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Inkluderende og stimulerende lærings-
miljøer i dagtilbuddene

Udviklingen af inkluderende og stimulerende læringsmiljøer 
i dagtilbud er afgørende for at understøtte, at alle børn mø-
des med passende udfordringer, udvikler sig, trives og lærer 
nyt. Læringsmiljøer af høj pædagogisk kvalitet er med til at 
sikre rammerne for, at alle børn inviteres til at være aktive 
deltagere i dagtilbuddets fællesskaber, uanset det enkelte 
barns forudsætninger og behov.

Et systematisk og refleksivt arbejde med læringsmiljøerne er 
en forudsætning for, at det pædagogiske personale løbende 
kan udvikle kvaliteten i arbejdet, og det er nødvendigt i en 
ambitiøs pædagogisk praksis, der vil nå alle børn. I arbejdet 
med at skabe inkluderende og stimulerende læringsmiljøer 
er den pædagogiske læreplan et væsentligt redskab for 
det pædagogiske personale, som understøtter et helheds-
perspektiv på barnets og børnegruppens behov. Arbejdet i 
dagtilbuddet kan ikke stå alene men kræver samarbejde med 
forældre, skole og SFO for at sikre sammenhæng i indsatsen 
med at styrke børns chancelighed. 

Stærke børnefællesskaber og læringsmiljøer gavner 
alle børn – og gavner særligt børn i udsatte positioner
Det er i fællesskabet med andre børn og voksne, at det en-
kelte barn særligt udvikler sine kompetencer. Særligt legen 
er udgangspunkt for børnenes læring, både mens de lærer 
nyt og efterfølgende, hvor de omsætter ny viden gennem 
deres leg. Leg står derfor helt centralt i stimulerende og 

inkluderende læringsmiljøer. I nogle tilfælde kan der være 
behov for at støtte og rammesætte legen yderligere for at 
sikre, at alle børn indgår i legefællesskabet og for at sikre, 
at legen understøtter børnenes udvikling på en hensigts-
mæssig måde. For børn i udsatte positioner er stimulerende 
læringsmiljøer af særlig afgørende betydning, fordi de 
herigennem kan gives de bedste muligheder for at indgå 
socialt og kognitivt i samvær, leg og aktiviteter på lige fod 
med andre børn. Her spiller det pædagogiske personale en 
afgørende rolle i forhold til at sikre barnets deltagelsesmu-
ligheder i børnefællesskabet og i læringsmiljøet generelt.

Hele barnets hverdag i dagtilbuddet byder på  
lærings muligheder
Inspirationskataloget bygger på en forståelse af, at barnets 
mulighed for at deltage i dagtilbuddets fællesskaber, er 
afgørende for dets læreprocesser. Deltagelse handler både 
om barnets aktive, fysiske, sociale og kognitive tilstedevæ-
relse i det fællesskab, som skabes og muliggøres gennem 
tilrettelæggelse og organisering af læringsmiljøet (Kornerup, 
2016). Barnets deltagelse som forudsætning for læring 
gælder både i de vokseninitierede og børneinitierede lege 
og aktiviteter i dagtilbuddet, ligesom det gælder for både 
det planlagte og strukturerede samvær, i de daglige rutiner 
og i det spontane samvær. Det er gennem den levede 
praksis, samvær og interaktion, at børn støttes og udfordres 
i dagtilbuddenes læringsmiljøer. 

Introduktion

Inspirationskataloget er udarbejdet som del af forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. 
Projektets formål er at bidrage til at understøtte ledelse og pædagogisk personale i dagtilbud til at arbejde forsk-
ningsinformeret og systematisk med at skabe inkluderende og stimulerende læringsmiljøer i det enkelte dagtil-
bud. Der er i projektet særligt fokus på at sikre, at børn i udsatte positioner inkluderes og stimuleres som del af 
dagtilbuddets læringsmiljøer og det almenpædagogiske arbejde. Projektet er igangsat af Undervisningsministeriet 
i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring
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Læringsmiljøer – et samspil mellem flere elementer
Dagtilbuddets læringsmiljøer omhandler en række elemen-
ter, der hver især kræver et særskilt fokus men altid må 
udvikles og forstås i sammenhæng.  

Helt centralt er fællesskaberne i dagtilbuddet som den 
grundlæggende ramme for, at barnet gennem sociale relatio-
ner i dagtilbuddet, trives, lærer og udvikler sig. Heri ligger 
også proceskvaliteten som et centralt element i form af 
interaktionen børnene imellem samt mellem det pædago-
giske personale og barnet, ligesom det fysiske miljø skaber 
bestemte betingelser for børnenes trivsel, udvikling og 
læring. Dertil kommer didaktikken i forhold til at tydeliggøre 

retningen for det pædagogiske arbejde og børnenes læring 
og understøtte en refleksiv praksis med fokus på løbende 
evaluering og justering af praksis. Et stærkt forældresamar-
bejde om børnenes trivsel, læring og udvikling er samtidig 
betydningsfuldt for stærke læringsmiljøer både i dagtilbud-
det og i hjemmet. I kan finde inspiration til at udvikle foræl-
dresamarbejdet i et særskilt katalog om dette tema. Endelig 
er ledelse af organiseringen af læringsmiljøer en væsentlig 
forudsætning for, at personalet får de rette rammer til at 
udvikle kvaliteten i pædagogisk praksis.  Ledelse er samtidig 
en vigtig drivkraft for, at kvalitetsudviklingen kan bygge på 
viden om, hvad der virker. Kataloget indledes derfor med 
indspil til ledelsesrollen.
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I dette katalog kan du og dine kolleger hente inspiration 
til, hvordan I kan styrke tilrettelæggelsen af inkluderende 
og stimulerende læringsmiljøer for alle børn – og særligt 
for børn i udsatte positioner. Formålet med kataloget er at 
give inspiration til at kvalificere dagtilbuddenes praksis med 
udgangspunkt i eksisterende viden på området. 

Kataloget indledes med et afsnit om ledelsesrollen, fordi 
ledelse som drivkraft for en vidensbaseret praksis er uom-
gængelig. 

Du kan læse om fire forskellige temaer, som forskning peger 
på er vigtige, når I vil arbejde med at udvikle inkluderen-
de læringsmiljøer, som udfordrer og stimulerer alle børn i 
dagtilbuddet. 

Hvad kan du læse om i dette katalog?
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Inspirationskataloget er opdelt i fire temaer



For hvert tema kan du finde følgende inspiration:

Læsevejledning

Det, ved vi, virker 
Her finder du forskningsviden om kerneelementer i virk-
ningsfulde indsatser, hvor det er undersøgt, hvordan stimu-
lerende og inkluderende læringsmiljøer kan styrke børnenes 
trivsel, udvikling og læring. Den viden, som præsenteres, er 
et resultat af en systematisk kortlægning af international 
og national forskning, som kan sandsynliggøre, at de under-
søgte indsatser har en effekt. Dette afsnit afspejler dermed, 
hvad denne forskning har været optaget af at undersøge, 
men giver ikke et udtømmende svar på, hvordan man kan 
skabe stærke inkluderende læringsmiljøer. 

Inspiration til refleksion over kerneelementer i inklude-
rende læringsmiljøer og spørgsmål til dialog
Med afsæt i nordisk litteratur kan du få inspiration til jeres 
videre refleksion over arbejdet med kerneelementerne i 
praksis. Dvs. nogle faglige perspektiver til at åbne for jeres 
drøftelse af egen praksis.

  Hvis du vil vide mere

Her finder du forslag til litteratur, hvis 
du ønsker at læse mere om emnet.
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 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

Du kan finde spørgsmål til refleksion og 
dialog om jeres læringsmiljøer.

Eksempler fra hverdagen i udvalgte daginstitutioner

På disse sider kan du få et indblik i, hvordan andre dagtilbud har arbejdet med at skabe stimulerende og 
inkluderende læringsmiljøer i praksis. 

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber  
til at understøtte arbejdet

Du kan læse om udvalgte eksempler på metoder 
og redskaber, der kan understøtte inkluderende og 
stimulerende læringsmiljøer i dagtilbuddet.

               Det, ved vi, virker
              Inspiration til refleksion 

over kerneelementer
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Det stigende fokus på at styrke kvaliteten i de lærings-
miljøer, som det pædagogiske personale har ansvar for 
at rammesætte, forudsætter både kompetencer, de rette 
organisatoriske rammer og frem for alt ledelsesfokus. Disse 
tre grundkræfter er vigtige at bringe i spil, for at nå det øn-
skede udbytte af nye praksisser (Johnson et al, 2010, Albers, 
2015). Regeringens dagtilbudsudspil (2017) understreger 
netop betydningen af en stærk faglig ledelse i dagtilbud-
dene som drivkraft for at udvikle kvaliteten og understøtte 
forandringer i den pædagogiske praksis. Men hvordan kan 
vi vidensinformere udviklingen af praksis på en måde, hvor 
det er det pædagogiske personales egen faglige dømme-
kraft, der driver forandringerne? Og hvilke krav stiller det til 
ledelsens rolle?  

Ledelse af udviklingen af professionelle lærings
fællesskaber 
At omsætte og oversætte viden i praksis på en måde, hvor 
viden bliver meningsfuld og spiller sammen med praksis i 
det enkelte dagtilbud kræver bl.a. et stærkt samarbejde i 
personalegruppen – et samarbejde, som bygger på løbende 
refleksion og kollegial feedback med afsæt i fælles mål for 
læringsmiljøet. 

Forskere på det pædagogiske felt både i Danmark og 
internationalt peger bl.a. på, at organiseringen af det pæ-
dagogiske personale i professionelle læringsfællesskaber 
har betydning for, hvordan viden kan informere praksis. Et 
professionelt læringsfælleskab er en pædagogisk gruppe, 

 
Fokus på ledelse som drivkraft for en 
vidensbaseret pædagogisk praksis
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Tre grundkræfter i kvalitetsudvikling
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der deler og kritisk reflekterer over deres praksis for at frem-
me både barnets og personalets læring. Lederen får her en 
vigtig opgave i konkret at understøtte, at medarbejdere selv 
deler og skaber viden i hverdagens formelle og uformelle 
læringsrum og ikke mindst er klædt på til at give hinanden 
feedback (DuFour og Marzano, 2011; Qvortrup, 2016). 
 

To centrale ledelsespositioner: Pædagogisk faglig 
ledelse og organisatorisk ledelse
Der kan være mange veje til at udfolde sit ledelsesrum og 
derigennem skabe gode rammer for medarbejdernes reflek-
sioner over kvaliteten af læringsmiljøerne. Der er bl.a. to 
centrale positioner, som kan være væsentlige at overveje i 
forhold til at udvikle og styrke professionelle læringsfælles-
skaber: pædagogisk faglig ledelse og organisatorisk ledelse 
(Staunæs og Bjerg, 2012).
 
Figuren nedenfor illustrerer, hvordan de to positioner sup-
plerer hinanden og på hver sin måde er vigtige i forhold til at 
styrke en vidensinformeret og refleksiv praksis. Samtidig vil 
der være forskel på, hvornår og hvordan lederen træder ind i 
de forskellige positioner i hverdagen.  

Den pædagogiske ledelse handler om, at lederen som 
fx faglig sparringspartner for personalet går tæt på den 
faglige praksis og sætter mål for kvaliteten i dagtilbuddets 
læringsmiljøer. Dvs., at lederen gennem refleksioner og 
observationer er helt tæt på kerneydelsen. Faglig ledelse 
kan her forstås som distribueret ledelse i professionelle 
læringsfællesskaber, hvor lederens opgaver varetages og 
forvaltes af alle medarbejdere i dagtilbuddet (Sørensen & 
Petersen 2017). Det vil sige, at lederen fremmer et miljø, 
hvor det pædagogiske personale selv har ansvar for deres 
pædagogiske aktiviteter.

Hvad kendetegner professionelle  
læringsfællesskaber i dagtilbuddet?

• Der er et kontinuerligt fokus på læring både i 
forhold til børn og pædagogisk personale i dagtil-
buddet

• Det pædagogiske personales læring og udvikling 
er tæt forbundet med hverdagens praksisser

• Gennem reflekterende dialoger samarbejder 
personalet i små grupper om at skabe viden og 
kvalificere praksis

• Det pædagogiske personale har et nysgerrigt og 
kritisk blik på hinandens praksis 

(Qvortrup, 2016)

Centrale ledelsespositioner i en vidensbaseret praksis

Faglig ledelse tæt på
Fokus på kvaliteten og 
børnenes udbytte af 

stimulerende og inklude-
rende læringsmiljøer

Procesorienteret ledelse
Fokus på at skabe rammer og 
læringsrum, så pædagogisk  

personale tager opgaven  
på sig

Organisatorisk 
ledelse

Pædagogisk 
ledelse
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  Hvis du vil vide mere

Sørensen, S. P. & Petersen, M. H. (2017). Distribueret ledelse. 
Dansk Psykologisk 

Forlag; Qvortrup, A., Laustsen, M. S. & Tjalve, L. T. (2016). 
Professionelle læringsfællesskaber i daginstitutionsregi. I: 
Albrechtsen, T. R. S. (red.). Professionelle læringsfællesskaber 
og fagdidaktisk viden. Dafolo. 

Bjerg, H. & Staunæs, D. (2012): Professionsløft – gennem 
ledelse og organisationsudvikling, Forskningsoversigt til 4 - 10 
konsortie.

”Der er i kommunen uddannet læringsfacilitatorer, to fra hvert hus, som 
tilfører fælles metoder til alle daginstitutionerne i området. Her anvendes 
fx videometode som refleksionsmetode ud fra små videoklip, hvor fokus 
fx er på: ’er jeg reelt nærværende’. En læringsfacilitator kommer og laver 
videooptagelser og udvælger et klip, som der reflekteres over i teamet”

Leder i Birkehaven

Den organisatoriske ledelse har snarere en faciliterende 
rolle, der har fokus på at skabe de bedst mulige kulturelle og 
organisatoriske rammer for, at det pædagogske personale 
kan udvikle sig og skabe fælles viden – det vil sige skabe de 
rette betingelser for, at det pædagogske personale kan lede 
sig selv og børnegruppen. Det kan fx handle om at synlig-
gøre muligheder for at dele og skabe viden på eksisterende 
møder og i den mere uformelle kollegiale sparring i hverda-
gen. Og det kan handle om at få forskellige perspektiver i 
spil på forskellige situationer snarere end at give færdige 
svar.

Refleksioner over ledelse af 
velfungerende professionelle lærings-
fællesskaber

• Hvordan understøtter ledelsen personalets mu-
ligheder for at bruge, dele og skabe fælles viden i 
hverdagen?

• Hvilke muligheder har personalet for formel og 
uformel refleksion over egen praksis og evaluering 
af det pædagogiske arbejde?

• Hvordan understøtter lederen en genkendelig og 
fælles struktur for det pædagogiske arbejde i hver-
dagen, hvor roller og opgaver i personalegruppen er 
afstemt?

• I hvilket omfang er lederen tæt på det pædagogi-
ske arbejde som sparringspartner om kvaliteten i 
læringsmiljøerne?

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 
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TEMA 1

Proceskvalitet og interaktion 
mellem barn og voksen i dagtilbud

Under dette tema kan du læse om tre kerneelementer, som 
er kendetegnende for virkningsfulde indsatser, der under-
støtter interaktioner af høj kvalitet i dagtilbuddet. Kerne-
elementerne er indkredset på baggrund af forskning om 
inkluderende læringsmiljøer, der skaber deltagelsesmulig-
heder for alle børn og er virkningsfulde i forhold til at styrke 
trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner.

I den internationale forskning har fokus primært været på 
virkningsfuld interaktion mellem barn-voksen, fordi opmærk-

somheden er rettet mod, hvordan det pædagogiske perso-
nale kan vejlede og støtte udsatte børns deltagelse. Den 
internationale forskning har derimod i mindre grad været 
optaget af, at undersøge betydningen af barn-barn interakti-
oner for børns udvikling og læring. At denne interaktion ikke 
i højere grad træder frem, spejler derfor prioriteringen i den 
internationale forskning men ikke forståelsen i kataloget 
som helhed.

Proceskvalitet og interaktion mellem barn-voksen: 
Tre kerneelementer i virkningsfulde indsatser

Kvaliteten i interaktionen, altså hvordan den voksne møder barnet og samværet børnene imellem, 
spiller en afgørende rolle for børnenes mulighed for at trives, lære og udvikle sig. Forskningen peger 
på, at interaktioner mellem barn og voksen af høj kvalitet, er det tydeligste pejlemærke for stimule-
rende og inkluderende læringsmiljøer. 
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  1     Kombinerede børne- og vokseninitierede aktiviteter

Forskning af indsatser har særligt undersøgt, hvad det 
betyder for børns udvikling og læring, når det pædagogske 
personale kombinerer børne- og vokseninitierede aktiviteter. 
Det handler fx om, at det pædagogiske personale understøt-
ter, udvider og rammesætter lege, samvær og aktiviteter 
med opmærksomhed på eller med afsæt i barnets interes-
sefelter. De undersøgte indsatser har dermed fokus på, hvor-
dan man kan arbejde med at tænke børnenes initiativer og 
interesser ind som en del af det pædagogiske arbejde. Der 
er fokus på, hvordan det pædagogiske personale gennem 
vejledt deltagelse kan sikre deltagelsesmuligheder for alle 
børn.
 
Forskning peger på, at kombinationen af børne- og vok-
seninitierede lege og aktiviteter er et vigtigt element i 
virkningsfulde indsatser, der medvirker til at styrke både 
børnenes sproglige kompetencer, før-matematiske forstå-
else samt socio-emotionelle kompetencer. Undersøgelser 
dokumenterer også, at disse tidlige kompetencer på sigt 
styrker børnenes muligheder for at klare sig bedre i uddan-
nelse og i senere beskæftigelse (Christoffersen et al. 2014; 
Gregory et al.2010; Yoshikawa et al. 2013). 

Det kan fx være indsatser, hvor de kombinerede børne- og 
vokseninitierede aktiviteter foregår ved, at det pædagogiske 
personale giver børnene en række fysiske materialer, som de 
får frihed til selv at udforske ved at røre ved materialerne, 
lege med dem og tale om dem. Undervejs kan det pædago-
giske personale udvide samtalen ved at fortælle børnene 
om fx materialernes karakter, navne og anvendelse for at 
understøtte legen, som løbende bliver til en læringsaktivitet 
faciliteret af det pædagogiske personale (Guo et al. 2016). 
Herved aktiveres barnets nysgerrighed og motivation, og 
samtidig oplever barnet at have styring med, handlekraft og 
indflydelse på aktiviteten.  

  2     Inddragende og responssiv tilgang til barnet 

Forskning på området viser også, at interaktioner af høj 
kvalitet er kendetegnet ved, at det pædagogiske personale 
både ser og hører, hvad børnene gør. Når barnet mødes med 
lydhørhed og anerkendelse af sine holdninger, interesser 
og følelser, medvirker det til at styrke barnets sproglige og 
socio-emotionelle kompetencer, ligesom barnet bliver bedre 
i stand til at forme sine holdninger og indtage forskellige 
perspektiver i de situationer, han/hun befinder sig i (Chri-
stoffersen et al. 2014; Guo et al. 2016; Mori & Cigala 2016).

Mere konkret er det betydningsfuldt for barnets trivsel, 
udvikling og læring, og særligt for børn i udsatte positioner, 
at det pædagogiske personale aktivt responderer på barnets 
handlinger og udsagn, enten ved hjælp af spørgsmål eller 
understøttende handlinger, fx ved at hjælpe barnet med at 
sætte ord på sine handlinger. Det er især vigtigt, at børnene 
løbende får respons og begrundede svar på deres perspek-
tiver og holdninger. Børnenes læring styrkes altså, når 
voksen-barn interaktioner i dagtilbuddet er kendetegnet ved 
gensidig dialog. Det betyder eksempelvis, at barn og pæda-
gogisk personale skiftes til at lægge ud og sætte dagsorde-
nen i samtalen, og at de kan diskutere, udforske og uddybe 
et givent emne i fællesskab (Yoshikawa et al. 2013). 
Et eksempel på en indsats, der er undersøgt i forhold til 
at understøtte en inddragende og responssiv tilgang, er 
fx rollespil og brugen af ’dukker’, hvor børnene selv skulle 
udforske en situation og sætte ord på følelser og handlinger, 
som det pædagogiske personale undervejs understøttede 
dem i (Mori & Cigala, 2016). Det er med til at styrke barnets 
engagement, fordi barnet inddrages i aktiviteten og får en 
aktiv rolle.  

               Det, ved vi, virker
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  3     Stilladsering og differentiering i tilgangen til barnet

En vigtig del af interaktionen mellem barn og voksen hand-
ler om, at det pædagogiske personale har opmærksomhed 
på barnets nærmeste udviklingszone, så lege, samvær og 
læringsaktiviteter målrettes det enkelte barns kompeten-
cer og behov. Den kortlagte forskning dokumenterer den 
positive betydning af, at børnene deltager i alderssvarende 
aktiviteter, bliver udfordret tilstrækkeligt – og dermed får 
bedre muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder 
(Christoffersen et al. 2014). En differentieret tilgang til 
børnene, hvor det pædagogiske personale arbejder med at 
tilpasse læringsaktiviteter til det enkelte barn og udfordrer 
barnet passende, kan styrke bl.a. børnenes skoleparathed 
og kognitive kompetencer som fx sprog og før-matematisk 
tænkning (Christoffersen et al. 2014; Gregory et al.2010). 

Stilladsering og differentiering i interaktionen med barnet er 
især muligt i små fremfor større børnegrupper. De små bør-
negrupper muliggør en tættere, mere direkte og personlig 
barn-voksen-interaktion, hvor det pædagogiske personale fx 
har bedre mulighed for at understøtte børnenes egen kon-
fliktløsning og samarbejdsevne ud fra børnenes forudsæt-
ninger (Christoffersen et al. 2014). Dette har bl.a. en positiv 
betydning for udsatte børn, der bliver mødt med realistiske 
men udfordrende aktiviteter og situationer. I de tilfælde 
hvor forældre og pædagogisk personale i samarbejde lykkes 
med at møde barnet med passende udfordringer, styrker det 
i højere grad socialt udsatte børns kompetencer (ibid.). 
Når det pædagogiske personale arbejder med stilladsering 
og differentiering i tilgangen til barnet, tyder forskning 
også på, at det motiverer barnet til at deltage. Samtidig 
understøtter en differentieret tilgang barnets individuelle 
læringszone, fordi aktiviteterne i højere grad er målrettet 
det enkelte barns forudsætninger og potentialer. 

Inspiration til refleksion over interaktioner i praksis

For at sikre kvalitet i interaktionen mellem barn og voksen, 
kan I være opmærksomme på, hvordan I indgår i interaktion 
med børnene, og hvor lydhøre I er overfor barnets udtryk 
og ønsker. Samtidig handler det om at være opmærksom på 
interaktionerne børnene imellem. Nedenfor præsenteres I 
for forskellige tilgange til, hvordan I kan deltage i interaktio-
nen med børnene.

Fælles opmærksomhed som grundlag for trivsel,  
udvikling og læring
Begrebet om fælles opmærksomhed kan være en måde at se 
på, hvordan I skaber rum for lydhørhed og skaber muligheder 
for at fremme børnenes deltagelsesmuligheder. I kernen af 
interaktionen mellem barn og voksen står den fælles op-
mærksomhed, som er det grundlag, barnets trivsel, udvikling 
og læring baserer sig på. Fælles opmærksomhed er, når to 
eller flere personer i en interaktion retter opmærksomhed 
mod det samme og derigennem deler en interesse eller en 
følelsesmæssig tilstand. I et læringsperspektiv er lærings-
miljøer af høj kvalitet kendetegnet ved samvær af vedvaren-
de fælles opmærksomhed (Ringsmose, 2015). Samtidig er 
det en måde at få øje på udsatte børn, som ikke umiddelbart 
engagerer sig i fælles opmærksomhed med det pædagogi-
ske personale og andre børn (Ringmose & Staffeldt, 2016).
 
Barnets spor og børnenes perspektiv
I det pædagogiske arbejde i dagligdagen, men også overord-
net i evaluering og planlægning, fylder både barnets spor og 
børnenes perspektiver. Inddragelse af børnenes perspekti-
ver er en grundlæggende fordring i det pædagogiske arbej-
de, som kalder på en reel nysgerrighed på, og undersøgelse 
af, hvordan børn oplever hverdagen i dagtilbud. Her kan 
barnets spor blandt andet være en metode til at undersøge 

              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer
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børnenes perspektiver, men at arbejde med barnets spor 
kan også have andre formål. Det kan fx være en pædagogisk 
tilgang til interaktionen og en fælles opmærksomhed på de 
aktiviteter eller lege, der er initieret af barnet.  

Barnets spor handler om at følge børnenes interesser og 
nysgerrighed i fx en aktivitet. Det kan være, at I har planlagt 
en aktivitet, men det viser sig, at børnene er optaget af 
noget helt andet eller en særlig del af det indhold, I har 
planlagt (Cecchin 2015). I praksis handler det om, at det 
pædagogiske personale skaber et rum, hvor der er fokus på 
kommunikationen med børnene, og hvor børnene kan fortæl-
le om, hvad de oplever i situationen og vise børnene, at man 
lytter til dem. I dette arbejde kan det pædagogiske persona-
le påtage sig rollen i at vejlede børnenes deltagelse, og på 
den måde balancere retning og lydhørhed overfor børnenes 
nysgerrighed og optagethed. Det kræver et nærværende 
forhold mellem den voksne og barnet, hvor den voksne i 
aktiviteten kan give børnene sproglige tilbagemeldinger på 
det, de siger og gør (ibid.).

Børneperspektivet er bredere end at følge barnets spor i 
praksis og i aktiviteter. Børneperspektiv handler om børne-
nes medbestemmelse og inddragelse i dagtilbuddets praksis 
generelt. Når man arbejder med børneperspektiver inddrager 
man børnene i planlægningen, udførelsen og evalueringen 
af praksis. Det kan fx være at børnene bidrager til evalue-
ringen af dagtilbuddets læringsmiljø ved at tage billeder af 
deres yndlingssteder på legepladsen (Koch, 2013). 

Dialogen kan tage forskellige former
Dialogen mellem voksen og barn i dagtilbuddet kan antage 
forskellige former, der kan kvalificere interaktionen og 
understøtte barnets trivsel, udvikling og læring (Næsby, 
2015). Nedenfor kan I se tre eksempler på former for dialog, 
som kan hjælpe til at overveje, hvordan I indgår i dialog med 
barnet (Hundeide i Næsby, 2015):

• Den følelsesmæssige dialog: Har til hensigt at vise barnet, 
at man er glad for barnet. Barnet føler sig værdsat, og det 
giver barnet lyst til at udvide kontakten med pædagogen 
eller andre børn. 

• Den meningsskabende dialog: Har til hensigt at give bar-
nets oplevelser en mening. Barnet oplever med det samme, 
at pædagogen kan uddybe og forklare det erfarede. I et 
tillidsfuldt samspil udvider barnet sin forståelse af begi-
venheder og ting i dets liv og omverden.

• Den guidende dialog: Har til hensigt at hjælpe barnet med 
at skabe overblik over den sociale situation og støtter 
barnet med blik for barnets færdighedsniveau og opgavens 
sværhedsgrad. 

Et fokus på dialogens former kan hjælpe til at arbejde med 
en differentieret og stilladserende tilgang til barnets trivsel, 
udvikling og læring.
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  Hvis du vil vide mere
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Spørgsmål til refleksion over hvor
dan I skaber interaktioner af høj kvalitet

Pædagogisk personale
• Kan I finde eksempler på, hvor I holder jer nysgerri-

ge og åbne overfor børnenes initiativer og interes-
se i dialogen?

• Hvordan tænker I, at et fokus på interaktionen kan 
bidrage til at understøtte udsatte børns deltagel-
sesmuligheder i dagtilbudshverdagens fællesska-
ber?

• Hvordan skaber I rammer for, at alle børn indgår i 
interaktioner med andre  børn og voksne i daglig-
dagen?

Pædagogiske ledere: 
• Hvordan kan I som ledelse skabe mulighed for, at 

det pædagogiske personale kan indgå i nærværen-
de og responssive relationer og interaktioner med 
børnene?

• Hvilken rolle kan I som ledelse spille i forhold til at 
sikre interaktioner af høj kvalitet i dagtilbuddet?

Forvaltning: 
• Hvordan kan I med forskellige tiltag og strategier 

understøtte pædagogisk praksis i arbejdet med at 
styrke voksen-barn interaktionerne af høj kvalitet i 
dagtilbuddet?

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

Dialogkort
Hvis I har lyst til at arbejde videre med proceskvali-
teten og interaktionen mellem barn og voksen, kan I 
hente inspiration i EVA’s dialogkort til arbejdet med 
de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene støtter jeres 
pædagogiske refleksioner omkring at tilrettelægge 
et læringsmiljø, hvor der er fokus på at:

• Se barnets udvikling

• Følge barnets interesse

• Inddrage barnet i fællesskabet

• Skabe læringsrum

• Have jer som rollemodeller

• Guide børnene i udvikling og læring

• Sætte ord på handlinger, følelser og tanker.

Dialogkortene er bygget op omkring spørgsmål 
til pædagogisk refleksion og behøver ikke alene 
anvendes i forhold til de 0-2-årige børn, men vil være 
meningsfulde i arbejdet med de større børn også.
(EVA, 2016)

Barnets spor
Ønsker I at arbejde systematisk med at udforske og 
følge børnenes initiativer og interesser, kan I lade jer 
inspirere af metoden ’Barnets spor’. Metoden har fo-
kus på, at børnene udforsker og udfordrer egen viden 
og sætter denne på spil. Når børnene har indflydelse 
på deres hverdag og aktiviteter vil det øge glæden 
og trivslen. I metoden forsøger man at gribe børne-
nes interesser og bruge dem i planlægningen af, hvil-
ke emner børnegruppen skal arbejde med. I planlæg-
ningen arbejder I også med at tildele forskellige roller 
til det pædagogiske personale. Det betyder, at der vil 
være én, som igangsætter, én, der samler op og én, 
der observerer. De forskellige roller kan I bruge til at 
styrke jeres evaluering, refleksion og videreudvikling 
af jeres arbejde med børnegruppen. 
(DCUM, 2012)

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber  
til at understøtte arbejdet
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Eksempel fra hverdagen: Gullandsgården

At forfølge børns hypoteser er en 
måde at arbejde med en ”inddra-

gende og responsiv tilgang til 
børn”, som er et kerneelement i et 

godt læringsmiljø

Ved at gøre praksis levende skabes 
samvær med vedvarende fælles 

opmærksmhed, hvilket kendeteg-
ner et læringsmiljø af høj kvalitet

Institutionens tilgang er et eksem-
pel på, hvordan man kan arbejde 
med kerneelementet ”kombine-
rede voksen- og børneinitierede 

aktiveter”
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Gullandsgårdens erfaringer med at 
udforske børnenes hypoteser og 
optagethed 

Institutionen Gullandsgården har gode 
erfaringer med at styrke barn-voksen 
interaktioner og fælles opmærksom-
hed ved at arbejde med at udforske 
børnenes egne hypoteser og optaget-
hed i projektforløb med børnene. 

Vi forfølger og undersøger børne
nes hypoteser
Institutionen anvender en systematisk 
tilgang til at arbejde med lærings-
miljøer, inspireret af Idana Pesciolis 
pædagogiske idealer. Grundtanken 
er, at det pædagogiske personale er 
opmærksomme på og anerkender de 
hypoteser eller ideer, som børnene 
selv udvikler, og at man i fællesskab 
med børnene undersøger disse. Det 
betyder også, at det pædagogiske 
personale inddrager børnene i en 
drøftelse og planlægning af, hvordan 
man bedst kan finde ud af om ens 
hypotese passer. Det pædagogiske 
personale lægger vægt på, at skabe 
muligheder for konkret og praktisk 
afsøgning af børnenes hypoteser. 
Eksempelvis fortæller en pædagog, 
at de på et tidspunkt planlagde en 
tur til zoo i fællesskab med børnene, 

fordi der blandt børnene herskede en 
opfattelse af, at løver spiste suppe, 
som de ville undersøge ved selvsyn og 
besøg i zoo. 

Planlægge et overordnet emne på 
forhånd – med åbenhed overfor 
børnenes optagethed
Institutionen har gode erfaringer 
med at arbejde med udforskning af 
børnenes interesser og hypoteser 
gennem årlige projektforløb. Her 
deltager børnene i grupper af 8-11 
børn i forløb, der typisk varer 1½-2 
måneder. På forhånd udvælger de 
ansvarlige pædagoger (som regel to 
pædagoger) et overordnet emne for 
forløbet, f.eks. ’Monets have’ eller 
’Eventyret om de tre bukkebruse’. Det 
er afgørende, at det pædagogiske 
personale får tid til at sætte sig ind i 
det valgte emne. Som forberedelse til 
emnet ’Monets have’ var de ansvarlige 
pædagoger f.eks. på museum for at se 
Monets have og hans billeder, og de 
forberedte spørgsmål, som de kunne 
stille børnene i forhold til, hvad man 
kan se i Monets have. Når det overord-
nede emne præsenteres for børnene, 

iagttager pædagogerne, hvad børnene 
bliver optaget af inden for emneram-
men, og så udvikler forløbet sig i den 
retning. Pædagogerne understreger, 
at samtidig med at den indledende 
planlægning af emnerammen er 
vigtig, så må pædagogerne ikke låse 
sig fast på egne idéer og interesser, 
men de skal være villige til at skifte 
retning, alt efter hvad børnene viser 
sig optaget af. 
 
Gøre det levende
Det pædagogiske personale i bør-
nehaven er optaget af, hvordan de 
kan skabe fælles opmærksomhed 
og meningsskabende dialog med 
børnene. Personalet har erfaret, at det 
er vigtigt, at børnenes interesser og 
nysgerrighed næres af, at pædagoger-
ne hele tiden bestræber sig på at gøre 
praksis ”levende” og inspirerende. En 
måde at gøre dette på er, at de voksne 
engagerer sig kropsligt, f.eks. ved at 
klæde sig ud som Monet i stedet for 
bare at fortælle om ham. En pædagog 
i institutionen fortæller: ”Man kan 
se, at når det bare bliver til snak [fra 
pædagogernes side], så falder de [bør-
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”Det var både lidt angstprovokerende, 
men også skide spændende”

nene] fra”, ”Lige så snart vi er på og 
levende, så kan man næsten få dem til 
hvad som helst.” 

En anden måde at gøre praksis leven-
de – og imødekomme børnenes for-
skellige læringsstile og -behov – er at 
sørge for, at børnene gør sig praktiske 
og kropslige erfaringer med den givne 
praksis: ”Når børnene selv tager et 
stort skæg på og en hat og en pensel 
i hånden, så husker de også bedre, 
hvem var Monet, ikk? Fordi de har 
prøvet det med egen krop, har klædt 
sig ud og snakket som Monet.” 

En tredje tilgang til at gøre læring 
levende for alle børn, som pædago-
gerne gør brug af, er at levendegøre 
udvalgte figurer eller ting inden for 
det emneunivers, som de aktuelt 
arbejder med. Det kan fx være at 
tilskrive figurer eller ting menneskeli-
ge egenskaber. I forbindelse med pro-
jektforløbet om eventyret med de tre 
bukke bruse, viste børnene sig at være 
særligt optaget af trolden. En pæda-
gog karakteriserer børnenes forhold 
til trolden således: ”Det var både lidt 

angstprovokerende, men også skide 
spændende. De befandt sig i det der 
grænseland mellem ’hvor bliver det for 
uhyggeligt’ og ’hvor er det bare rigtig 
spændende’.” I dette forløb forsøgte 
pædagogerne at forfølge og udvikle 
børnenes fascination for trolden 
bl.a. ved at sørge for, at børnene en 
morgen fandt troldespor igennem hele 
institutionen; ved at sammenligne 
troldens store fodspor med børnenes 
små fødder; og ved at få børnene til at 
bevæge sig som en trold til dramatisk 
og ’troldeagtig’ musik.

Løbende faglig refleksion og doku
mentation
Pædagogerne fortæller, at løbende 
monitorering og faglig refleksion i 
forhold til børnenes reaktioner på og 
udbytte af forløbet, er nødvendig, hvis 
man skal fastholde deres nysgerrig-
hed og interesse. Her arbejder det 
pædagogiske personale bl.a. med at 
synliggøre forløbets udvikling ved at 
hænge en planche op ved indgangs-
døren, som de bruger i dialogen med 
børnene, når de mødes i gruppen. 
Desuden kan forældre og kolleger 

i institutionen følge med i forløbet 
via plancherne. Plancherne bliver 
efterfølgende samlet og opbevaret i 
en dokumentationsmappe til brug for 
fælles evaluering af forløbet. 

Fra kollega til kollega: 
Gullandsgårdens tre 
gode råd til at styrke 
interaktioner af høj 
kvalitet

• Sæt en overordnet ramme 
for børnenes nysgerrighed 
og udvikling af hypoteser 
- og vær hele tiden klar til 
at forfølge de (uventede) 
retninger, som børnenes 
interesser går i.

• Gør den pædagogiske praksis 
spændende og levende for 
børnene 

• Tilpas teorier og metoder, 
som man lader sig inspirere 
af, til egen praksis.
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Didaktik omtales ofte som ”at ville noget med nogen”. Det pædagogiske personale er intentionelle, 
det vil sige, de har intentioner og hensigter med deres praksis, som ikke er tilfældige: de har tænkt 
over den, den er reflekteret. De skaber en pædagogisk praksis, både i det konkrete møde med bar-
net, men også mere langsigtet.

TEMA 2

Didaktik

I en nordisk forståelse af en dagtilbudsdidaktik ses børnenes 
læring som en integreret del af hverdagen, ligesom didaktik-
ken rummer både de planlagte såvel som ikke-planlagte, og 
de formelle såvel som de uformelle læringsmiljøer (Broström 
& Frøkjær, 2016: Jensen, 2016; EVA, 2016a). 

En dynamisk didaktik er både en tænkemåde og et pæda-
gogisk planlægningsværktøj, der rummer grundlæggende 
refleksioner over formål og pædagogiske mål, indhold, 
pædagogiske principper og metoder samt tilrettelæggelse 
og gennemførelse af praksis.

Det indebærer også dokumentation, evaluering og fortlø-
bende justering samt videreudvikling af praksis. Gennem 
disse didaktiske overvejelser kan det pædagogiske persona-
le understøtte interaktionen med børnene i den pædagogi-
ske hverdag med tilrettelagte pædagogiske aktiviteter.  To 
begreber kan tydeliggøre den dynamiske tænkemåde og 
planlægning, nemlig situationsanalyse og situationsbevidst-
hed (se videre på s. 24). I danske dagtilbud er der samtidig 
fokus på fortløbende faglighed i hverdagens pædagogiske 

praksis lige fra aflevering til eftermiddagsfrugt. Pointen 
er, at dagtilbuddets hverdag rummer uendelige mulighe-
der for pædagogisk faglighed af høj kvalitet, men at disse 
muligheder skal gribes. Det pædagogiske begreb ”upåagtet 
faglighed” beskriver, hvordan det pædagogiske personales 
pædagogiske arbejde ikke alene er begrænset til bestemte 
tilrettelagte aktiviteter, men fylder i alle situationer og ruti-
ner, som det pædagogiske personale indgår i med børnene, 
om det er at gøre klar til at gå på legepladsen, dække bord 
eller blive puttet (Ahrenkiel  et al. 2013). 

Du kan læse om seks kerneelementer, som er kendeteg-
nende for virkningsfulde indsatser, der alle knytter an til 
didaktiske overvejelser, men ikke repræsenterer en samlet 
forståelse af didaktik, som den er beskrevet ovenfor. Den 
internationale forskning har primært været optaget af 
didaktiske overvejelser i forhold til at styrke barnets sociale 
og kognitive kompetencer. Kerneelementerne er indkredset 
på baggrund af den eksisterende forskning om inkluderende 
læringsmiljøer, der er virkningsfulde i forhold til at styrke 
kompetencer hos børn i udsatte positioner. 
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Didaktik

Differentieret 
tilgang til 

anvendelse af 
metoder

Målrettede  
eksplicitte  
aktiviteter

Kontinuitet, 
gentagelse og tid 

til fordybelse

Læringsaktiviteter 
i mindre grupper

Læring integreret 
i hele dagen

Løbende 
og systematisk 

opfølgning 
på barnets 
udvikling

Didaktik: 
Seks kerneelementer i virkningsfulde indsatser
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  1     Målrettede, eksplicitte aktiviteter

Den kortlagte forskning viser, at pædagogisk arbejde, der er 
kendetegnet ved målrettet at understøtte særlige lærings-
mål for børnene, har en positiv betydning for barnets kogni-
tive og socio-emotionelle kompetencer (Iivonen & Sääkslahti 
2014; Mori & Cigala 2016; Perry et al.2010; Wang 2016). 
Det målrettede pædagogiske arbejde knyttes til begrebet 
curriculum i den internationale forskning. Det handler bl.a. 
om, at det pædagogiske personale har en fælles bevidst for-
ståelse af, hvilke læringsmål givne pædagogiske aktiviteter 
retter sig imod, og hvordan aktiviteter, og praksis i det hele 
taget, forventes  at bidrage til barnets læring.  Herigennem 
kan barnets opmærksomhed mod det fælles indhold øges, 
fordi det pædagogiske personale har en tydelig forståelse 
af retningen for aktiviteten, som hjælper til, at det pæda-
gogiske personale kan vejlede og støtte barnet undervejs i 
aktiviteten.

  2     Læring integreret i hele dagen

En række af de undersøgte indsatser har fokus på at integre-
re de pædagogiske intentioner og mål for børnenes læring i 
hverdagen som helhed. Dermed udvides fokus fra udvalgte 
aktiviteter til det samlede læringsmiljø, sådan at læringsmål 
bringes i spil i både i voksenstrukturerede aktiviteter i små 
og større grupper, spontane aktiviteter og daglige rutiner 
som frokost, omklædning i garderoben, bleskift, bringe- og 
hente-situationer mv. På denne måde gøres daglige og spon-
tane situationer i dagtilbuddet lærerige og understøttelsen 
af børnenes trivsel, udvikling og læring bliver integreret i 
hele deres hvedag i dagtilbuddet (Christoffersen 2014). 

Konkret kan der være tale om et særligt fokus på at udvikle 
børnenes sociale kompetencer fx ved måltider, hvor børnene 
hjælper hinanden med at sende maden rundt, hælde vand 
op eller skiftes til at fortælle, hvad de har leget med. Ved at 
tænke læring som et integreret element i hele dagen – også 
i børnenes leg – peger forskning på, at børnenes læring 
understøttes og styrkes.

  3    Kontinuitet, gentagelse og tid til fordybelse

Forskning i læringsmiljøer af høj kvalitet viser, at det har en 
positiv betydning for barnets udvikling og læring, når barnet 
deltager i de samme læringsaktiviteter og temaer over 
længere tid og får mulighed for at fordybe sig. Afhængigt 
af aktivitetens indhold og fokus kan det styrke forskellige 
kompetencer hos barnet. De undersøgte indsatser har haft 
fokus på at styrke såvel børnenes motoriske som sociale 
kompetencer (Iivonen & Sääkslahti 2014; Perry et al. 2010). 

Resultaterne af de undersøgte indsatser indikerer, at 
kontinuitet, gentagelse og tid til fordybelse også er moti-
verende for barnet, fordi barnet fx oplever at se sine egne 
’små succeser’ undervejs og oplever en tålmodighed fra det 
pædagogiske personale og en tiltro til, at barnet kan lære at 
mestre den givne aktivitet. Dette gælder særligt i forhold til 
børn i udsatte positioner. 

  4     Læringsaktiviteter i mindre børnegrupper

En række af de undersøgte indsatser viser, at det kan være 
en fordel at arbejde koncentreret med en mindre gruppe af 
børn, fordi det pædagogiske personale i højere grad end med 
store grupper kan understøtte det enkelte barns udvikling 
og behov (Wang 2016; Gregory et al.2010; Yoshikawa et al. 
2013). Forløb med læringsaktiviteter i mindre børnegrupper 
kan bl.a. styrke børnenes socio-emotionelle kompetencer 
og har vist en positiv betydning for børnenes samarbejde, 
konfliktløsning og legeforslag, bl.a. fordi det pædagogiske 
personale i højere grad kan guide børnene end i større grup-
per. De undersøgte indsatser viser bl.a., at det pædagogiske 
personale udviser en mere varm og stimulerende omgangs-
form og giver færre ordrer, når de arbejder med børn i 
mindre grupper, hvilket understøtter børnenes engagement. 
Omvendt viser de undersøgte indsatser, at der i større grup-
per er en tendens til, at det pædagogiske personale indtager 
en mere passiv position med mindre interaktion, fordi deres 
opmærksomhed er rettet mod at skulle fastholde overblik-
ket over mange børn samtidig. En anden positiv betydning 

               Det, ved vi, virker
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af små børnegrupper er, at det pædagogiske personale har 
bedre tid og mulighed for at give nærvær og støtte overfor 
børn i udsatte positioner. (Christoffersen et al. 2014). 

  5     Løbende og systematisk opfølgning på barnets 
udvikling

Forskning i virkningsfulde læringsmiljøer viser også, at en lø-
bende og systematisk opfølgning på barnets udvikling, set i 
forhold til formulerede læringsmål, styrker barnets udvikling 
og læring. Det handler bl.a. om, at personalet løbende re-
flekterer over det enkelte barn og børnegruppens udvikling 
i forhold til de konkrete kompetencer, som man har fokus 
på at understøtte hos børnene. Formålet med den løbende 
opfølgning er at få viden om børnenes udvikling og behov 
for at kunne tilrettelægge det pædagogiske arbejde, så det 
understøtter børnenes forskellige behov. Dette forudsæt-
ter dog, at der sker en planlagt og fælles tilbagevendende 
faglig refleksion i personalegruppen om børnenes udvikling 
og behov, aktiviteternes indhold og samspillet mellem børn 
og voksne (Christoffersen 2014; Gregory et al. 2010). 

Konkret viser en af de undersøgte indsatser, at det er 
virkningsfuldt at tilrettelægge pædagogiske forløb i en 
didaktisk cyklus, der indeholder en observationsperiode, 
hvor det pædagogiske personale har opmærksomhed på det 
enkelte barn og børnegruppen, og at der på den baggrund 
opstilles mål for det enkelte barn og børnegruppen. Dernæst 
en iscenesættelse eller igangsættelse af konkrete pæda-
gogiske aktiviteter, forløb og/eller læringsrum, der under-
støtter de opstillede mål og kompetencer. Endelig afsluttes 

cyklussen med en evalueringsperiode, hvor det pædagogi-
ske personale indsamler erfaringer og reflekterer over både 
børnenes udvikling samt egen pædagogiske praksis i forhold 
til, hvorvidt og hvordan den pædagogiske praksis har det 
ønskede udbytte for børnene (Christoffersen 2014). 
Undersøgelser af en anden indsats viser, at man ud fra en 
tilsvarende cyklus for planlægning og opfølgning på børne-
nes udvikling og læring kan arbejde med børnene i passende 
grupper, der spejler børnenes udvikling, fordi det giver det 
pædagogiske personale mulighed for i højere grad at tilpas-
se aktiviteter til børnenes forudsætninger. Dette kan gøres 
netop med udgangspunkt i det pædagogiske personales 
løbende vurderinger af børnenes udvikling (Gregory et al. 
2010). Dette er ikke et udtryk for, at børn ikke også lærer af 
at være sammen med børn med forskellige kompetencer og 
forudsætninger.

  6     Differentieret tilgang til anvendelse af metoder

Der er mange forskellige læringsbehov og måder, børn 
lærer på. Forskning i læringsmiljøer af høj kvalitet viser, at 
det derfor kan være en fordel at arbejde med forskellige 
metoder i læringsaktiviteter og samvær i dagtilbuddet (Guo 
et al. 2016; Takacs et al.2015). Det kan fx være metoder, 
der benytter konkrete fortællinger, visuelle redskaber, fysisk 
bevægelse. Ved at arbejde med fx interaktive elementer, 
som supplement til øvrige læringsaktiviteter kan det have 
betydning for især den kognitive udvikling hos barnet. Dette 
gælder i særlig grad børn i udsatte positioner, der kan have 
behov for andre måder at erfare, tilegne sig viden og udvikle 
sine kompetencer på.
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Inspiration til refleksioner over didaktikken i praksis

Systematik og fælles retning  
Når I sætter fokus på det didaktiske arbejde med læringsmil-
jøerne, er det væsentligt at udvikle en struktur og organise-
ring for det pædagogiske arbejde, hvor ledelse og medar-
bejdere har klare fælles visioner for læringsmiljøet. På den 
måde kan I sikre en fælles retning for praksis, hvor alle er 
enige om, i hvilken retningen dagtilbuddet og praksis bevæ-
ger sig (Lekhal, Zachrisson, Solheim, Mose & Drugli, 2016). 
Planlægning af det pædagogiske arbejde på kort og lang 
sigt er en balancegang, hvor der må etableres en systematik, 
samtidig med at der sikres rum til at følge børnenes behov 
og initiativer for at understøtte engagement i de aktiviteter, 
som barnet indgår i. I det pædagogiske arbejde må der dels 
være en retning, som er synlig for både børn og voksne, der 
kan strukturere hverdagen og længere projekter, men uden 
at man går på kompromis med børnenes bidrag, interesser 
og indflydelse (Krag-Müller & Ringsmose 2015; Olsen, 
2015). For hverdagens pædagogiske aktiviteter kan en for 
stram pædagogisk styring begrænse børnenes engagement 
i de aktiviteter, som de indgår i, hvis  der ikke tages højde 
for børnenes bidrag og interesser (Svinth, 2010). 

Refleksiv pædagogisk praksisudvikling
Der findes mange forskellige måder at arbejde didaktisk i 
dagtilbud, fx at arbejde med aktionslæring som en fælles 
måde at understøtte de pædagogiske refleksioner eller at 
arbejde ud fra mere konkrete modeller som fx SMTTE og 
situationsanalyse. Formålet med disse forskellige veje til en 
refleksiv og tilrettelagt pædagogisk praksisudvikling er at 
blive tydeligere omkring:

• Formålet med det pædagogske arbejde: Hvad ønsker vi og 
hvorfor? 

• Planlægningen: Hvilke mål, indhold og metoder vil vi 
arbejde med?

• Gennemførelse og dokumentation af aktiviteten: Hvordan 
dokumenterer vi dels børnenes trivsel, udvikling og læring, 
dels egen praksis?

• Evaluering: Har vi nået formålet med vores forløb eller 
aktivitet? Hvad kan vi lære og forbedre i vores praksis?

I et bredt didaktikbegreb i dagtilbud tages der højde for det 
dynamiske samspil mellem pædagog, barn, børnegruppe 
og indhold, som altså er de elementer, der er genstand for 

pædagogisk refleksion. Der er derfor fire forhold, som I kan 
fokusere på, når I arbejder med et bredt didaktikbegreb i 
dagtilbud. Denne type didaktiske refleksioner hjælper jer 
til at målrette aktiviteterne med henblik på at understøtte 
barnets aktive deltagelse (Broström, Hansen, Jensen & 
Svinth 2016). Nedenfor kan du læse om forskellige skridt i 
didaktiske refleksioner over det pædagogiske arbejde.

Situationsanalyse og en dynamisk  
situationsorienteret didaktik
Et vigtigt grundlag for det videre pædagogiske arbejde 
er en analyse af barnets situation. En situationsanalyse 
omfatter en kortlægning af børnegruppens relationer, viden, 
nysgerrighed, interesser og fælles historie børn og pædago-
ger imellem. Det være sig gennem observation eller andre 
understøttende metoder og redskaber. Denne analyse får 
betydning for, hvad det er for nogle mål og indhold, som I 
ønsker, børnene skal danne erfaringer gennem. Situations-
analysen sikrer, at man ikke planlægger hen over hovedet 
på børnene, men at de didaktiske skridt tages med hen-
synstagen til netop den konkrete børnegruppes interesser 
og nysgerrighed. Situationsanalysen bidrager også til, at I 
løbende kan tage hensyn til børnenes behov i den aktuelle 
situation fx samspillet i børnegruppen, børnenes oplevelser 
mv. (Broström & Frøkjær, 2012).

Formål, mål og planlægning
Modellen til højre, forholder sig til den didaktiske planlæg-
ning i forhold til de fire elementer: barn, børn, indhold og 
voksne. I kan lade jer inspirere af modelles opdeling og 
spørgsmål, som kan sætte gang i jeres pædagogiske reflek-
sioner. Ved at arbejde på denne måde, kommer I helt tæt på 
proceskvaliteten i læringsmiljøet, og alt afhængig af hvor 
der er behov for fokus, kan I starte i de forskellige firkanter. 
Fx kan I først sætte fokus på behovet i en børnegruppe og 
derefter arbejde videre i firkanten. I kan også starte med 
indholdet, hvis I fx er blevet tilbudt et forløb igennem jeres 
kommune (fx en bondegårdstur eller skraldeprojekt) og 
derfra drøfte, hvordan det er relevant for jeres børnegruppe, 
samt hvilken rolle I som personale skal have. Pointen er, at 
I forholder jer til alle fire elementer i forhold til formål og 
planlægning.
 
Gennemførelse og dokumentation  
Gennemførelsen handler om selve mødet mellem det pæda-
gogiske personale og barnet. Når I gennemfører en enkelt 
aktivitet eller et længerevarende forløb, vil der opstå behov 

              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer
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for at justere jeres arbejde, så I bevarer børnenes engage-
ment, tager højde for børnenes interesse og dagsform eller 
andre uforudsete forhold. Det er naturligt i en dynamisk 
didaktisk model og gavnligt for proceskvaliteten. Mens I er i 
gang, skal I indsamle dokumentation, som I kan bruge efter-
følgende i jeres pædagogiske refleksioner og i evalueringen.
Dokumentationen kan tage forskellige former i forhold til at 
beskrive børnenes trivsel, udvikling og læring; praksisfor-
tællinger, fotos, observationer, interviews, videooptagelser, 
børneproduktioner mm. (Se Broström & Frøkjær, 2015; Jen-
sen, 2016). Dokumentation og evaluering hænger uløseligt 
sammen, fordi dokumentationen giver viden om, hvordan 
det pædagogiske arbejde forløber, og hvordan børnene 
udvikler sig og lærer. I dagtilbud dokumenteres der ivrigt, 
men det vigtige er, at dokumentationen ikke står alene men 
anvendes aktivt til at evaluere det pædagogiske arbejde set 
i forhold til opstillede mål (ibid.). 

Evaluering 
Evaluering af læringsmiljøet er en central tilgang til arbej-
det for at kunne blive klogere på sin egen praksis og på 

børnenes læring. Det er en måde at blive dygtigere på, både 
for sig selv og i høj grad i fællesskaber (EVA 2008a, 2012). 
Evaluering giver mulighed for, at I kan skabe lokal forankret 
viden om jeres praksis for at kunne udvikle praksis. Det er i 
evalueringen, at I søger svar på, om I er nået i mål med det, I 
gerne ville med børnene og med eget læringsmiljø, men det 
kan være svært at evaluere på børnenes læring og lærings-
miljøets kvalitet og ikke kun på, hvordan aktiviteterne forløb 
(ibid.). 

Modellen ovenfor i forhold til planlægning kan også anven-
des til evaluering. Forskellen består i, at refleksionsspørgs-
målene ser tilbage på en praksis, aktivitet eller et forløb, 
som I netop har været igennem og derfor skal i gang med at 
evaluere. Når I bruger denne model, eller en anden lignende, 
vil I opdage, at I måske allerede har gjort jer mange af over-
vejelserne undervejs i forløbet, men måske oplever I også at 
se noget nyt, ved at dele observationer og refleksioner med 
hinanden i personalegruppen. Under alle omstændigheder er 
evalueringen vigtig for jeres læring. 
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Planlægning

Indhold

Hvad skal vi være sammen om?
(emne/aktivitetet, tema)

Hvorfor?
(Formål, mål)

Barn

Hvordan kan/skal det enkelte barn deltage 
og bidrag?

Hvad kan/skal han /hun lære?

Hvordan skabes muligheder for barnets  
perspektiv og alsidige, personlige udvikling?

Børnegruppe

Hvordan vil vi rammesætte gruppens samspil?

Hvordan vil vi fremme sociale kompetencer og 
børnenes medbestemmelse?

Voksen

Hvordan skal den voksne bidrage til dette  
indhold?

Hvilke deltagelsesmuligheder skal skabes?

Hvad kan/skal den voksne lære?
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Spørgsmål til refleksion over jeres 
didaktiske overvejelser i praksis

Pædagogisk personale
• Hvordan skaber I fælles viden om alle børns forud-

sætninger og behov, som afsæt for at tilrettelægge 
jeres pædagogiske arbejde?

• Hvordan arbejder I med at tydeliggøre de pædago-
giske intentioner og mål for arbejdet med børnenes 
udvikling og læring? 

• Hvordan arbejder I med at synliggøre læring hele 
dagen i dagtilbuddet – dvs. både i planlagte aktivi-
teter, i det mere spontane samvær og i de daglige 
rutiner?

• Hvornår og hvordan evaluerer i egen praksis og 
sætter fokus på personalets egen læring?

Pædagogiske ledere 
• Hvilken rolle og ansvar har I som ledelse i forhold til 

at skabe en refleksiv didaktisk praksis?

• Hvordan kan de pædagogiske læreplaner tænkes 
ind i en systematisk didaktisk praksis?

• Hvordan inspirerer I det pædagogiske personale 
til at arbejde med pædagogisk dokumentation og 
evaluering som en fast del af en refleksiv praksis? 

Forvaltning 
• Hvilke strategier og tiltag tilbyder jeres kommune 

for at understøtte en didaktisk reflekteret pædago-
gisk praksis?

• Hvordan understøtter i dagtilbuddenes didaktiske 
refleksioner som led i arbejdet med at skabe inklu-
derende og stimulerende læringsmiljøer?

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 
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Hvis I vil arbejde videre med didaktik i dagtilbud, som en 
måde at styrke læringsmiljøerne på, kan I lade jer inspirere af 
et par eksempler nedenfor.

Tegn på læring
Tegn på læring er et materiale, som støtter op om det 
pædagogiske personales arbejde med at evaluere børnenes 
udvikling og læring i dagtilbud. Materialet understøtter de 
enkelte dagtilbuds arbejde med at sætte mål for og evaluere 
børns udvikling og læring inden for rammen af de pædagogi-
ske læreplaner. Redskabsmaterialet kan bruges til at opsamle 
og systematisere pædagogernes faglige vurderinger af den 
pædagogiske praksis og børnenes læring.

Tegn på læring er bygget op omkring to arbejdsprocesser: 

• At sætte ord på læring handler om, hvordan I skaber sam-
menhæng mellem læreplanstemaer, læringsmål og tegn på 
læring.

• At evaluere læring handler om, hvordan I gennemfører eva-
lueringer, der giver jer en viden om børnenes læring, som I 
kan bruge til at videreudvikle jeres pædagogiske praksis. 

(EVA 2008b)

Fokus på evaluering
Hvis I gerne vil arbejde med at styrke jeres evaluering af 
børnenes læring generelt eller udvikle jeres evaluering af 
læringsmiljøer, kan I lade jer inspirere af EVA’s materiale ”Den 
gode evaluering”. Ved at sætte ind på kvaliteten af jeres 
evalueringer, kan I få flere konkrete redskaber til at blive 
klogere på praksis, ligesom I evt. kan benytte lejligheden til 
at udvælge de dokumentationsformer, der bedst passer ind i 
den form for evaluering, som I gerne vil arbejde med, og som 
giver mening i jeres praksis. 

EVA (2016). Den gode evaluering.

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber til at understøtte arbejdet

  Hvis du vil vide mere

Broström, S. (2014). Et legeorienteret læringsbegreb for 
de nul til femårige. I C. A. (red.), Læring i daginstitutioner: 
et erobringsforsøg (1. udg., Kapitel 10, s. 144-158). Frede-
rikshavn: Dafolo. (Pædagogik og læring).

Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. 
(2016). Barnet i centrum: pædagogik og relationer i vugge-
stue og dagpleje. København: Akademisk Forlag.

VIDA (2013). VIDA i praksis: 12 eksempler på pædagogisk 
fornyelse gennem VIDA. 
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Eksempel fra hverdagen: Birkehaven

Fokusbarn-metode er en måde 
at arbejde med kerneelementet 

”løbende og systematisk opfølgning 
på barnets udvikling”

Portfoliometoden er en måde at  
arbejde med kerneelementet  

”løbende systematisk opfølgning  
på barnets udvikling”

Birkehavens erfaringer med faglig 
planlægning og refleksion, der  
skaber inkluderende læringsmiljøer
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Alle børn er fokusbørn – om 
arbejdet med en fælles tilgang til 
opfølgning på alle børns ressour
cer og behov 
Institutionen Birkehaven er beliggen-
de i en kommune, som gennem flere år 
har udviklet og arbejdet med kvalitets-
modellen Didaktisk Anvendt Pæda-
gogik (DAP-pædagogik). Den pæda-
gogiske model er såvel teoretisk som 
praktisk forankret via dokumenterede 
og reflekterede praksiserfaringer, der 
bidrager til systematisk opfølgning på 
alle børns trivsel, udvikling og læring.

Fokusbarnmetoden skaber blik  
for alle børn
For at kunne følge det enkelte barns 
læring og udvikling i samspil med den 
pædagogiske planlægning, arbejder 
det pædagogiske personale med 
fokusbarn-metoden – en metode, der 
gør det muligt for pædagogerne at 
have et overblik over de enkelte børn 
og børnegruppens trivsel, udvikling 
og læring. På den måde understøtter 
metoden didaktiske overvejelser over 
det pædagogiske arbejde, fordi den 
sikrer, at der tages afsæt i det enkelte 
barns forudsætninger og behov i et 
læringsperspektiv.

At være fokusbarn betyder, at barnet 
ved, at ”i dag er det mig, der er på”, 
og at de voksne omkring barnet 
observerer barnets praksis og barnets 
relationer i løbet af dagen. Observati-
onerne fastholdes gennem noter i et 
fokusbarn-skema, som giver en viden 
om barnet her og nu, såvel som en mu-
lighed for konkret at planlægge det, 
barnet fremadrettet har brug for at 
lære. Institutionen erfarer, at fokus-
barn-skemaer også medvirker til, at 
børn lærer, hvordan man lærer. Barnet 
skal kunne følge egne erfarings- og 
læreprocesser. Derfor skrives skemaet 
til og med barnet, og der skrives et 
skema pr. barn minimum hver 14. dag. 
Indholdet formuleres, så det forstås 
af barnet og afspejler progressionen i 
barnets læring i den aktuelle situation.

Det betyder, at den voksne har en 
dialog med barnet, ofte i relation til et 
foto fra dagen, som beskrives i skema-
et, og som kan fortsættes i dialogen 
med forældrene derhjemme. Og ofte 
medbringer barnet derefter en historie 
og et foto eller en ting med hjem-
mefra, som opfølgning på dialogen. 
Barnets historie eller foto indgår ofte i 
samlingen dagen efter.

En pædagog fortæller: ”Vi skriver kun 
noget, barnet siger, eller noget vi ser 
barnet gøre, og så drøfter det med 
barnet og taler med barnet om, hvad 
der sker, og hvad det nu lærer. Vi stil-
ler ”filosofiske spørgsmål”, som åbne 
og undersøgende spørgsmål, som fx 
”hvad tror du…” og ”hvad mon der sker, 
når…”. Vi lægger på den måde vægt 
på, at det er barnet, som tænker og 
forstår noget om sin egen læring, og 
det er barnets egen formulering, som 
giver barnet en forståelse, der skaber 
ny indsigt og viden.”

Portfoliometode sikrer dokumen
tation og løbende opfølgning på 
barnets udvikling
Når barnet er fokusbarn, indgår også 
en portfolio. Portfolioen hænger 
fremme, altså de ting/tegninger, 
som kunne være nede i en portfolio, 
hænger på vægge og står på hylder, 
så børnene hele tiden kan forholde sig 
til materialet, og så det pædagogiske 
personale hele tiden kan observere 
børnenes brug af materialet og være 
i dialog med børnene om det. Tingene 
i portfolioen organiseres over tid, 
som giver barn og pædagog mulighed 
for løbende at drøfte ”fra før til nu”, 



Teamkoordinator og lærings-
facilitator illustrerer kerneelemen-
tet ”systematik og fælles retning”

”…det er barnets egen formulering, som giver barnet 
en forståelse, der skaber ny indsigt og viden”

Fra kollega til kollega: 
Birkehavens 3 gode råd 
til at styrke det didakti-
ske arbejde

• Et fælles formuleret syn på 
børns læring er fokus for valg 
af arbejdsmetoder.

• Fokus på rummelighed og 
læringsmiljøer med plads til 
alle.

• Fælles sprog og fokus på 
det pædagogiske personales 
egen læring med pædagogisk 
dokumentation som afsæt.
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altså ”det kan jeg nu, og når jeg øver 
mig, så kan jeg også…”. I portfolioen 
indgår også fokusbarn-skemaerne, 
og dermed skabes en basis for flere 
forskellige måder at indsamle viden 
om barnet på. Via samtaler med barnet 
om genstande i portfolioen, opnås et 
større kendskab til barnets kompe-
tencer, barnets arbejdsproces og især 
barnets stærke sider.

Pædagogisk planlægning med 
afsæt i fleksible læringsmiljøer
Den pædagogiske planlægning 
understøtter en målorienteret praksis 
med fokus på leg og læring, inspireret 
af SMTTE-metoden. De pædagogiske 
forløb planlægges i børnehøjde, dvs. 
med afsæt i børnenes interesser og 
udviklingsbehov, som hele tiden er 
udgangspunkt for tilrettelæggelse af 
læringsmiljøerne. Dermed har lærings-
miljøet sine mål gennem barnet og 
børnegruppen, baseret på det pæda-
gogiske personales observationer af, 
hvad børnene er optaget af, og hvor 
de befinder sig i deres udvikling. 

På den måde arbejder institutionen 
med en forståelse af læringsmiljøet 
som et fleksibelt miljø, der hele tiden 

ændrer sig. Det pædagogiske persona-
le beskriver forståelsen af læringsmil-
jø på denne måde: ”Hvad fylder meget 
i børnegruppen lige nu, som betyder, 
at jeg hele tiden må ændre praksis – at 
jeg nu fx kan tilføje en bamse i legen, 
hvis der er brug for det nærvær.”

Pædagogfaglige møder og  
teamkoordinator i husene
Hver daginstitution i området har en 
teamkoordinator, som sammen med 
leder forbereder teammøder i husene 
hver 14. dag. På teammøderne plan-
lægges den pædagogiske praksis, og 
praksis evalueres. Formålet er at sikre 
en fælles retning i det pædagogiske 
arbejde samt sikre, at der løbende føl-
ges op og justeres på udbyttet af de 
pædagogiske forløb. Desuden er der 
i kommunen uddannet Læringsfacili-
tatorer (LF’ere), to fra hvert hus, som 
tilfører fælles metoder til alle dagin-
stitutionerne i området. Her anvendes 
fx videometode som refleksions- og 
evalueringsmetode. Ud fra små klip fra 
praksis med fokus på fx ”er jeg reelt 
nærværende”, kommer en LF’er og 
laver en videooptagelse og udvælger 
et klip, som herefter reflekteres i 
teamet. Teamet øver sig i metoden for 

at blive tryg ved metoden, ud fra et 
fælles ønske om faglig udvikling hos 
alle pædagogiske personaler. 

Der afholdes seks årlige pædagog-
faglige møder, hvor metoder og ny 
viden udvikles og fastholdes. Her 
mødes pædagogerne i området, og via 
dialoger i faste grupper fremmes et 
erfarings- og vidensbaseret fokus på 
planlægning, udførelse og evaluering 
af det pædagogiske arbejde.



Eksempel fra hverdagen: Børnehaven Ådalen

Dette illustrerer en organisering, 
der giver det pædagogiske perso-
nale mulighed for at sikrer fokus 

på kerneelementet ”eksplicitte og 
målrettede læringsaktiviteter”

Planlægning og et stort kendskab 
til det enkelte barns ressourcer og 

behov gør det muligt at arbejde 
med en ”differentieret tilgang”  

til det enkelte barn.

Her illustreres det, hvordan 
”læringsaktiviteter i små børne-
grupper” skaber bedre deltagel-
sesmuligheder for børn i udsatte 

positioner

Børnehaven Ådalens erfaringer med at 
arbejde med årstemaer og smågrupper 
til at skabe inkluderende læringsmiljøer
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I børnehaven Ådalen har man gode 
erfaringer med at skabe stimulerende 
og inkluderende læringsmiljøer ved at 
arbejde målrettet med eksplicitte års-
temaer, samt ved at arbejde i mindre 
børnegrupper. Det vil sige, at perso-
nalet arbejder ud fra et fælles fokus 
i form af et overordnet årstema, som 
bliver planlagt og tilrettelagt et år før, 
så personalet har god tid til at forbe-
rede sig. Det overordnede ansvar for 
at udvikle temaet går på skift mellem 
børnehavens pædagogiske personale. 
Forberedelsen finder sted på en be-
stemt ugedag, hvor man har organise-
ret det sådan, at der er ekstra meget 
personale, hvilket gør det muligt for 
pædagogerne at gå fra. Årstemaet for 
2017 er eksempelvis ’Bondegården’. 
De to ansvarlige pædagoger udvikler 
desuden 4 undertemaer, som skal 
være det fælles fokus for hvert af de 
fire kvartaler. Arbejdet med årstemaet 
foregår primært om formiddagen hele 
året rundt, hvor børnene er inddelt i 
mindre grupper. Grupperne sammen-
sættes på tværs af stuerne og ændres 
kvartalsvis. Det pædagogiske perso-

nale fortæller, at det motiverer dem 
at arbejde ud fra et eksplicit og fælles 
fokus, fordi det skærper deres fælles 
opmærksomhed og øger engagemen-
tet for at gøre årstemaet spændende 
og inspirerende.

At vække børnenes interesse for 
årstemaet
At arbejde med årstemaer vil også 
sige, at man lægger en ramme ned 
over en stor del af børnenes tid i 
børnehaven. Derfor bliver det vigtigt, 
hvordan personalet arbejder med at 
vække børnenes interesse for årste-
maet: ”Vi arbejder med, hvad der skal 
til for at tænde børn på det her tema, 
og det er det, vi forsøger at forfine 
hele tiden. Det er jo også derfor, vi la-
ver de her bondegårdsdage osv. Altså 
de der ting, som vi ved, gør børnene 
nysgerrige, så det øver vi os på at bli-
ve bedre og bedre til.” Således handler 
systematikken i det pædagogiske 
arbejde  om hele tiden at arbejde med 
at inspirere og inkludere børnene i  en 
på forhånd fastlagt tematik og dertil-
hørende planlagte aktiviteter.

Det handler om at få børnene  
til at shine
Institutionens erfaring er, at inddeling 
af børnene i små grupper understøtter 
det inkluderende arbejde med børn i 
udsatte positioner. En pædagog giver 
følgende eksempel: ”Jeg har arbejdet 
med en dreng, som for det første 
havde svært ved at skabe relationer, 
og det havde han både på grund af, at 
han havde det svært følelsesmæssigt, 
socialt og sprogligt. Det at være i de 
her små grupper gør, at jeg hele tiden 
kan gøre de andre børn opmærksom-
me på ham – og gøre ham opmærksom 
på de andre børn. Jeg har hele tiden 
overblik over gruppen […], og jeg kan 
støtte dem langt bedre, end hvis det 
var en større gruppe.” 

Et vigtigt pejlemærke er at få børnene 
til at føle, at de kan bidrage med noget 
i forhold til gruppen: ”… Jeg ved for 
eksempel, at der er nogle ting han 
[den førnævnte dreng] er rigtig god 
til. Så i min planlægning tænker jeg 
på, hvordan han også kan komme til 
at shine. Jeg tænker ugerne igennem, 
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”I min planlægning tænker jeg på, hvordan han 
kan komme til at shine – om at skabe deltagelses-
muligheder for børn i udsatte positioner”
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og hvad vi skal lave, og om han kunne 
være med til at præsentere noget 
af det, som han er drøngod til. Det 
forsøger vi at gøre for alle børn.” På 
den måde viser pædagogen, at det 
langstrakte forløb med den lille grup-
pe børn betyder, at hun kommer til at 
kende børnene og deres ressourcer 
rigtig godt.

Plads til gentagelse
At arbejde med samme tema i forhold 
til samme lille gruppe børn over 
længere tid giver rig muligheder for 
gentagelser. Pædagogen fortæller: ”… 
noget af det gruppearbejdet faktisk 
også gør, det er, at det faktisk skaber 
gentagelser, og det profiterer alle 
vores børn af” Eksempelvis fortæller 
pædagogen, hvordan årstemaerne og 
gruppeinddelingen giver dem mulig-
hed for at arbejde differentieret og i 
dybden med ord (i dette citat ord der 
relaterer til køer): ”… vores børn hører 
ko, og pels, og mælk, og yver igen og 
igen. Og det gør altså noget for de 
børn, som er sprogligt udfordrede. Og 
for de børn, som har behov for at blive 

udfordret sprogligt på et andet niveau, 
der udvider vi for eksempel og begyn-
der at benævne det på engelsk.” 

Faglig drøftelse af optagelser  
af konkret praksis
Det inkluderende arbejde med 
børnene understøttes af de faglige 
refleksioner og drøftelser på per-
sonalemøderne. Inspireret af Marte 
Meo-tænkningen tager disse møder 
altid udgangspunkt i videooptagelser 
af pædagogers arbejde i en af de 
mindre børnegrupper. Man gennemser 
i fællesskab optagelserne og giver ud 
fra fastlagte opmærksomhedspunkter 
feedback, f.eks. ud fra om børnene 
bliver set; hvordan de bliver understøt-
tet; om aktiviteten er sat for højt eller 
lavt; pædagogers fremtræden etc. Den 
faglige drøftelse af videooptagelserne 
resulterer altid i nogle fremadrettede 
udviklingspunkter, f.eks. det at få flere 
fagter på og visualisere eller at for-
søge at fastholde øjenkontakten med 
børnene over længere tid af gangen. 
Herefter får nogle andre pædagoger 
til opgave at filme episoder i deres 

børnegruppe til næste møde, som 
viser, hvordan denne gruppe arbejder 
med netop disse udviklingspunkter.

Fra kollega til kollega:  
3 gode råd fra kolleger i 
Ådalen

• Et fælles årstema kan under-
støtte og forstærke persona-
lets engagement.

• Forudsigelighed i form af 
en genkendelig struktur 
og systematik kan frigive 
ressourcer hos pædagogerne 
til at yde en ekstraordinær 
indsats.

• Det pædagogiske arbejde 
profiterer af, at pædagogerne 
arbejder med deres egen fag-
lighed på personalemøder.
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TEMA 3

Fysiske rammer

Gennem varierede inde- og udemiljøer kan man aktivt skabe 
forskellige muligheder for børns deltagelse i fællesskabet, 
fordi det inviterer til forskellige typer af lege, aktiviteter, 
relationer og samvær. Dette øger deltagelsesmulighederne – 
særligt for børn i udsatte positioner. 

Under dette tema kan du læse om to kerneelementer, som 
er kendetegnende for virkningsfulde indsatser, der anven-
der dagtilbuddets fysiske rammer til at skabe inkluderende 

og stimulerende læringsmiljøer. Den kortlagte forskning på 
området, har kun i forholdsvis begrænset omfang undersøgt, 
hvordan de fysiske rammer anvendes bedst muligt til at 
styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i dagtil-
bud. Den viden, som præsenteres om fysiske rammer, er den 
aktuelt bedste viden på området, men der kan være andre 
tilgange og metoder til at anvende de fysiske rammer bedst 
muligt, som ikke er undersøgt i den eksisterende forskning.

Fysiske rammer:  
To kerneelementer i virkningsfulde indsatser

Fysiske 
rammer

Adgang til fleksible 
og varierede mate-
rialer og rum i inde- 

og udemiljøer 

Brug af udemiljø i 
tilrettelæggelse af 

hverdagen

De fysiske rammer i dagtilbuddets inde- og udemiljøer er en vigtig faktor for læringsmiljøer af høj 
kvalitet, fordi de fysiske rammer påvirker børnenes lege og aktiviteter (Ringsmose & Staffeldt 
2016). Fysiske rammer forstås her bredt som fx bygninger, indretning, møbler, legetøj, redskaber  
og øvrige materialer, der kan understøtte et stimulerende og inkluderende læringsmiljø. 



33

Inspirationskatalog   |   Tema 3: Fysiske rammer

  1     Brug af udemiljø i tilrettelæggelse af hverdagen 

Forskning på området viser, at aktiv anvendelse af udemiljø-
er i dagtilbud understøtter børnenes aktivitetsniveau og bi-
drager dermed til stimulerende og inkluderende læringsmil-
jøer. Nærmere bestemt handler det om at bruge legepladsen 
og øvrige udearealer aktivt og med blik for, hvilke aktiviteter 
det pædagogiske personale kan rammesætte for børnene.  

I de undersøgte indsatser har det vist sig virkningsfuldt, 
at det pædagogiske personale indtager en aktiv rolle i at 
understøtte leg og fysisk udfoldelse bl.a. ved selv at deltage 
og anerkende børnene i deres udfoldelser og stille konkrete 
redskaber, fx bolde og sjippetorve, til rådighed. Det pæ-
dagogiske personale kan også iværksætte aktiviteter, der 
opleves som sjove for børnene, fx danseaktiviteter, cykelløb 
eller boldspil. Samlet set handler det om, at udemiljøet kan 
være med til at skabe rammer, der inviterer til bevægelse 
og fysisk udfoldelse gennem forskellige former for leg og 
aktiviteter (Broekhuizen et al. 2014, Escalante et al. 2014 
og Christoffersen et al. 2014).

Aktiv brug af udemiljøer i hverdagen understøtter børnenes 
motivation til at bevæge sig. Derudover viser forskningen, at 
aktiv anvendelse af udemiljøer som en del af dagtilbuddets 
læringsmiljøer bidrager positivt til børns fysiske aktivitets-
niveau, deres kondition og motoriske kompetencer (Broek-
huizen et al. 2014; Escalante et al. 2014; Christoffersen et 
al. 2014). 

  2     Adgang til fleksible og varierede materialer og rum  
i inde- og udemiljøer  

Der findes begrænset forskning om især betydningen af 
det indendørs fysiske miljø for barnets læring og udvikling. 

Den aktuelt bedste viden på området bidrager imidlertid 
med gode erfaringer om anvendelse af fleksible og variere-
de materialer og rum i både inde- og udemiljøet som del af 
læringsmiljøer. 

Erfaringerne peger på, at variation i de tilgængelige fysiske 
materialer – både indendørs og udendørs – understøtter, at 
alle børn kan finde noget at aktivere sig selv med, hvilket 
har en positiv betydning for børnenes udvikling og læring af 
bl.a. motoriske og socio-emotionelle kompetencer, afhæn-
gigt af aktiviteternes indhold. Da fysiske materialer har for-
skellig karakter og åbner op for forskellige anvendelsesmu-
ligheder, kan børnene bruge det på den måde, som de selv 
ønsker og finder både sjovest og mest udfordrende. Dermed 
kan et varieret ude- og indemiljø – både i adgang til materia-
ler, rum og aktiviteter – åbne for mange måder at være delta-
gende på for det enkelte barn og for variation i relationer til 
andre børn og voksne (Engdahl 2014 i EVA 2017). 

Når det pædagogiske personale sikrer, at børnene har mulig-
hed for at anvende materialer og rum, som passer ind i deres 
leg og udforskning af omgivelserne, oplever børnene, at de 
har medbestemmelse i aktiviteterne i dagtilbuddet, hvilket 
kan styrke deres trivsel. Dagtilbuddet kan derfor med fordel 
indrettes med varierede og fleksible legematerialer og rum, 
fx på legepladsen i form af en vekslen mellem beplantning 
og åbne arealer, så børnene selv har mulighed for at påvirke, 
hvor man må bevæge sig hen, og hvad man skal lege samt 
anvende i legen (Bratterud et al. 2012 i EVA 2017; Söder-
ström et al. 2013 i EVA 2017). 

Ved at sikre børns adgang til fleksible og varierede mate-
rialer og rum i dagtilbuddet, aktiveres børns motivation og 
engagement i aktiviteterne i dagtilbuddet, da de oplever at 
have indflydelse – medbestemmelse – ift. de konkrete aktivi-
teter, der foregår som del af læringsmiljøet. 

               Det, ved vi, virker
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              Inspiration til refleksion 
over kerneelementer

Inspiration til refleksioner over indretning af  
dagtilbuddets fysiske rammer i praksis

Indretningen har betydning for børnenes mulighed for at 
skabe erfaringer med og viden om den verden, der omgiver 
dem (Kragh-Müller & Ringmose, 2014). Når I går i gang med 
at arbejde med kvaliteten i læringsmiljøet, er de fysiske 
rammer et vigtigt pejlemærke, og I kan overveje, hvordan de 
fysiske rammer understøtter jeres pædagogik og arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner. 

Rum og indretning – rum i rummet
Alle dagtilbud har deres fysiske begrænsninger, men I har 
mulighed for at arbejde med den pædagogiske indretning. 
Børnene leger og udforsker, og med indretningen kan I 
arbejde med læringsmiljøet og støtte børnenes engagement. 
I kan vurdere rummene ud fra jeres pædagogiske intentioner 
med fokus på, hvad rummet skal ”kunne”, hvad rummet skal 
udtrykke, og hvad rummet skal give børnene mulighed for at 
afprøve.

En måde at arbejde med den fysiske indretning er ved at 
skabe ’rum i rummet’ f.eks. med udgangspunkt i forskellige 
temaer (fx stjernerum, stillerum, dinorum). Her inviteres 
børnene til forskellige former for leg og væren. Det pæda-
gogiske personale kan således med fokus på børnene og 
deres relationer aktivt bruge indretningen til at rammesætte 
forskellige lege eller aktiviteter. Dette åbner for, at børne-
ne får erfaring med, hvordan man leger og forholder sig 
i forskellige rammer. I indretningen af rum i rummet eller 
små legemiljøer handler det om at skabe plads for legen og 
ikke fastlægge den (Ringmose & Staffeldt, 2012; Moser, T. 
2012).

Udemiljø og vilde lege
Omgivelserne – inde såvel som ude – og lege hænger natur-
ligt sammen i hverdagen. Udemiljøet rummer elementer og 
materialer, der bidrager til andre former for læringsmiljøer, 
end indemiljøet gør, og som børn og voksne kan være fælles 
om. Det gælder fx risikable lege, der er vilde og farlige 
(Kleppe, Melhuish & Sandseter, 2017). I risikable lege indgår 
elementer, som bidrager til en anderledes usikkerhed, 
spænding og udforskning for barnet, fx højder, fart, farlige 
redskaber, farlige elementer (som fx mørke og vand), tumle-
leg og lege, hvor børnene kan blive væk.

Risikable lege kan styrke børnenes udvikling især med hen-
blik på barnets evne til at vurdere sine egne kapaciteter ved 
at prøve grænser af og overvinde sig selv. 

Der findes forskellige redskaber, som kan under-
støtte et pædagogisk fokus på de fysiske rammer i 
dagtilbuddet. Nedenfor præsenteres to eksempler på 
sådanne redskaber.

Dagtilbudstermometret
I kan lade jer inspirere af DCUMs dagtilbudstermo-
meter, som er et konkret værktøj til at sikre, at det 
pædagogiske personale kommer rundt om børnenes 
fysiske, psykiske og æstetiske miljø som en del af 
arbejdet med de pædagogiske læreplaner (DCUM, 
2017). Dagtilbudstermometeret indeholder to 
redskaber. Dels et refleksionsskema, som udfyldes på 
baggrund af observationer af en udvalgt børnegrup-
pe i alderen 0-6 år. Dels et talende spørgeskema til 
børnehavens 4-6-årige børn.

Brug af fysiske rammer 
Hvis I vil arbejde videre med, hvordan de fysiske ram-
mer ude og inde kan understøtte børnenes trivsel, 
læring og udvikling, kan I lade jer inspirere af EVA’s 
inspirationsark om brug af fysiske rammer i pædago-
gikken. Formålet er at:

• Forholde sig til, hvilke værdier der ligger i de 
fysiske rammer ude og inde, og til om de er i over-
ensstemmelse med de pædagogiske mål og med 
børnenes behov  

• Sørge for, at rummenes fleksibilitet er en ressource 
i arbejdet med dagtilbuddets brede palet af pæda-
gogiske mål og aktiviteter

• Kunne tilrettelægge forløb med børnene, hvor rum 
og oplevelsen af forskellige fysiske rum udvikler 
børnenes kompetencer. 

Inspirationsarket hjælper jer til at sætte ord på, hvor-
dan jeres nuværende fysiske indretning ser ud og 
støtter samtidig en pædagogisk refleksion om, hvor 
der er behov for udvikling.

EVA 2017

Hvis I vil arbejde videre:

Eksempler på redskaber  
til at understøtte arbejdet
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Spørgsmål til refleksion over jeres 
fysiske læringsmiljø

Pædagogisk personale
• Hvordan arbejder I med at skabe kvalitet i det fysi-

ske læringsmiljø i jeres dagtilbud? 

• Hvordan sikrer I, at der er varierede rum og mate-
rialer, der imødekommer alle børn og forskellige 
former for lege og samvær?

• Hvordan arbejder I med at udemiljøet og jeres 
legeplads skaber rum for forskellige udfordringer til 
børn med forskellige forudsætninger og behov?

Ledelse
• Hvordan bruges institutionens ressourcer og kom-

petencer i udformningen af de fysiske rammer? 

• Hvordan kan ledelsen understøtte, at den fysiske 
indretning matcher børnegruppens behov?

• Hvilken rolle spiller I som ledelse og det pædagogi-
ske personale i forhold til indretningen af inde- og 
udemiljøer?

Forvaltning
• Hvilke muligheder har forvaltningen for at under-

støtte, at dagtilbuddene har fysiske rammer, ude 
og inde, der understøtter det pædagogiske arbejde 
med børns trivsel, udvikling og læring i inkluderen-
de og stimulerende læringsmiljøer?

 Spørgsmål til

refleksion og dialog 

  Hvis du vil vide mere

Moser, T. (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk 
utviklingsprojekt – konsekvenser af ny møblering og 
romorganisering for barnets bevegelseslek og hvile. I: 
Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K. & Moser, T. (red.). 
Rom for barnehage: flerfaglige perspektiver på barneha-
gens fysiske miljø. Oslo. Fagbokforlaget.

Ringsmose, C., & Ringsmose Staffeldt, S. (2012). Rum og 
læring: om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven . (1. 
udg.) Frederikshavn: Dafolo.

Winther-Lindqvist, D. A. (2013). Tilrettelæggelse af det 
fysiske legemiljø i børnehaven. Paedagogisk Psykologisk 
Tidsskrift, 50(3), 23-34.
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Villa Roses erfaringer med organise-
ring af læringsmiljøer og indretning 
af ’rum’ i rummet 

Eksempel fra hverdagen: Villa Rose

Organisering af børnene i små 
grupper knytter an til kerne-

elementet ”forskellige gruppe-
størrelser og organisering af 

læringsmiljøet”

Dette illustrerer, at dagtilbuddet 
arbejder med kernelementet 

”løbende opfølgning på børnenes 
udvikling og udbytte af pædago-
giske forløb” som del af arbejdet i 

små grupper

I vuggestuen Villa Rose arbejder det 
pædagogiske personale gennem 
årshjul og ugeplaner struktureret med 
planlægning af aktiviteter. I planlæg-
ningen tages udgangspunkt i den en-
kelte børnegruppes behov. Hverdagen 
veksler mellem aktiviteter i mindre 
grupper, for hele stuen og på tværs af 
stuerne, ud fra tanken, at hver form 
giver sine oplevelser.

Institutionens leder fortæller: ”Vi har i 
de sidste 6 år haft en særlig opmærk-
somhed på at skabe deltagelsesmulig-
heder for alle børn gennem inklude-
rende læringsmiljøer. Det betyder, at 
den udvikling og den faglighed, der er 
i Villa Rose, tager udgangspunkt ikke i 
de 100 %, men i de sidste 20% af bør-
nene. Og ved at tage udgangspunkt i 
lige præcis den gruppe, så rammer vi 
faktisk alle børn. Dvs., at når vi sikrer 
små grupper, når vi sikrer relevant 
opdeling pædagogisk gennem reflek-
sion og hele tiden reflekterer over 
vores handlinger, og hvad vi skal med 
udgangspunkt i den mindre gruppe, så 
er vi faktisk sikre på, at vi rammer hele 
gruppen.”

Små grupper, organisering og  
meningsfuld struktur
Børnene er organiseret i grupper med 
4 børn i hver med tilknytning af èn 
voksen, typisk i op til et halvt år ad 
gangen inden der laves nye grupper. 
Gruppen er sammensat ud fra reflek-
sioner over, hvordan de enkelte børns 
ressourcer kan udvikles og styrkes i 
fællesskabet. En pædagog fortæller 
om erfaringer med de små grupper: 
”Der er altså bare fuld opmærksom-
hed på børnegruppen, fordi man er 
én voksen med fire børn. Men det 
betyder ikke ’dine’ og ’mine’ børn. Det 
er stadig et fællesskab, og vi kan også 
godt have aktiviteter i månedsplanen, 
hvor vi alle er sammen, fordi det er 
det, der giver mening i gruppen lige 
nu.” Institutionens tilgang er baseret 
på en reflekteret og planlagt vekslen 
mellem organisering i små grupper og 
en praksis tilrettelagt for det større 
børnefællesskab.

De små grupper er sammensat ud fra 
refleksioner over, hvordan de enkelte 
børns ressourcer kan udvikles og 
styrkes i fællesskabet. Med fokus på 

forløb, struktureret via månedsplaner, 
som løbende evalueres, forholder det 
pædagogiske personale sig løbende til 
om det planlagte fortsat giver mening. 
Hvis ikke det giver mening, bliver det 
lavet om.  

Men det kræver struktur og organi-
sering, samt at alle ved, hvad de skal. 
Dagens konkrete planlægning ud fra 
ugeplanen, foregår på et morgen-
møde, hvor en medarbejder fra hver 
etage mødes sammen med ledelsen. 
”Vores struktur gør jo, at vi har mulig-
hed for at se det enkelte barn. Hvis 
jeg mødte ind til en dag, hvor jeg ikke 
vidste, hvad jeg skulle som voksen, og 
vi ikke havde de faste grupper med en 
fast voksen og den struktur på dagen, 
så ville jeg heller ikke kunne se, om 
børnene rykker sig.”

Sammenhæng og tryghed i over
gange – med ”rum i rummet”
Institutionens tilgang til planlægning 
og struktur som en del af tilrettelæg-
gelsen af inkluderende læringsmiljøer 
afspejler sig også i organisering af den 
fysiske indretning samt de voks-
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Dette er et eksempel på, hvordan 
et dagtilbud kan sikre, at ”indret-
ning af de fysiske rammer” under-
støtter den udvikling, der ønskes 

for børnene

nes positionering i det fysiske rum. 
Generelt er institutionens indretning 
præget af overskuelighed og få 
’stationer’. Alt sammen for at modvirke 
”visuel støj”, og for at inspirere til for-
skellige legemuligheder. En pædagog 
fortæller: ”Altså rummene indrettes ud 
fra pædagogiske intentioner og skaber 
således en tydelig rumidentitet, som 
basis for et godt legemiljø. Fx har vi 
’det runde tæppe’, som afgrænser et 
område, hvor børnene kan lege trygt 
og fordybet. Og børnene kan overskue 
legemulighederne via de tilgængelige 
genstande/materialer. Vi arbejder med 
at skabe ’Rum i rummet’, med en tyde-
lig funktion og afgrænsning og med et 
tydeligt formål, som det lever op til. Vi 
stiller os selv spørgsmålet: Hvad skal 
rummet kunne, og hvilke oplevelser 
skal børnene få her? Og så forsøger 
vi med indretningen at imødekomme 
disse ønsker.”

Udendørs har institutionen skabt en 
’sansehave’, der byder på et varieret 
sansemiljø, hvor børnene kan få stimu-
leret deres sanser på forskellig vis. 

Institutionen har desuden fokus på 
sammenhæng og overgange, såvel 
fra vuggestue til børnehave som på 
hverdagens mange overgange. Over-
gangen fra hjem til vuggestue tager 
afsæt i mødet med en voksen, som via 
hjemmebesøg før barnets start, bliver 
en på forhånd kendt voksen. Og i hver-
dagen når børnene har sovet, og man 
kommer ind i sin gruppe, så er det fak-
tisk en overgang. Der er børn, der har 
rigtig svært ved den overgang. Derfor 
får børnene en hjælpende hånd i form 
af indretningen, som afspejler; hvad 
kan jeg nu? Eksempelvis er der på det 
runde tæppe lavet en opstilling med 
MagnaTiles, magnetiske klodser, hvor 
nogle figurer allerede er samlet, som 
inspiration til den mulige leg. Rummet 
er altid indrettet til at inspirere til få, 
konkrete aktiviteter/lege.

For at fastholde og udvikle faglig-
heden arbejder det pædagogiske 
personale med faglige refleksioner i 
grupper på tværs af stuerne. Et tema 
for faglig refleksion er fx ”overgang 
fra måltid til bleskift”, som betyder, 
at denne overgang bliver videofilmet, 

og der produceres fotofortællinger. 
Den pædagogiske dokumentation 
og evaluering tager afsæt i metoden 
”Tegn på læring”, som også guider den 
didaktisk, reflekterende samtale. 

37

”Alt kan lade sig gøre, så længe det giver mening!”

Fra kollega til kollega: 
3 gode råd fra kolleger i 
Villa Rose

• Fokus på det enkelte barns 
”behov”, altså med barnet 
i centrum for de faglige 
refleksioner.

• En fast struktur skaber 
tydelighed og dermed over-
skuelighed og plads til faglig 
kreativitet.

• Fokus på dokumentation som 
afsæt for didaktisk refleksion.
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TEMA 4

Strukturelle forhold

De strukturelle forhold har betydning for udvikling og tilret-
telæggelse af stimulerende og inkluderende læringsmiljøer 
og vil ofte vedrøre strukturer omkring dagtilbuddets ramme, 
som det pædagogiske personale ikke umiddelbart kan ændre 
på. Derfor indgår temaets strukturelle forhold kun kortfattet 
i kataloget, idet katalogets formål er at inspirere pædagogi-
ske personale og ledelse til at arbejde med konkrete indsat-
ser og tiltag, der kan styrke læringsmiljøer i praksis. 

Den kortlagte forskning viser overordnet set, at de struktu-
relle forhold som fx normering og personalets uddannelses-
niveau øger sandsynligheden for etablering af stimulerende 
og inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud, men kan ikke 
i sig selv garantere eller sikre understøttende og stimule-
rende interaktioner og relationer mellem barn og voksen i 
dagtilbuddet (Yoshikawa et al, 2013).

  1    Normering og stabilitet  

Forskning viser, at normeringen i dagtilbud og persona-
lets stabilitet har betydning for kvaliteten i dagtilbud – og 
herigennem også mulighederne for at etablere inkluderende 
og stimulerende læringsmiljøer. Overordnet ses, at jo flere 
pædagoger der er pr. barn, desto bedre mulighed er der i 
dagtilbuddet for at understøtte en differentieret tilgang til 
børnene og dermed bedre og mere stimulerende læringsmil-
jøer, der kan inkludere hele børnegruppen (Christoffersen et 
al. 2014).

Forskningen viser samtidig, at man uanset normering kan 
tilrettelægge læringsmiljøet, så der er mere eller mindre 
kvalitet. Kvaliteten hænger sammen med de øvrige kerne-
elementer, der er beskrevet i kataloget, herunder særligt 
interaktioner af høj kvalitet i dagtilbuddet. 

  2     Uddannelsesniveau hos det pædagogiske personale

Det pædagogiske personales uddannelsesniveau og de 
kompetencer, som deres uddannelse har givet dem, har 
betydning for læringsmiljøet i dagtilbud. Jo større andel af 
pædagogisk uddannet personale i dagtilbuddet, desto større 
er udbyttet for børnenes læringsmiljø (Perry et al.2010; 
Gregory et al.2010). 

Det handler bl.a. om, at det pædagogiske personale er ud-
dannede i at vurdere og forstå børnenes behov og udvikling 
og er i stand til at evaluere på den pædagogiske praksis og 
justere læringsaktiviteterne løbende efter (børnenes) behov 
(Christoffersen et al. 2014). 

En nordisk vinkel på normering og gruppestørrelser
Et af de områder, som I har mulighed for at påvirke lokalt i 
dagtilbuddene, er størrelsen på de børnegrupper, som børne-
ne indgår i i løbet af dagen. Helt konkret viser det sig ved, at 
gruppestørrelsen har betydning for dynamikken i børnegrup-
pen. Der skabes forskellige muligheder og dynamikker i en 
børnegruppe, hvor der er fem børn til en voksen, og en grup-
pe med 25 børn til fem voksne – om end det er den samme 
normering (Christoffersen et al. 2014: EVA 2017).

En måde at sikre kvalitet for børnenes læringsbetingelser 
er f.eks. ved at organisere udviklings- og læringsoriente-
rede aktiviteter i små grupper, hvor rammerne er fleksible, 
og hvor I sammensætter børnegrupperne på enten kendte 
eller nye måder. Afhængig af, hvad I gerne vil arbejde med 
i børnegruppen fx børnenes sociale sammenhold eller et 
emne som fx genbrug, kan I overveje, hvordan I kan bruge 
mindre grupper for at støtte jeres pædagogiske arbejde. De 
mindre grupper giver muligheder for at børnene får andre 
oplevelser i børnefællesskabet, og det giver jer en mulighed 
for at se og forstå børnene i en anden sammenhæng, end i 
de større grupper. Det udvider jeres kendskab til det enkelte 
barn såvel som børnegruppen.

               Det, ved vi, virker

Temaet strukturelle forhold handler om de organisatoriske, lovmæssige og regelbundne forhold, der 
kendetegner rammebetingelser i dagtilbud.
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