædagogiske personale i 

dagtilbud. Eksempler på udbredt nonverbal kommunikation mellem børn og voksne er berøring, mimik, fagter og at 

række hinanden genstande.  

Forskning om relationer viser entydigt, at voksne bør kombinere verbal kommunikation med nonverbal kommunikation 

i interaktioner med børn i alle aldre (EVA, 2018, s. 5). 

 

I de første leveår tilegner barnet sig sprogets lydsystem og opbygger ordforråd (forståelse og brug af ord). Ordfor-

rådet er helt centralt for tilegnelsen af hele sprogsystemet og et afgørende lokomotiv for mere komplekst sprog-

brug (at kunne bruge sproget uden for en her-og-nu-kontekst). Ordforrådet udvikler sig meget i de første år, og det 

tidlige sprog udgør det fundament, som læsekompetencer og læring senere hen i skolen kommer til at bygge på 

(Bleses et al, 2019, s. 20).  
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Tilsvarende viser en dansk undersøgelse, at børn har bedre sprogkompetencer, hvis de går i et dagtilbud, hvor det pæda-

gogiske personale 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). 

 

Punkt 9, ”Samtaler med børnene”, samlet vurdering: 6,6 

Fokus i dette punkt er på, hvordan personalet er tæt på børnene og har samtaler med dem, der er behagelige, uformelle, 

legende og gerne med hyppig en-til-en kommunikation. 

 

Scores for alle stuer viser fremragende kvalitet. 

Personalet har hyppige samtaler med alle børn igennem hele dagen både i rutiner og leg.  

Der tales med børnene om det de er i gang med og der bruges ord til at beskrive barnets handlinger og der leges med 

ordene 

B: Bien er gitti. V: Ejjjj, den er ikke giftig. B: Jooo. V: Nahai! B: Joho. V: Nahaii! *begge smiler og har øjen-

kontakt. 

 

Eksempler på at sætte ord på for spædbørn og have samtaler med de mindste børn: 

V: Du ville bruge den som gå-vogn - skubbe den foran dig. Du kom til at køre ind i X og så skubbede hun den 

tilbage så du faldt, ja. 

En voksen kommunikerer hvad et nonverbalt barn forsøger at sige: Så klapper du lige her - værsgo siger du 

(gentager tre gange)... du giver mig en ske... tak skal du have. 
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Punkt 10, ”At opmuntre til udvikling af ordforråd”, samlet vurdering: 5,53 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet som en del af hverdagspraksis arbejder sprogligt med børnene i forhold til 

at udvide børnenes ordforråd, bl.a. ved selv at bruge en bred vifte af ord, og ved at introducere nye temaer og emner 

med henblik på at udvide børnenes forståelse af de ord, de bruger. 

 

Over halvdelen af vuggestuerne scorer fremragende kvalitet for dette punkt. Den anden halvdel af vuggestuerne scorer 

god kvalitet. Personalet tilføjer ord til de handlinger, de møder, når de reagerer på børns behov og er dygtige til at for-

tolke børnenes kommunikationsforsøg og følge op på passende vis fx.” Ja, du er træt nu.”  

Personalet reagerer på en hensigtsmæssig og positiv måde på børnenes kommunikative initiativer. Der tilføjes ord til 

børns handlinger fx: du har en agurk, du har jordbær, du læser i en bog, du hoster lige. 

Alle steder bruger personalet navne på mennesker, ting og steder som børnene har erfaret eller erfarer gennem formid-

dagen: 

Vi fik kiwi (til et spædbarn) den er god - sød og saftig, ja sød og saftig 

Ja, der var du i hvert fald yngre 

Du har din mor og jeg har min mor 

strømper på... og den højre 

Det er oliven, vil du smage oliven? Der er ikke noget i den, nogle gange er der sten i ... eller mandler 

Det er en vinduespudser - han pudser vores vinduer, så bliver de så flotte 

Al den motion - så bliver vi så sultne 

Hvad leder du efter du ser så søgende ud 

Børnene venter på at maden skæres ud og serveres. Voksen til en yngre tumling: Du bliver lidt utålmodig - du 

føler ikke jeg er hurtig nok 

Det er en squash og det er en agurk. Squashen er hvid indeni og agurken er nærmest gennemsigtig. Det er for-

skellen. Og så smager agurken mere af vand og squashen har nærmest en konsistens som radiser  
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Punkt 11, ”At respondere på børnenes kommunikation”; samlet vurdering: 6,73 

Under dette punkt fokuseres på personalets nærhed til børnene, om personalet cirkulerer og har opmærksomhed på 

børnenes forsøg på kommunikation. 

 

Punktet har et meget højt gennemsnit af fremragende kvalitet. Kun et enkelt sted bliver scoren lavere, fordi der ikke 

responderes tilfredsstillende på børn der har behov for trøst. 

Personalet reagerer på børnenes subtile kommunikation, fx bemærkes når kropssprog signaler behov for interaktion og 

personalet siger ord, som børn forsøger at kommunikere og tilføjer flere ord og ideer for at udvide og berige børnenes 

kommunikation. 

Et barn forsøger at sige blomkål og den voksne har svært ved at forstå det. Den voksne giver flere forsøg 

og pludselig: Blomkål - selvfølgelig. Hvor er du go´ BLOMKÅL - du er vild med blomkål! 

B: Bar V: Ja, det er farligt 

B: Du-duu V: Ja, fut fuut, et tog - et futtog 

B: Lydderød, ly, ly, derød, fordi, fordi, fordi, regner. *Voksen venter tålmodigt. V: Så må vi have de 

lyserøde sko på fordi der regner 

B: yve. V: Ja den kan flyve 

B: Ranche. V: Det er rigtigt X, du har Orange prikker på din trøje. 

B: akken. V: Ja, jakken. B: Øeahu. V: Ja du får jakken på.  

B: Orande. V: Vil du have den orange bold? 

B: bol, oran. V: Vil du også have en bold? Skal den være orange? 
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Punkt 12, ”At opmuntre børnene til at kommunikere”; samlet vurdering: 6,47 

Punktet fokuserer på om personalet har samtaler med børnene, stiller spørgsmål og har dialoger med turtagninger. 

 

Personalet har ofte dialoger med flere turtagninger (60 %), bruger passende spørgsmål og venter på svar (93 %). Alle 

andre tegn på god og fremragende kvalitet scores 100 %. Så personalet starter samtaler med alle børn, er opmærksom-

me på børnenes spørgsmål og stiller selv nye spørgsmål, som børnene er interesserede i at besvare. 

V: Malede du med en masse farver? 

V: Hvad vil du have og spise? 

V: Hvem var med fra motorikrummet? 

V: Hvilket tøj skal man så have på når det regner? B: Regntøj. V: Ja, og hvad skal man have på fødderne? B: 

Gummistøvler! 

V: Hvilken sang skal vi synge nu? B: Den med elefanten. V: Hvilken en af dem? Byder op endnu en elefant 

eller den anden?  

V: Er der broccoli hjemme i din have? 

V: Hvad laver du? Kaffe, eller kakao? Nej, er det suppe - hvad skal der mere i? 

Barn:"bludibludiblu". V: Ja, vil du også gerne tegne? (Barn smiler) 

 

V: Vi fik medister – medisterpølse. Jeg kom ind med noget andet til dig... B: havregryn. V: Ja, havregryn 

V: Hvor var du henne i går?... var du i Storcenteret? Var der Gurli Gris?... B: Gis. V: Ja, du mødte Gurli Gris. 
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Punkt 13, ”Personalets brug af bøger med børnene”; samlet vurdering: 3,73 

Dette punkt har fokus på, hvor meget og hvordan personalet bruger bøger sammen med børnene, formelt og uformelt, 

om bøgerne er passende, hvorvidt personalet formår at engagere børnene i at bruge bøger og bruger både fiktion og 

fakta til at udvide børns verden. 

 

Der observeres brug af bøger på 63 % af stuerne. Når der læses eller bruges bøger, er bogtiden behagelig og personalet 

udviser interesse for og glæde ved bogen. Scoren er god til fremragende kvalitet for 2/3 af stuerne. Personalet viser 

billeder og sætter en gang imellem også ord på- udpeger og navngiver billeder i bogen (60 %) eller læser teksten og 

taler med børnene om billederne (54 %). 

V: Ka’ du huske hvad der sker? Hvad var det så... 

V: Han kommer for at se på situationen (ambulanceføreren). Det kan være han blev bange fordi han kørte 

galt... han ser bange ud. 

 

Brug af bøger sammen med børnene understøtter literacy udvikling, dvs. tidlig sprogudvikling og lege-læsning, fortæl-

ling samt tegning/ skriblerier. Et svensk forskningsprojekt (Björklund, 2008) viser at børn gerne organiserer deres lite-

racy bestemte steder, fx et læsehjørne, en hyggekrog med bøger, et tegne-male-værksted mv. (det som ITERS bl.a. 

omtaler som legeområder og interessecentre). 

Punkt 14, ”At opmuntre børnene til at bruge bøger”; samlet vurdering: 3 

Her rettes fokus på mængde og kvaliteten af bøgerne, om bøger er tilgængelige og om personalet viser interesse når 

børn bruger bøger. 
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Der observeres tilgængelige bøger på 63 % af stuerne. Bøgerne er passende og inkluderer fakta og fiktion. Personalet 

viser generelt positiv interesse, når et barn bruger bøger. 

På 73 % af stuerne er de fleste bøger let tilgængelige for børnene, men ingen steder er der mere end 20 bøger tilgænge-

lige, dog kræver ITERS flere bøger til ældre børn end til spædbørn. 

V: Har I fundet bøger? Skal I til at læse? B: ja. V: EJ hvor hyggeligt! *støtter børnene og læser med.  

V: Skal vi læse en bog? NEJ! Du vil ikke læse? Barnet ryster på hovedet. Ok 

 V: Du sidder lige der og læser en bog - det ser også hyggeligt ud. Jeg kommer ind og læser for dig når jeg 

har... 

 

 

LÆRINGSAKTIVITETER (PUNKT 15 – 24) 

Læring kan i ITERS 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 fore-

går i dagtilbuddet i løbet af dagen. 

De forskellige former for læringsaktivitet, hvad enten det er i rutiner, leg eller aktivitet, har forskelligt potentiale, af-

hængigt af styrken i de proksimale processer (se fx Næsby, 2017). Styrken i disse øges ved gentagelse, over tid, af-

hængig af børnene, kvaliteten af materialerne, der anvendes, og – først og fremmest – gennem personalets interaktion. 

Der er i de fleste underpunkter med høj kvalitet en tydelig reference til sustained shared thinking (Sylva, 2004; Siraj, 

Kingston & Melhuish, 2015), som defineres som: 

”An episode in which two or more individuals “work together” in an intellectual way to solve a problem, clarify a con-

cept, evaluate activities, extend a narrative, etc. Both parties must con-tribute 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 per-

sonalet, at de er sensitive og kan indtage børnenes perspektiv i en afbalanceret pædagogisk praksis (Siraj- Blatchford, 

2009; Siraj, Kingston & Melhuish, 2015) i en atmosfære, hvor børnene kan være sikre, trygge, nysgerrige og blive sti-

muleret (care and education, Sylva et al, 2004). Skalaen, der indeholder begrebet sustained shared thinking, kaldes 

SSTEW og anvendes i England for de 2-5årige som supplement til ITERS-3. 

Også Fremtidens Dagtilbud beskriver balancen mellem børneinitierede, voksenstøttede og vokseninitiere-de 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 faglige viden i spil for at 

justere og målrette en given aktivitet, så børnenes motiver og personalets pædagogiske mål understøttes. 

I forskningsreviewet fra Dansk Clearinghouse slås fast,  

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

gruppearbejde og læring gennem fri leg. Leg udgør en vigtig bestanddel af børns læring. Det gælder både fri leg og leg, 

hvor pædagogen deltager” (Nielsen et al, 2013, s. 52) 

Personalet kan 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 reflektere 

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. 
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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 kategoriseres som et ud-

viklingsperspektiv (generel kognitiv vækst, social-følelsesmæssig udvikling og selvregulering) eller et læringsperspek-

tiv (herunder udvikling af matematiske færdigheder, mundtlige sprogfærdigheder og læsning og skrivning). Forskning, 

der antager et udviklingsperspektiv, har ifølge Pyle, Deluca og Danniels konsekvent støttet brugen af fri, eller børnesty-

ret 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 børneledet 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 gennem 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 kate-

gorier – børnestyret, voksenstyret, styret i fællesskab - omfatte leg med legetøj eller andre objekter, der kan udforskes 

eller manipuleres, spil, dramatisk leg eller rolleleg (dvs. legeaktiviteter, 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 instrueret 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 niveauer af pædago-

gens 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 curriculumstyret (målstyret) 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). 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) om-

end 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 indhol-

det 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 reflek-

tere 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 og læring er både børne og voksenstyret i et forhandlet samarbejde. Pædagogen styrer ved at be-

stemme 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, lege-områder 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 børnene enga-

geres på en legende og involverende måde (Pyle & Danniels, 2017, s. 284). Børnene har stadig indflydelse på legens 

fortælling og udvikling (rammeleg som Broström beskriver det) men bestemte elementer fx skrift og tal indgår i legen. 
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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 samskabende 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 gen-

nem 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. 

Begrebet om og forståelsen af legebaseret pædagogik understreger vigtigheden af interaktioner og samtaler, der under-

støtter 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 beslutninger 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 legeba-

seret pædagogik udfolder sig gennem pædagogens holdning. Tilmed karakteriser Broström 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 beha-

gelig (Broström, Sandberg, Johansson, & al, 2015). 

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

ger på pædagogernes dybtgående viden om børns interesser og respekt for børn som kompetente aktører. Også Bro-

ström 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 lærings-

aktiviteter må tage afsæt i leg. Læring ses som meningsfuld fordybelse, der bygger på børnenes motivation og et stimu-

lerende 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 (Social-

styrelsen, 2014, s. 9; Vygotsky, 2004).  

Kommunernes Landsforening (KL) skriver samstemmende ”at dagtilbud først og fremmest giver børnene gode erfarin-

ger 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 sammen” (KL, 2017, s. 11). 

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

dagtilbud, der dækker alle læreplanens temaer, den brede læring, legen og bestemmelserne om børnemiljøet og inddra-

gelse af børnenes perspektiv: Dagtilbudslovens § 8 stk. 5. ”Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, 

hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljø-

et skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes 

alder og modenhed” (MBUL, 2016c). 

Senest viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der som en del af evalueringen af den styrkede pædago-

giske læreplan har gennemført 20 casestudier, blandt andet ”at der er potentiale i at arbejde mere fokuseret med perso-

nalets faciliterende rolle i børnenes selvorganiserede leg; at personalet observerer leg for at få en øget indsigt som afsæt 

for at handle hensigtsmæssigt i forhold til den leg, der ikke er velfungerende, og for de børn der ikke deltager i legen; 

og at arbejde videre med at sikre den vanskelige balancegang mellem facilitering af legen uden at forstyrre eller overta-

ge legen” (EVA, august 2020, Casestudier om lige deltagelsesmuligheder). 
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Og i en evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv (DCUM, 2020) er en række ho-

vedpointer blandt andet: 

At børnene oplever at have en relativt høj grad af medbestemmelse i leg og i de børneinitierede aktiviteter, mens graden 

af medbestemmelse opleves at være varierende i de vokseninitierede, planlagte aktiviteter og rutinesituationer. 

At på 0-2-årsområdet er det kendetegnende for legen, at samspillet mellem det pædagogiske personale og børn er nær-

værende og deltagende, mens det på 3-6-årsområdet er kendetegnende for legen, at samspillet mellem det pædagogiske 

personale og børn er sporadisk og flygtigt. 

At børnene oplever generelt, at der er gode steder at lege både ude og inde, men en stor andel af børnene oplever at 

blive forstyrret i deres leg, hvilket kan mindske deres mulighed for at opleve fordybelse gennem legen. 

At børnene møder en bred læringsforståelse i de vokseninitierede, planlagte aktiviteter, da det pædagogiske personale 

formår at skabe samspil mellem flere læreplanstemaer og på den måde udnytter læringspotentialet. For de andre typer af 

hverdagssituationer i dagtilbuddene (rutinesituationer, børneinitierede aktiviteter, mv.) udnyttes læringspotentialet ikke i 

samme grad. 

At dagtilbuddene formår i relativt høj grad at udnytte læringspotentialet i de børneinitierede aktiviteter for 0-2-

årsområdet, mens læringspotentialet ikke i samme grad udnyttes på 3-6-årsområdet 

  

Uderummet 

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

de for leg og læring. 

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 ellers, at når legeplad-

sen 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 kom-

petencer, når der arbejdes pædagogisk med motorik og bevægelse gennem dans og atletik på en måde, så alle børn in-

kluderes 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” (Mårtensson, 2004; Ha-

gen 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 tilbagetrukne 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 bør-

negruppen. 

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). 
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Børnenes læring 

De fleste studier, vi finder i EVA’s forskningskortlægning om relationer, peger på, at den voksne bedst kan stimulere 

børnenes trivsel, læring og udvikling ved at tage udgangspunkt i det, der interesserer børnene. Fælles for studierne er, at 

de viser, hvordan små oplevelser i hverdagen kan stimulere børns opmærksomhed og læring, hvis det pædagogiske 

personale griber børnenes interesser i situationen (EVA, 2018, s. 4). Flere studier peger på, at regelmæssige og længe-

revarende interaktioner, der involverer vedvarende fælles tænkning, er kognitivt stimulerende for barnet (Taggart et al, 

2015, Melhuish et al, 2015). 

I en lang række aktiviteter, fx finmotoriske, kreative, og sand/vand leg udvikler småbørn forståelse for og brug af be-

greber vedrørende størrelser, former, mængder, tal og mønstre. Derudover begynder børnene at opbygge en talforståel-

se. Tilegnelse af abstrakte matematiske begreber hjælper også børnene med at kunne tale om situationer væk fra her og 

nu, fx ved at forstå og anvende ord for tid (Bleses et al, 2019, s. 19). 

Børnene videreudvikler allerede fra starten af deres tid i vuggestuen eksekutive funktioner, som er de kognitive proces-

ser, som er nødvendige for at kontrollere tanker, adfærd og følelser. Det gør det muligt at udføre målrettede handlinger 

og reagere bevidst på omgivelserne (Belutskaya & Veraksa, 2019). De vigtigste eksekutive funktioner er arbejdshu-

kommelse, følelsesmæssig regulering (impulskontrol) og opmærksomhed (kognitiv fleksibilitet) (Bleses et al, 2019, s. 

20). Eksekutive funktioner er vigtige for tilegnelsen af sproglige, kognitive og sociale kompetencer. De tidlige samspil 

bygger et stillads for læring op i løbet af barnets to første leveår.  

I aktiviteterne sammen med børnene, hvad enten de er kommet i gang på det pædagogiske personales eller børnenes 

eget initiativ, er det god kvalitet at følge børnene. De skal kunne udtrykke sig individuelt, på deres egen måde, og ikke 

bedes om at kopiere eksempler (skabeloner). Det gælder kreative aktiviteter men også de andre læringsaktiviteter, og 

der skal gerne være alsidige og rigelige materialer til rådighed, så alle børn kan deltage og komme til at lege/ arbejde 

med det, de har lyst til. Det er i ITERS-perspektiv fremragende kvalitet, når der løbende inddrages nye materialer og 

redskaber, i takt med at børnene er klare til det, dvs. at materialerne passer til børnenes færdigheder. 

En del af de udsagn (indikatorer/ tegn på kvalitet), der observeres efter, handler om, hvilke aktiviteter børnene har mu-

lighed for at deltage i, og hvilket legetøj, der ligger fremme på stuen, så børnene selv kan nå det. Noget af det legetøj, 

der ses efter, er klodser. Andre eksempler er tegnegrej, udklædningstøj og rekvisitter til rollelege og instrumenter til at 

spille musik med. Variationen i legetøj og rekvisitter, børnene frit kan bruge, viser noget om bredden i de lege- og læ-

ringsaktiviteter, vuggestuerne tilbyder. Variation gør det muligt for det pædagogiske personale at stimulere kreativitet, 

kunstneriske udtryk, evnen til at indgå i rollelege, rytmesans, sprog, nysgerrighed og trang til at eksperimentere.  

Klodser, er et eksempel på legetøj/ materiale, der observeres. Klodser kan i særlig grad fremme samspil og 

nysgerrighed. De giver børn mulighed for fx konstruktionsleg og opfordrer til samarbejde mellem børn og 

mellem børn og pædagogisk personale. Klodser sætter gang i fantasien, fordi de kan bruges sammen med andet 

legetøj, fx bilbaner, figurer af dyr og mennesker og til at bygge huse, tårne, broer osv. Leg med klodser stimu-

lerer til at lære og udvikle sig gennem leg. Det observeres også, hvorvidt klodserne er tilgængelige for børnene, 

og hvor mange der er. Der ses også efter, hvordan det pædagogiske personale bruger klodserne sammen med 

børnene. Klodserne giver mulighed for, at det pædagogiske personale kan stilladsere konstruktionslege med 

børnene og få gode samtaler med børnene om, hvad de bygger. Derfor er leg med klodser en aktivitet helt i 

læreplanens ånd. Når pædagogisk personale leger med klodser med børnene, kan de arbejde med forskellige 

elementer af barnets udvikling som fx den sociale, kognitive, sproglige, matematiske og demokratiske udvik-

ling – på tværs af læreplanens temaer (EVA, 2020). 

 

Selvom klodser, og det andet legetøj og andre materialer, der observeres under punkterne i læringsaktiviteter, er vigtige 

for børnenes leg i vuggestuen, udgør de hver især kun en lille del af børnenes oplevelser i læringsmiljøet. Derfor udgør 

kriterierne om fx klodser også kun en brøkdel af de samlede kriterier, og om der er klodser på stuen og hvordan pæda-

gogisk personale bruger dem, påvirker ikke den samlede score ret meget.  
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Hvis man scorer lavt på klodser, kan man score højt på andre ting. Der skal ikke nødvendigvis være klodser på stuen, 

for at man kan opnå ”god” kvalitet i en måling med ITERS.  

Det pædagogiske personales rutiner udgør også en stor kilde for børnenes læring og udvikling. Fx er rutinerne for ”at gå 

på legepladsen” med til at understøtte børnenes erfaringer med natur og science. Konkrete handlevaner/ rutiner for per-

sonalet kan være: at sikre at børnene er klædt ordentligt på til at være ude; at tilbyde dem meget legetøj og materialer, 

børnene frit kan vælge imellem; opmuntring af børnene til at lege med naturmaterialer; hjælpe børn, der beder om 

hjælp, men opmuntre andre børn til at klare udfordringer selv – og tillade at børnene frit kan vælge, hvor på legepladsen 

de vil være (EVA, 2015. s. 16; Klaar, S, 2013). Hermed tilbydes muligheder for at børnene kan erfare naturen og det at 

være ude som noget rart, positivt og godt. 

Små børns meningsdannelse i deres fysiske møde med naturen er praktisk og fysisk mere end begrebslig og verbal. I 

bestræbelser på at overkomme en fysisk præstation, så som at gå op ad en stejl bakke, afprøves forskellige måder at 

bevæge sig på – fx at det er bedre at gå langsomt og at bøje i knæene – og børn lærer at nogle overflader er glatte, nogle 

er ujævne, og at det går hurtigere med at glide ned ad bakken, hvis den er jævn og glat, eller man kan tage hænderne til 

hjælp (EVA, 2015, s. 17). 

Voksenledede sangaktiviteter kan understøtte kommunikation og sprogudvikling hos børn. Alle børn profiterer af sang 

og sangleges gestik, rim og rytmer og nye ord. Børn udvikler evner til kommunikation gennem deltagelse i sproglige 

samspil og i aktiviteter så som måltider, leg, sang, læsning, osv. 
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Subskala 4 Læringsaktiviteter er centreret om børnenes læringsmuligheder. Læring forstås her som læringsfremmende 

interaktion mellem medarbejder og barn, hvor medarbejderen tilbyder information og øger barnets læring og tænkning. 

Det kan være formelt eller uformelt, planlagt eller spontant. Læring kan foregå i grupper, mens børnene leger, og i løbet 

af rutinesituationer og overgange. Der ses under punkterne på, hvilke materialer der er til stede, om materialerne er 

tilgængelige for børnene, om materialerne anvendes og hvordan medarbejderne interagerer med børnene når materialer-

ne anvendes. Subskala 4 har 10 punkter: 

 

15 Finmotorik 

16 Krea 

17 Musik og bevægelse 

18 Klodser (konstruktionsleg) 

19 Rolleleg 

20 Natur/ science 

21 Matematik/ tal 

22 Passende brug af teknologi 

23 Fremme accept af mangfoldighed 

24 Grovmotorik 
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Punkt 15, ”Finmotorik”; samlet vurdering: 1,53 

Dette punkt har fokus på børns adgang til finmotorisk materiale og på deres muligheder for at anvende materialerne, 

antal og karakter af materiale, og personalets interaktion med børnene, når de anvender materialerne, herunder også 

mulighed for differentiering af børnenes anvendelse af materialerne. 

 

Kun på en enkelt stue observeres mere end 5 forskellige finmotoriske materialer såsom aktivitetskasser, stable kopper, 

gribelegetøj, beholdere til at fylde/ hælde og Duplo til rådighed for børnene.  

I forhold til at imødekomme forskellige færdigheder såsom at gribe, ryste, dreje skubbe, trække, stikke, sætte sammen, 

sætte tommel og pegefinger sammen, skrible er der således ikke meget variation i materialeudvalget.  

Personalet er dog hjælpsomme og løser problemer med det sparsomme materialeudvalg på en positiv måde (73 %) 

 

Punkt 16, ”Krea”; samlet vurdering: 1,87 

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

børnene og bidrag til læring under krea-aktiviteter 
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Det er kun i 33 % af vuggestuerne, der regelmæssigt er tilbud om krea-materialer og aktivitet. 

Der er flere steder udstillet ”skillerier” eller værker, som børnene har lavet (punkt 16.3.5) og disse illustrerer, at der en 

gang imellem foregår krea -aktiviteter, hvor børnene får lov til at udtrykke sig individuelt og benytte forskellige materi-

aler på deres egen måde (67 %). 

Umiddelbart er der flere steder en særlig Covid-19 strategi, dvs. at kreamaterialerne tages frem og sættes tilbage igen – 

men ikke hver dag. Fx var der kun 1/5 af stuerne der tilbød mindst ’et tegnemateriale. Scoren ville helt sikkert have 

været anderledes hvis ikke man på stuerne var underlagt restriktioner.  

De aktiviteter der foregik (på tre stuer) var yderst eksemplariske og alle de involverede børn var dybt optaget af aktivi-

teten.  

V: Det er smart at I begge to vælger lilla, så kan I deles om tallerkenen med maling. den kan stå lige imellem 

jer 

V: Så tager jeg denne her malerskjorte på, så ligner jeg næsten en kunstner fra Frankrig, der skal til at male 

flotte solsikke 

Børnene får instruktion i at lave egne kunstværker: Og så maler man her, bagefter folder I det og se, så bliver 

det til et helt andet maleri 

V: Du vælger en stor pensel og Y vælger en lille pensel 

V: Og så hælder vi noget mere vand i vandfarven, se man kan også bruge fingrene til at male med 
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Punkt 17, ”Musik og bevægelse”; samlet vurdering: 2 

Her fokuseres på børnenes adgang til musik, musikmateriale og bevægelse og personalets bidrag i form af interaktion 

og læringsmuligheder. 

 

Kun på en enkelt stue findes musikmaterialer for børn. Det betyder at 93 % af stuerne scorer nej på punkt 17.3.1. Men 

alle steder på nær et observeres musikalsk aktivitet, fx at personalet nynner/synger sammen med børnene både formelt 

og uformelt. Under sangene laves der fagter og bevægelser. Personalet er entusiastiske omkring musik og opmuntrer 

børnene til at deltage – omvendt er børnene i reglen ikke forpligtet til at deltage, når der foregår musiske aktiviteter.  

Den lave score fremkommer udelukkende fordi der er mangel på tilgængelige musikmaterialer. Der ses steder med en 

kasse med rasleæg, en voksenguitar, rangler med lyd, klaptræ mv. men ingen af delene er tilgængelige for børnene 

Sang under spisetid "Der sidder x, y, z". Den voksne og børnene peger og trommer sammen på bordet "Blå 

¨ballon" sang, puster, gestik ballon der springer.  

Et sted findes en kasse med legetøj frem, med materiale der passer til sangene. Børn vælger sange. Kort efter 

giver en dreng giver udtryk for han ikke vil synge mere, og så stopper de.  

 

Punkt 18, ”Klodser”; samlet vurdering: 1 

Dette punkt fokuserer på børns adgang til klodser, plads til at lave konstruktioner og simple klodslege, personalets in-

teraktion med børnene i denne aktivitet, og personalets tilføjelser til den, fx matematiske begreber. 

 

Der er ikke observeret klodser til rådighed for børnene i vuggestuerne.  
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Punkt 19, ”Rolleleg”; samlet vurdering: 2,07 

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

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

ner med børnene. Rolleleg defineres som det ”at forestille sig eller lade som om” (Harms et al, 2015, s. 64). Det vurde-

res, hvordan børnene frit kan bruge materialer på deres egen måde som led i deres forestillingsleg (Imagination, Vygot-

sky, 2004). 

 

Der er ikke mange materialer tilgængelige til rolleleg såsom bløde dyr, legemøbler i børnestørrelse, legekøkken, lege-

rat, biler og garage, køkkenting, legemad, dukker og dukketøj, dyr og bondegård. Heller ikke mangfoldighed i rolleleg 

observeres. 

Uden det store materialeudvalg leger personalet rollelege med børnene (67 %) eller interagerer med børnene. 

V: Hvor skal I hen? 

B1: til farfar. B2: farfar.  

V: skal I hen til farfar? OK. farvel. *vinker til børn. *børn går og kommer tilbage  

V: Hvad lavede I ved farfar?  

Bb1: Kage.  

V: Hvad med dig B2?  

*b2 tænker lidt. B2: kage 

 

Punkt 20, ”Natur / science”; samlet vurdering: 3,33 

Dette punkt handler om hvilke og hvor mange natur / science materialer, der er tilgængelig for børnene, hvordan perso-

nalet interagerer med børnene omkring natur/ science og i hvilken grad, personalet bidrager til børnenes læring omkring 

natur/science. 
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I alle vuggestuerne er der nogle materialer inde til natur/science, der repræsenterer naturen realistisk: billeder, bøger og 

legetøjsdyr, og der kan være udstillet dyr i en montre (93 %).  

Børnene præsenteres ikke alle steder dagligt for levende planter eller dyr, men fx ledes der efter regnorme og bænkebi-

dere ligesom der tales om ”vind og vejr”. 

Ikke alle steder er der sandkasse tilgængelig og/eller ingen legeredskaber i sandkassen. Det observeres ikke nogen ste-

der, der er indrettet et samlet sted for materialer og redskaber (interessecenter) børnene selv kan gå til 

Personalet udpeger og taler om natur/ science: 

V: Skal vi finde nogle dyr X? Skal vi lige finde en spand vi kan have dem i? *Voksen løfter træstamme. V: Se! 

et tusindben, så lige så stille X, skal vi putte den ned i den gule spand? 
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Punkt 21, ”Matematik/ tal”; samlet vurdering: 1,87 

Her rettes fokus på om personalet er opmærksomme på tal, tælling, matematik og materialer i dagligdagen og på hvor-

når det er meningsfuldt at tale om matematiske egenskaber og begreber som led i naturlige samtaler. 

 

Personalet peger somme tider på genstande samtidig med der tælles (60 %) eller der sammenlignes figurer, antal eller 

størrelser (67 %) fx mere/mindre, mindste/største, færrest/flest. 

B: Min far er 10 år! V: Er din far 10 år - jeg tror han er lidt ældre... men jeg ved ikke hvor meget ældre han er. 

V: I er alle sammen to år. Den næste der fylder tre år er... Den tredje der fylder tre år er... Skal vi tælle hvor 

mange I er?  

I knap halvdelen af stuerne er der matematiske materialer børnene kan lege med og der bruges matematiske ord til at 

beskrive sekvenser i dagligdagen (47 %). 

V: Tog du en mere? Så har vi to. En der er høj og en der ikke er så høj (grovmotorisk) 

V: Gik du på den runde eller på den flade bom? 

V: Der var lige ét stykke til - ja, så er der ikke mere, du fik det sidste 

 

 

Punkt 22, ”Passende brug af teknologi”; samlet vurdering: 7/IR 

Dette punkt har fokus på at elektroniske medier (IT), når de anvendes, er passende, ikke foregår uden vokseninvolve-

ring, og at de ikke anvendes til at passivisere børnene, men derimod til at udvide og understøtte læringsmuligheder for 

børnene. 

Der er kun observeret brug af teknologi i 1 vuggestue, der scorer 7. Der anvendes iPad til fællessang og bevægelses 

aktivitet. Børnene kan vælge sange og hjælper med at lede efter musik. 
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Punkt 23; ”Fremme accept af mangfoldighed”; samlet vurdering: 1,4 

Punktet handler om, hvordan læringsmiløet 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. 

 

I forhold til mangfoldighed er der ganske få eksempler på materialer (33 %).  Der observeres enkelte steder repræsenta-

tion af forskellige nationaliteter eller kulturel mangfoldighed i vuggestuens materialer. Musik fra forskellige kulturer, 

legetøjsmad fra forskellige lande (pizza/taco/sushi), dukker med forskellig hudfarve, bøger eller plakater med menne-

sker med forskellig etnicitet. 

Piger og drenge tillades i reglen at lege det, de har lyst til, og personalet udviser ikke fordomme (87 %), forklarer lighe-

der og forskelle, når det forekommer relevant og der håndhæves regler for retfærdig behandling af andre. Der arbejdes 

ikke aktivt med at fremme mangfoldighed. 

 

 

Punkt 24, ”Grovmotorik”; samlet vurdering: 4,93 

Fokus i dette punkt er om børnene har tilstrækkelig med sikker plads og udviklingsmæssigt passende materialer og 

udstyr - både inde og ude - til udvikling af grovmotoriske færdigheder. 

 

Over halvdelen af stuerne scorer fremragende kvalitet for grovmotorik (53 %). Der er stort set gode udendørsområder 

med passende udstyr til motorisk udfoldelse (ikke rigeligt), adskilte områder og beskyttelse (læhegn o.lign.). De laveste 

scores forekommer der hvor der ikke er god nok plads indendørs eller mangel på materialer eller udstyr udendørs. 
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INTERAKTION (PUNKT 25 – 30) 

I forhold til god og høj kvalitet ses under disse punkter i ITERS efter høj grad af støtte til udvikling af selvfølelse 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 udvikling, på 

både kort og langt sigt. 

Dagtilbudsloven § 7 stk. 3. angiver, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som frem-

mer 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 grundlæggen-

de, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

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

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

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund” (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).  

ITERS-3 fremhæver vigtigheden af sikker tilknytning og tillidsfulde relationer 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 interaktionen mel-

lem den voksne og barnet er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling (Christoffersen et al, 2014).  

Der er (som tidligere nævnt) stærk evidens for, at det har positive virkninger på barnets sociale, faglige og personlige 

kompetencer samt trivsel, når:  

• Pædagogen er opmærksom på alle børn og jævnligt og kontinuerligt indgår i interaktioner med det enkelte barn.  

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

• Pædagogen er lydhør og nærværende overfor børnene.  

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

responderer på børnenes udtryk og imødekommer deres behov.  

• Pædagogen møder børnene med respekt og skaber en tryg stemning.  

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

Herved skabes stabile og tætte relationer mellem pædagoger og børn (Dalli et al., 2011; Mitchell et al., 2008a; Smith et 

al., 2006; Nielsen & Christoffersen, 2009; Nielsen et al, 2013, s-. 46-47).  
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Relationer er det helt centrale omdrejningspunkt for interaktionerne, og de socioemotionelle kompetencer involverer 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 interaktion mel-

lem 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 pædago-

gens ægte interesse i at udforske læringsobjekter sammen med børnene og for det andet en narrativ 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 udtrykkes, le-

gens 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 orienterede 

mod bestemte mål fra læreplanen (eksempelvis mere eller mindre afgrænsede natur/ science-områder) og at pædagoger, 

hvis børnene er eller bliver optaget af et andet indhold i legen, kan ændre mål-orientering 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 barnets muligheder 

for at deltage i den konkrete leg. Her bliver pædagogers lydhørhed eller sensitivitet i forhold til barnets udtryk en afgø-

rende faktor for at pædagogen kan bidrage med udspil som i forhold til deltagelsesforudsætninger “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). 

Det er ifølge Singer, Nederend, Penninx, Tajik og Boom vigtigt, især for de mindste børn (vuggestue) at pædago-

gens/personalets organisering af læringsmiljøet tilbyder børn mulighed for at kontrollere den fysiske afstand fra pæda-

gogen: at være i nærheden hvis de har brug for nærhed eller fysisk kontakt eller at distancere sig, når de vil at lege med 

jævnaldrende uden inddragelse af pædagogen (Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014, s. 1235).  

I rollen som leder af legen sætter personalet scenen ved at organisere de fysiske og sociale miljøer. Hun skaber et rigt 

læringsmiljø med organisering i indbydende legeområder eller interessecentre (Harms, Clifford, & Cryer, 2015), hvor 

der er tilstrækkeligt og varieret materiale og genstande til leg og plads til at bevæge sig rundt uden at forstyrre andre 

børn (Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014).  

Personalet organiserer ikke kun børnenes miljø, men regulerer også aktivt børnenes adfærd ved at give dem direktiver, 

forslag, og forklaringer på, hvorfor adfærd er eller ikke er passende. Pædagogen observerer børnene og hjælper dem 

med at finde aktiviteter, der imødekommer deres interesse. Som meget forskning i øvrigt viser er positive forslag og 

varmt engagement med barnet mere effektiv end hårde ord og negative former for adfærdsregulering af barnets leg og 

adfærd (Harms, Clifford, & Cryer, 2015), (Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden, & Bell, 2002) (Sylva, Melhuish, 

Sammon, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2004).  

I rollen som deltager i leg er personalet direkte involveret i børnenes leg. I fri leg kan personalet tilbyde muligheden for 

at indgå i en struktureret eller vokseninitieret aktivitet såsom tegning, maleri eller håndværk i en lille gruppe. Tidligere 

undersøgelser viser Ifølge Singer et al at de børneinitierede aktiviteter indeholdt de højeste niveauer af legeengagement; 

de var forbundet med mere eksperimenteren, fleksibilitet og vedholdenhed (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011) (Taggart, 

Sylva, Melhuish, Sammons, & & Siraj, 2015).  
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Som deltager i legen kan personalet opretholde børns engagement ved at dele opmærksomhed og bekræfte børns op-

mærksomhed. Personalet kan understøtte og udvide børnenes engagement ved at pege på nye oplevelser, overraskelser 

og ved at engagere sig i lydhøre og gensidige samtaler (Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014, s. 1236).  

Men direkte involvering i små børns leg skal være børnecentreret, ellers kan det have en negativ indflydelse på børns 

legeengagement fx ved at være for direkte uden at reagere på børnene eller ved at være påtrængende og overtage børns 

initiativer (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011).  

Når personalet ikke er tæt på børnene, kan det også have negativ effekt. Singer et al fandt at fysisk nærhed af pædago-

gen har meget stærkere indflydelse på legeengagement end kvaliteten af interaktion. Dette er et vigtigt punkt at under-

strege, fordi vigtigheden af fysisk tilgængelighed, nærvær og vandren omkring sjældent nævnes som faktorer, der på-

virker børnenes engagement (Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014). Når personalet ikke er nærværende og 

vandrer rundt, begynder små børn at gøre det samme, fordi de bliver utrygge og usikre. Undersøgelsen bekræfter tidli-

gere undersøgelser og tilknytningsteori om, at jo yngre barn, jo mere fysisk nærhed og følelsesmæssig optankning ved 

fysisk kontakt, har barnet brug for (Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014).  

Singer et al (2014) fandt i deres undersøgelse altså, at små børns niveau af legeengagement og adfærd er relateret til: (1) 

pædagogens fysiske tilgængelighed og til forekomsten af tosidede interaktioner mellem voksen og barn i stedet for 

ensidige interaktioner; (2) kvaliteten af legen og mulighederne for at udvikle den i og med at pædagogen tilbyder lege-

aktiviteter og at være legekammerat uden at være påtrængende); og (3) kvalitet af ledelsen af leg, dvs. når pædagogen 

tilbyder en fysisk og social struktur, der letter rig leg i små grupper; og positiv regulering af deres opførsel (Singer, 

Nederend, Penninx, Tajik, & Boom, 2014).  

Som anden forskning viser (bl.a. Bendix-Olsen, 2017) kræver det refleksivitet og udforskende forståelser hos det pæda-

gogiske personale, for at børn i praksis bliver mødt og forstået som subjekter. Ellers mister de pædagogiske samspil 

deres fundamentale intersubjektive kvaliteter og børns personlige udspil kan blive overset, misforstået eller underkendt.  

I kulturhistorisk teori om leg kan deltagerne i rolleleg tage to positioner eller to former for subjektivitet (Fleer 2010). Fx 

i læge og patient rollespil, 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. At være inden for og uden for legen på samme tid 

giver deltagerne mulighed for bedre at forstå deres roller som elementer i legen og på samme tid give deltagerne mulig-

hed for at kontrollere deres rolle (Kravtsova 2014) 

I en forskningskortlægning fra 2012 viser Bjørnestad og Samuelsson at interaktionen mellem det pædagogiske persona-

le og børnene er den vigtigste faktor for børnenes positive udvikling (EVA, 2015; Bjørnestad & Samuelsson, 2012).  

Rapporten fremhæver indfølingsevne, opmærksomhed og lydhørhed hos det pædagogiske personale som centrale. 
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Subskala 5 er centreret om interaktion i dagtilbuddet. Her ses både på hvordan medarbejderne interagerer med børnene 

og hvordan børnenes fællesskab fungerer. Derudover er der et blik på de voksnes interaktion under aktiviteter og hvor-

dan de voksne rammesætter hverdagen, gennem regler og mødet med det enkelte barn, og hvordan denne rammesæt-

ning påvirker børnene. Subskala 5 indeholder 4 punkter  

25 Vejledning i grovmotorisk leg 

26 Vejledning i leg og læring (ikke grovmotorisk) 

27 Interaktion mellem jævnaldrende 

28 Interaktion mellem personale og barn 

29 At give fysisk varme /berøring 

30 Vejledning i børns adfærd 

 

Punkt 25, ”Vejledning i grovmotorisk leg”; samlet vurdering: 5,73 

Dette punkt fokuserer på børns udøvelse af grovmotoriske aktiviteter, personalets deltagelse og interaktion, når børnene 

er grovmotorisk aktive, og at personalet vejleder børnene hensigtsmæssigt og udfordrer børnene grovmotorisk. 

 

Der er generelt god kvalitet (undtaget på en enkelt stue hvor børnene ikke fik mulighed for at bevæge sig frit) og 2/3 

stuer med fremragende kvalitet. Personalet er opmærksomme på børn og aktiviteter både indholdsmæssigt, sikkerheds-

mæssigt og mht. udfordringer 73 og 67 %. 

Punkt 26, ”Vejledning i leg og læring”; samlet vurdering: 6,27 

Punktet handler om tilsynet af leg og læring udover grovmotorik og hvorvidt personalet cirkulerer og understøtter bør-

nenes leg og aktivitet  
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Gennemsnittet her viser fremragende kvalitet. Børnene er indenfor personalets syns- og rækkevidde det meste af tiden 

og opmærksomheden hos de voksne er rettet mod børnene og (næsten) ikke andre gøremål. Personalet er nærværende 

og opmærksomme i forhold til det, der optager børnene. Alle steder leges med børnene, og der vises interesse for og 

påskønnelse af hvad børnene gør. Personalet cirkulerer dog blandt børnene og deltager i legen på en måde, der styrker 

legen fremfor at afbryde den, og prøver samtidig at undgå, der er børn der vandrer alene rundt legepladsen uden at blive 

tilbudt at komme med i en leg. På vuggestuernes legepladser er børnene sjældent ude af syne. 

At cirkulere betyder ikke, at det pædagogiske personale konstant vandrer rundt og ”ser til børnene”, men at de fordeler 

sig og deltager i børnenes leg eller tilbyder aktiviteter, så alle børn får mulighed for at vælge og for at deltage og blive 

mødt på deres behov.  

Det kan organiseres, fx så der er en voksen hos børnene i sandkassen, ved gyngerne, i legehuset, én der tilbyder motorik 

(løb, hop, sangleg, osv.) og én eller flere, der har øje for pladsen som sådan, hvor alle børn er, og fx også kan følge børn 

på toilettet osv. Personalet har således mulighed for at fordybe sig i en aktivitet/leg sammen med en gruppe børn, have 

længere samtaler, der udvider og beriger børnenes læring, uden at skulle overvåge flere andre børn samtidig. 

 

Punkt 27, ”Interaktion mellem jævnaldrende”; samlet vurdering: 6,33 

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 indi-

kator for, hvordan børnene har det med hinanden. 

 

Interaktion mellem jævnaldrende er mulig det meste af dagen og personalet sørger for positivt samspil mellem alle 

børn. Den gennemsnitlige score for punktet er på fremragende kvalitet, bl.a. baseret på at 73 % scorer 7. 

Der er udbredt positivt samspil mellem børnene og der er kun få konflikter. Personalet modellerer positiv social interak-

tion og er anerkendende og venlige overfor børnene. Børnene opfordres til at hjælpe hinanden og deres handlinger for-

klares og initiativer roses:  

V: Hvad vil du gerne sige til x? Jeg vil gerne have orange. X, han vil gerne bede om orange 

V: Det er ikke så rart…  da en kom til at køre ind i en anden med skraldespanden... 

V: Må X få din plads?  - Det var pænt af dig 

V: "Hov jeg syntes lige der er én der siger nej" 

V: "Ej! du kommer med mange ting Y!" Roser barn der hjælper et andet barn.  
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Der vises glæde ved barnets aktivitet fx. kommenterer en voksen at et barn hjælper et andet barn med at sætte sin mad-

kasse i køleskabet og siger: ”Det var sødt af dig”. 

Punkt 28, ”Interaktion mellem personale og barn”; samlet vurdering: 6,8 

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

atmosfære i institutionen. 

 

Den gennemsnitlige score for punktet viser fremragende kvalitet. I praksis er interaktionen mellem personale og børn 

generelt meget positiv. Personalet sender positive signaler til børnene via smil, øjenkontakter, berøring og der tales i 

lyse glade toner.  Børn trøstes ved behov og personalet er hele tiden respektfulde overfor børnene og guider dem godt – 

også når børnenes adfærd er mindre hensigtsmæssig. Interaktionen mellem personale og børn er positiv og glædesfyldt 

og personalet tilpasser sig det enkelte barn og dets behov.  

 

Punkt 29, ”At give fysisk varme/ berøring”; samlet vurdering: 6,8 

Punktet fokuserer på kvaliteten af den fysiske kontakt og på personalets guidning af børnene til positiv kontakt. 

 

Der observeres udbredt positiv fysisk kontakt med megen holden og given kærtegn. Ligeledes opmuntres børnene til at 

være blide i kontakten med hinanden, fx hvordan børnene skal ”ae” og kramme i stedet for at slå.  
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Punkt 30, ”Vejledning i børns adfærd”; samlet vurdering: 6,33 

Fokus her er på konflikthåndtering og personalets forventninger til og støtte til at børnene lærer at løse problemer på 

egen hånd 

 

Personalet hjælper børnene med at gøre opmærksom på hvordan deres handlinger påvirker andre børn (67 %) hjælper 

med at løse problemer (83 %) og har hensigtsmæssige forventninger til børnene (93 %). Den gennemsnitlige score viser 

fremragende kvalitet. 13 ud af 15 stuer scorer 6-7. 

 

Du er godt nok højt oppe nu Y, du bliver nødt til at komme ned igen, det er lidt for farligt at stå helt 

deroppe  

Hov, det er ikke tilladt at skubbe, for så kan man blive bange  

Hov, det er ikke i orden at snyde foran, se X, hun er ikke helt tilfreds, du må lige stå bagved og vente til 

det bliver din tur 

V: Du har jo to får, kan x få det ene? Kan du spørge ham, må han det? Tak.  

B: Hjælp! V: X vil også hjælpe. (De hjælper barnet der kalder). Det var dig der gjorde det X! Det var 

godt.  
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ORGANISATIONSSTRUKTUR (PUNKT 31 – 33) 

Plads og tid til leg er et centralt tema i ITERS-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 selvsagt – en helt central place-

ring. 

Det er en afgørende kvalitet i ITERS-3, en kvalitet der også påvises i danske undersøgelser (fx Hansen, 2012), at dag-

ligdagen 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 personalet. Det har ind-

virkning for alle sider af børns trivsel, læring og udvikling. 

Sammenhængen mellem læreplanen og ITERS-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 (Tag-

gart et al, 2015).  

Der er også i ITERS-3 opmærksomhed på overgange og ventetid mellem aktiviteter og skiftende rutiner. Opmærksom-

heden går på, at personalet vejleder børnene og sikrer, at børnene ved, hvad de skal at overgange (fx på med flyverdrag-

ten og ud på legepladsen) tilpasses individuelle færdigheder og behov; at der ikke opstår unødige konflikter, fordi bør-

nene 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 kva-

litet, hvis personalet ofte afbryder børnenes leg eller bryder ind i legen for at irettesætte, dirigere, instruere mv., uden at 

det sker på legens præmisser. 

 

Subskala 6 er centreret omkring organisationsstrukturen i institutionen. Her ses på hvordan organisering understøtter 

børnene i hverdagen både i fri leg, i fælles lege og læringsaktiviteter og ved medarbejdernes håndtering af overgange 

mellem aktiviteter, rutiner m.v. Subskala 6 indeholder 4 punkter (punkt 32 scores ikke, hvis ikke der er børn med funk-

tionsnedsættelse og praksis kan observeres): 

31 Overgange og ventetid 

32 Fri leg 

33 Legeaktiviteter for hele gruppen 

1

2

3

4

5

6

7

31 32 33

Organisationsstruktur, m=4,91



KVALITET I DAGTILBUD 

52 
 

I pædagogisk arbejde og dagtilbudsforskning er der de senere år kommet mere fokus på rutiner, hvor vi går fra upåagte-

de rutinesituationer til pædagogiske rutiner, forstået som fagligt velbegrundede rutiner i dagtilbud. Hverdagens rutiner 

må aldrig blive ren rutine (Høgh & Smidt, 2018).  

 

Rutiner rummer høj grad af socialisering, udvikling og dannelse, og er, med ordets oprindelige betydning in mente, at 

kende ruten, at vide hvilken vej, man skal gå. Det gælder fx rutiner omkring måltidet, og det gælder i overgange fra én 

aktivitet til en anden.  

 

Når børnene kender rutinen og det virker meningsfuldt for børnene, hjælper de selv gerne til og de hjælper hinanden, fx 

med at få overtøj på og af, rydde af og aftørre bordene efter frokost, osv. Det pædagogiske personale skaber læring og 

gode fællesskaber, når børnenes hjælp anerkendes og roses. 

 

 

Punkt 31, ”Overgange og ventetid”; samlet vurdering: 6,27 

Dette punkt fokuserer på, hvordan overgange mellem aktiviteter, rutiner m.v. håndteres både i forhold til indhold, struk-

tur og interaktion, fx at der ikke er unødig ventetid hvor børnene er inaktive. 

 

Tidsplanen for de basale rutiner opfylder behovene for de fleste af børnene i vuggestuerne. Tidsplanen for basale rutiner 

er i reglen fleksibel og individualiseret Nogle af overgangene fungerer i en enkelt af observationerne ikke optimalt, fx 

opstår der en del ventetid for nogle børn i forbindelse med frokosten. Bortset fra det er scoren meget høj med et gen-

nemsnit på fremragende kvalitet. 
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Punkt 32, ”Fri leg”; samlet vurdering: 2,53 

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. 

 

Fri leg forekommer dagligt både indendørs og udendørs i alle vuggestuerne. Personalet er aktivt engageret i at fremme 

børnenes leg og fx hjælper børnene med at få det legetøj de har brug for eller hjælper med at bruge materialer, der er 

svære at håndtere.  

Den lave score indikerer den problematik der er i forbindelse med Covid-19. Altså vurderes med ITERS at der ikke er 

tilstrækkelig mængde passende materialer til fri leg for alle observerede aldre. Dette er sammenhængende med og en 

konsekvens af scoringen inden for de forskellige læringsaktiviteter; finmotorik, krea, klodser, rolleleg mv. 

I DCUM’s evaluering af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan fortæller 43 % de adspurgte børn at de ople-

ver personalet er med til at lege, mens 38 % svarer ”nej” til samme spørgsmål. Evalueringen viser således, 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 ITERS-3 for punkt 32.7.3 under ”fri leg” viser at 93 % af stuernes personale interagerer med 

børnene og taler med børnene om deres leg. Evalueringen fra DCUM viser i forhold til børnenes lege og børneinitierede 

aktiviteter samstemmende, ”at der for dagtilbud på 0-2-årsområdet tegner sig et billede af, at de formår at udnytte læ-

ringspotentialet og sætte læreplanstemaerne i samspil.  

Det pædagogiske personale formår i disse situationer at understøtte, motivere og stilladsere børnenes læring og udvik-

ling og bidrage til realiseringen af intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan” (DCUM 2020, s. 6). 

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) 
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Punkt 33, ”Legeaktiviteter for hele gruppen”; samlet vurdering: 5,93 (n=14) 

Punktet retter fokus på kvaliteten af indhold, organisering, interaktion og læring, når der er fælles lege- og læringsakti-

viteter, fx samling, hvor alle børn deltager. 

 

I legeaktiviteter for gruppen af børn er disse planlagt, så børnene kan deltage aktivt og generelt således at børnene får en 

positiv oplevelse. Legeaktiviteter for hele gruppen er med én undtagelse frivillige for børnene at deltage i og børnene 

må forlade aktiviteten når de vil. 
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PERSPEKTIVERING 
I forhold til Plads og indretning (punkt 1-4, gennemsnitscore 3,8) ses stor variation i udstillinger og dokumentationer af 

børnenes egne produktioner. Der er plakater med bogstaver, dyr, håndvask mm. de fleste steder. Den store udfordring 

synes at være at udnytte dokumentation af de mange udendørs aktiviteter, producere materiale til udstilling og stimulere 

børnenes interesse for udstillingerne, hvilket kan gøres ved at personalet hver dag peger på og læser ord på udstillinger-

ne og benytter de udstillede materialer til at fremme uformelle samtaler med børnene. Det er vigtigt, at materialerne er i 

børnehøjde og er aktuelle, så børnene selv har lyst til at initiere samtaler om de udstillede materialer. Generelt er der 

plads nok og flere steder gode forsøg på at lave børnevenlig indretning, knap halvdelen af stuerne scorer fremragende 

kvalitet for punkt 4, men samlet er stuens indretning en udfordring (punkt 2 og 3). Det er svært at lave lege- og interes-

seområder med de begrænsede mængder legetøj stuerne anvender har til rådighed. 

Der kan rettes opmærksomhed på, om indretningen tilgodeser alle børns behov for bløde materialer og områder til de 

allermindste (ikke-mobile spædbørn) og om legepladsen er indrettet, så den er både tryg og spændende/ udfordrende for 

børn i forskellige aldre. 

I forhold til bløde områder er det i høj grad et spørgsmål om at tænke i at skabe ”fredede områder”, hvor børnene kan 

trække sig og slappe af uden at blive forstyrret. Der er ofte bløde områder i vuggestuerne. Men disse bruges ofte både til 

afslapning og tumleleg. 

* 

For Personalets rutiner for personlig pleje (punkt 5-8, gennemsnitsscore 3,98) medfører de fysiske rammer/ stuens 

indretning forhindringer for en nem visuel overvågning af børnene, fx hvor badeværelset er placeret væk fra stuen uden 

mulighed for opsyn. Krybberummet/ børnenes soverum er heller ikke altid visuelt overvåget. 

Personalets vejledning og hjælp til børnene til at overholde sundhedsprocedurer er god, men rent praktisk bør børnene 

altid spise af tallerkner og ikke direkte fra et bord og naturligvis aldrig fra gulvet eller jorden når man er ude. Sikker-

hedspraksis er generelt rigtig god – tæt på fremragende kvalitet. Personalet er stort set altid tæt på børnene. 

Det anerkendes at personalet altid gør forsøg (som det hedder i ITERS) på at overholde sanitære procedurer om end det 

sjældent gøres konsekvent og fuldstændigt.   

 

* 

Gennemsnittet for Sprog og bøger (punkt 9-14) er 5,34, og det viser, at der tales meget med børnene og spørges til, 

hvad de laver eller er optagede af. Der er fremragende kvalitet for sprogstimulering i form af samtaler og kommunikati-

on. ITERS anbefaler, ligesom det meste sprogvurderingsmateriale, at man arbejder med sprog hele tiden og i det dagli-

ge læringsmiljø. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle børn – også de mindste og de børn, der ikke af sig selv 

kommunikerer så meget, får samtaler med de voksne i løbet af dagen. Man kan tænke på at spørge ind til børnene, og 

give sig tid/ skabe rum for at lade dem svare. I mange af observationer af højeste kvalitet ses at personalet benævner 

hvad børnene gør, de opfatter også pludren som kommunikation, og de besvarer altid børnenes kommunikation. 

Udover at sætte ord på, får børnene også hjælp til at tale sammen, og personalet udvider og opfordrer børn til at lege 

med sproget. 

Der kan rettes mere opmærksomhed på turtagningssamtaler, som for de mindste også kan være verbal leg og pludre-

samtaler. 

Hvor sprogstimulering er på et fremragende niveau, er brug af bøger noget lavere. Der er et godt sprogligt miljø men 

der mangler materialer. Det handler blandt andet om interessecentre, fx et bogområde indendørs hvor bøger er mange 

og varierede, synlige og lettilgængelige, så børnene selv kan sætte sig og bladre/kigge i alderssvarende bøger, og hvor 

der fx er en blød sofa eller blød madras til de mindste, så man kan stimulere sproget ved at benytte bøger sammen med 

børnene. Samtidig kan interessecentret fungere som stimuli for kreativitet, som børnene selv udfolder, eller det kan 

tjene som rum for ”hygge” – ro og afslapning. Uanset de pålagte restriktioner bør stuerne anskaffe sig og anvende flere 

bøger, så der er bøger nok til at der kan sættes nogle frem, der herefter kommer i karantæne, og andre findes frem. 
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Bøger kan også anvendes uden for på legepladsen, fx under læhegn. Nogle steder må de mest slidte eksemplarer kasse-

res og nye bøger anskaffes. 

* 

Vedrørende Læringsaktiviteter (punkt 15-24, score 2,22) kan der igen fokuseres yderligere på materialerne. De gode 

samspil, der viser fremragende kvalitet, er også til stede for elementerne i Læringsaktiviteter, men det samlede lærings-

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

forstand.  

Der er god kvalitet for Grovmotorik og for Natur/science. Indholdet i disse aktiviteter/ lege er ofte tæt relateret til bør-

nenes hverdag og naturlige nysgerrighed. Det er en pointe, der kan bringes i spil i forhold til andre læringsaktiviteter, da 

materialer, som børnene enten let kan relatere til eller materialer som vækker børnenes nysgerrighed, oftere kommer 

aktivt i spil. 

Plads og indretning og mængden af og variationen i de materialer og legesager, der tilbydes børnene, er i ITERS-

perspektiv utilstrækkelig. Læringsmiljøet scorer generelt meget højere for de pædagogiske processer end for de struktu-

relle kvaliteter. Der observeres nogle kreaaktiviteter hvor der er taget tegnemateriale og vandfarver mv. med ud og hvor 

interaktionen omkring de materialer, der er tilgængelige, er god. 

Hvis personalet roterer med materialerne – vil det for de fleste vuggestuebørn være overraskende og stimulerende, når 

noget legetøj har været lagt væk et stykke tid – for så at blive fundet frem igen. 

* 

Scores for Interaktion (punkt 25-30) er 6,38 og observationerne viser, at institutionerne i forhold til ovenstående evi-

densgrundlag og beskrivelserne af kvalitet i ITERS-3 møder fremragende kvalitet hvad angår krav og forventninger til 

personalets samspil med børnene. Det fortæller, at kvaliteten af relationerne er god og personalet er sensitivt og aner-

kendende over for børnene og deres behov. 

Organisationsstruktur (punkt 31-33, score 4,91). Det pædagogiske personale organiserer dagligdagen meget fint, men 

ikke overraskende er der nogen udfordringer på grund af snævre og trange rammer et par steder, ligesom indretningen 

ikke altid gør det nemt at have øje for alle børn hele tiden. Her tænkes ikke indretning som lig med møblernes placering, 

men institutionernes fysiske udformning. Dette er værd at have med i overvejelserne, når der fx bygges nye institutio-

ner/ renoveres, da det har stor indflydelse på organisering af og fleksibilitet i hverdagen, at bygningen er indrettet hen-

sigtsmæssigt og rummene (inkl. badeværelse, krybberum, garderobe) er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. 

Der er velfungerende interaktioner og afstemte forventninger til børnene, men meget lidt tilgængeligt materiale til fri 

leg for alle aldre. Legeaktiviteter for hele gruppen er stort set altid velorganiserede. 
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