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forskning til 
hverdagen

velkommen til Bakspejlet. Et magasin, der handler 
om den aktuelle forskning om børn i dagtilbud. om, 
hvad forskningen viser, og hvordan i som pædago-
gisk personale kan bruge forskningens pointer i jeres 
hverdag.

Bag Bakspejlet står Danmarks Evalueringsinstitut 
(Eva), der har til opgave at undersøge og udvikle det 
pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring og 
udvikling. med Bakspejlet ønsker vi at bringe forsk-
ning og praksis tættere sammen for at sikre, at den 
viden der bliver skabt på området, kommer ud, hvor 
den gør en forskel. For voksne og børn.

Forskningen i Bakspejlet er af høj kvalitet. kun de 
bedste studier fra året, der gik, slipper igennem nåle-
øjet hos de fagpersoner, der kvalitetssikrer forsknin-
gen. Eva samarbejder med utdanningsdirektoratet 
i norge og skolverket i sverige om at kortlægge 
studierne. i Bakspejlet vil i derfor også møde viden fra 
norske og svenske forskere. 

i år er vores store tema i Bakspejlet rum og Pæda-
gogik. Forskningen giver et nyt og andet blik på de 
omgivelser, vi ellers tager for givet. og opmærksom-
hed på, hvordan man med små ændringer i hverda-
gen kan få bragt uudnyttet pædagogisk potentiale i 
spil. læs om, hvad det har sat i gang hos personalet i 
to institutioner, og lad jer inspirere af deres billeder. 
Eller dyk ned i nogle af årets andre artikler – om fx 
samling, musik eller børns samarbejde. 

Bagerst i magasinet fi nder i vores dialogkort, som i 
kan bruge som udgangspunkt for faglig refl eksion 
over temaerne i årets magasin – på personalemødet 
eller der, hvor i har brug for at tale sammen på en 
anden måde, end i plejer. Find fl ere dialogkort – og 
fl ere artikler om de temaer, vi har behandlet i 
Bakspejlet gennem tiden – på vores hjemmeside 
www.eva.dk/bakspejlet. 

god læselyst og god fornøjelse!

HVaD eR Bakspejlet?
bakspejlet er et magasin til alle, der arbejder med 
børn fra 0 til 6 år. magasinet udgives af danmarks 
evalueringsinstitut (evA) og er baseret på resultater-
ne af skandinavisk forskning og evA’s evalueringer 
og redskaber på dagtilbudsområdet. 
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Dygtige pæDagoger kan  
improvisere og Designe

Dygtige pædagoger har så højt et fagligt niveau, at de er i stand til 
at improvisere. men selv dygtige pædagoger må holde sig på tæerne. 

Hver dag.

Anne Kjær Olsen, Områdechef på dAgtilbudsOmrådet 
i  dAnmArKs evAlueringsinstitut. 

y

Bakspejlet
er en kilde til viden, der holder dig på tæerne. 

Her kan du som pædagog og leder læse om den aktuelle 
forskning, få et nyt perspektiv på læring og 

udvikling i dagtilbud og blive inspireret af andres 
erfaringer og spørgsmål til refleksion.
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leder

Når man er nybegynder inden for et 
felt, tilegner man sig kompetencer og 
arbejder ud fra regler og anvisninger. Når 
man får opbygget en faglighed, kan man 
forholde sig friere til reglerne, til ’plejer’ 
og til skemaer, og improvisere sig til det, 
der giver bedst mening i situationen. Men 
for at kunne improvisere professionelt 
skal man have sit faglige afsæt i orden og 
være opdateret.

Dygtige pædagoger har den viden og 
erfaring, der skal til for at improvisere 
på en klog facon. I den pædagogiske 
hverdag betyder det, at de har viden om, 
hvordan små børn lærer, og forståelse 
af læringsindholdet i dagtilbuddet, og 
at de kan arbejde intuitivt og improvise-
rende ud fra det faglige indhold. Hvis det 
handler om samling, som en af artiklerne 
i dette års udgave af Bakspejlet beskæf-
tiger sig med, kan de altså på en gang 
designe rammerne og følge børnenes 
nysgerrighed – gribe deres spørgsmål 
eller spontane interesse og give børnene 
det, de har brug for i deres læring og 
udvikling lige nu.

dygtige pædagoger kan 'designe' 
pædagogisk praksis
For at kunne tilrettelægge pædagogiske 
situationer, som giver børnene de bedste 
muligheder for at lære og udvikle sig, 
må man som pædagog være forberedt. 
Men hvilken professionel kompetence 
ligger der i at gribe øjeblikket og tilbyde 
børnene læringsmuligheder? 

Lektor i pædagogik Mia Maria 
Rosenqvist, der har forsket i tilrettelæg-
gelse af det pædagogiske arbejde, taler 
om, at pædagogerne skal arbejde med 
pædagogisk design frem for pædagogisk 

Pointen med at tænke pædagogisk de-
sign frem for planlægning er, at man ikke 
tilrettelægger i forhold til konkrete akti-
viteter, bestemte tidspunkter og regler. I 
stedet udnytter man, at motivationen til 
at lære kommer fra børnene selv, ved at 
give plads til deres interesser. Denne form 
for improvisation handler altså ikke om at 
gøre det, der tilfældigt falder én ind, men 
om at gøre det, man fagligt har forberedt 
sig på – på en tilpasset og fleksibel måde. 

selv de erfarne må stå på tæer
Men selv erfarne og dygtige pædagoger 
må stå på tæer og sikre, at de er opdate-
rede, at de har den viden, der skal til for 
på en gang at kunne præsentere børnene 
for de nødvendige muligheder for læring 
af kompetencer og gribe børnenes spor. 
En høj grad af faglighed og høj kvalitet i 
samværet med børnene kalder på dygtige 
pædagoger, der klogt kan improvisere – 
baseret på deres viden og erfaring og et 
repertoire af mulige handlinger. 

hold dig på tæerne med bakspejlet
Magasinet Bakspejlet er en kilde til viden, 
der holder dig på tæerne. Vi har sat det i 
verden, for at du som pædagog og leder 
kan læse om den aktuelle forskning, få 
nye perspektiver på læring og udvikling 
i dagtilbud og blive inspireret af andres 
erfaringer og spørgsmål til refleksion. Og 
hvert år gør vi os umage for at finde frem 
til den forskning og de forskere, der er 
særligt relevante i forhold til den situa-
tion, I som personale står i.

Vi ved godt, at det hele ikke er gjort 
med et magasin. Men det er en genvej 
til noget af den viden, der kan gøre en 
vigtig forskel for børn. 

y

Dygtige pædagoger 
har den viden 

og erfaring, der 
skal til for at 
improvisere på 
en klog facon. I 
den pædagogiske 
hverdag betyder 

det, at de har 
viden om, hvordan 
små børn lærer, og 

forståelse af
 læringsindholdet 
i dagtilbuddet, og 
at de kan arbejde 

intuitivt og 
improviserende ud 
fra det faglige 

indhold.

planlægning. Pædagogisk design handler 
om, at pædagogerne forud for det pæda-
gogiske arbejde tænker igennem, hvilke 
forskellige situationer som kan opstå i 
arbejdet med et givent læringstema. 

improvisation, der giver plads til 
børnenes motivation
Ved at forberede sig på forskellige situa-
tioner på forhånd når pædagogerne et 
stort repertoire af muligheder, som de 
kan trække på i det praktiske pædago-
giske arbejde med børnene. Det gør det 
muligt at træffe bedre valg undervejs og 
er en måde at træne sin evne til at impro-
visere på. Målet er, at det bliver lettere for 
pædagogerne at imødekomme børnenes 
pludselige indskydelser og behov, så 
aktiviteterne kan vokse frem undervejs ud 
fra børnenes reaktioner på temaer – men 
altså stadig bygger på faglige overvejelser. 
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Er tiden 
løbet fra 
samling?

AF rIKKe WetteNdorFF
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SAMlING

Siden daginstitutionens 
spæde barndom har samling 
spillet en central rolle i den 

pædagogiske hverdag. Men lever 
vore dages samling egentlig 
op til tidens krav om at give 
børn medbestemmelse? det 

har en gruppe forskere i Norge 
undersøgt.
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det siger 
dagti lbudsloven om 
MedbeSteMMelSe

dagtilbud skal give børn medbe-
stemmelse, medansvar og forstå-
else af demokrati. dagtilbud skal 
som led heri bidrage til at udvikle 
børns selvstændighed, evner til at 
indgå i forpligtende fællesskaber 
og samhørighed med og integra-
tion i det danske samfund.

Dagtilbudsloven, § 7, stk. 4

Hver dag kl. 9.30 sker der noget magisk 
på Krudtuglestuen. Som på et usynligt 
tegn søger børn, der ellers var optaget af 
andre ting, mod kisten ved døren. Selv 
om der endnu ikke er nogen voksne, der 
har kaldt dem sammen, finder de deres 
puder frem og begynder at sætte sig i 
rundkreds. Ansigterne er fulde af forvent-
ning. Nu er det samlingstid.

”Samlingsstunden er noget, børnene 
sætter pris på, det kan vi tydeligt se i 
vores materiale,” fortæller Brit Eide, der 
sammen med forskerne Ellen Os og Ingrid 
Pramling Samuelsson har undersøgt de 
0-3-årige børns muligheder for at deltage 
i samling. At samlingen er så populær, 
skyldes blandt andet, at det er et af de få 
tidspunkter på dagen, hvor alle er samlet, 
både børn og voksne. Det er en hyg-
gestund, som giver børnene en følelse af 
at deltage i et fællesskab, og som ofte 
rummer en genkendelighed, som skaber 
tryghed.

Kniber med medbestemmelsen
Men det at deltage i et fællesskab er kun 
én dimension i samling, forklarer Brit 
Eide: ”At opleve, at man deltager i et 
fællesskab, er en vigtig erfaring for børn 
at få. Det er der heldigvis rigtig gode 
muligheder for i de samlingsstunder, vi 
har observeret. Men det er også vigtigt, 
at man som barn oplever, at man har 
medbestemmelse og kan få indflydelse 
på det, der sker. Og det kniber det altså 
lidt mere med.”

Undersøgelsen viser nemlig pudsigt 
nok, at den genkendelighed, som bør-
nene sætter pris på, kan være med til at 
begrænse børnenes muligheder for med-
bestemmelse. For hvis samlingen forløber 
efter samme skabelon hver dag, kan det 
være svært at give plads til de enkelte 
børns spontane indspil. 

et ritual med indbygget dilemma
Det pædagogiske ritual sætter pædago-
gen i et dilemma: Skal hun lægge vægt 
på fællesskabet, eller skal hun give plads 
til det individuelle? Det er et dilemma, 

der fx opstår i forbindelse med aktiviteter, 
hvor børnene skal vente på tur, som når 
de skiftes til at vælge en sang, alle skal 
synge. 

 ”Turtagning giver børnene erfaring 
med at blive set og hørt i fællesskabet på 
lige fod med de andre, men der kan også 
være ventetid, når man skal hele cirklen 
rundt,” siger Brit Eide og fortsætter: 
”Når et barn bliver rastløst eller måske 
rejser sig, er det vigtigt, at pædagogen 
er opmærksom på, at barnet her siger 
noget med sin krop, som den voksne skal 
lytte til, nemlig at der er noget, der skal 
justeres.” Balancen mellem det fælles og 
det individuelle er med andre ord noget, 
man som pædagog hele tiden må tage 
aktivt stilling til.

børns deltagelse kræver kompeten-
cer – hos de voksne
At kunne tune sig ind på barnet og være 
åben er altså vigtige kompetencer, man 
som pædagog skal besidde for at kunne 
skabe gode rammer for børns delta-
gelse. Men man skal også have viden om 
de helt små børns udvikling, og hvilke 
aktiviteter de er interesserede i. Med den 
viden i baghovedet kan man opbygge et 
repertoire af sange, eventyr og lege, man 
kan trække på i samlingssituationen. Vig-
tigst er det dog, at man har en plan med 
samlingen og sætter retning. Brit Eide 
forklarer: ”Selv om børnene skal deltage 
og have medbestemmelse, er det vigtigt, 
at den voksne ikke trækker sig, for så har 
børnene ikke nogen at spille sammen 
med. Man skal være fleksibel, men man 
skal også vide, hvor man vil hen med 
samlingen.” 

små børn er store nok til demokrati
Men er det ikke lidt fjollet at tale om 
deltagelse og medbestemmelse for børn, 
der er så små? Brit Eides svar på det 
spørgsmål er helt klart: Det er det ikke. 
Ifølge Brit Eide skal man passe på ikke at 
undervurdere de små børn. Selv om de 
måske ikke har et fuldt udviklet verbalt 
sprog, så er de rigtig gode til at udtrykke 

sig alligevel. Det gælder blot om, at vi 
voksne er klar til at høre efter. 

”Det har vi faktisk en forpligtelse til, 
at gøre,” siger Brit Eide og henviser til, at 
alle børn ifølge FN’s Børnekonvention har 
ret til at blive hørt. De erfaringer, børn 
får ved at opleve at blive hørt, er vigtige 
langt ud over børnealderen, pointerer 
Brit Eide, for det giver dem en oplevelse 
af at være en værdifuld person, som det 
er værd at lytte til. ”Dermed er børns 
deltagelse med til at danne grundlaget 
for deres senere deltagelse i samfundets 
demokratiske processer,” forklarer hun.

samling er ikke passé
Selv om undersøgelsen viser, at det ikke 
er så let for børn at få medbestemmelse 
i samlingsstunderne, er tiden ifølge Brit 
Eide ikke løbet fra samling som pædago-
gisk aktivitet. Samlingen rummer nemlig 
et stort pædagogisk potentiale, men at 
forløse det kræver, at man som pædagog 
arbejder bevidst med at skabe mulighed 
for, at børnene oplever at have indfly-
delse. 

... Er tiden løbet fra samling?



SAMLING

BAKSPEJLET ’14 9

”Vores undersøgelse viser, at børnene 
deltager i samling med begejstring og 
glæde, men skal børnene også have 
oplevelsen af at have indflydelse og af 
at blive lyttet til, må man som pædagog 
arbejde på at slippe kontrollen lidt”, siger 
Brit Eide. Og det kan man faktisk gøre ret 
enkelt: ”Man kan jo sætte sig det mål for 
den næste samling, at børnene skal have 
mulighed for at opleve at have indfly-
delse. Så er man i gang”.

”Vores undersøgelse 
viser, at børnene deltager i samling 

med begejstring og glæde, men 
skal børnene også have oplevelsen 
af at have indflydelse og af at blive 

lyttet til, må man som pædagog 
arbejde på at slippe kontrollen lidt.” 

Forsker Brit Eide

fOrsKningen  
bAg ArtiKlen

eide, b.j., Os, e. & samuelsson, 
i.p. (2012): Små barns med
virkning i samlingsstunder. 
nordisk barnehageforskning  
5(4). 1-21.

 

læs Også

scan koden, og læs mere om 
ligeværd og demokrati, bl.a. i 
artiklerne 
   ligeværd og  
demokrati er  
noget, vi gør

    Kommunikation er  
også  pædagogik
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bAKSPeJlet 

AFPrØVer
Det er torsdag morgen på Indre Nørrebro. 
Bakspejlet har sat Charlotte Olsen, der 
er pædagog i Dosseringens Vuggestue, 
i stævne til en samtale om, hvad der 
sker, når man giver de 0-3-årige børn 
mere medbestemmelse i samlingen. På 
Tumlingestuen er dagen allerede i fuld 
gang. Nogle af de mindste leger med 
en lastbil på gulvet, mens en af de store 
piger er i gang med at give en dukke 
havregrød. Den hedder Bella, og den 
er meget sulten, fortæller hun. Om lidt 
starter samlingen. 

en øjenåbner at tænke  
medbestemmelse ind
Da Bakspejlet møder Charlotte efter 
samlingen for at høre, hvordan det var 
at sætte fokus på medbestemmelse, 
viser det sig hurtigt, at flere af pointerne 
fra Brit Eide og hendes forskerkollegers 
undersøgelse af samling allerede er en 
del af Tumlingestuens daglige praksis: 
Samlingen er bygget op om børnenes 
aktive deltagelse, børn og voksne sidder 
i samme niveau og i en cirkel, så alle kan 
se hinanden, og de mindste børn får lov 
at gå lidt til og fra, når koncentrationen 
begynder at svigte. Alligevel var det en 
øjenåbner at tænke medbestemmelse 
direkte ind, fortæller Charlotte: ”Jeg var 

pludselig lå der en løve 
på tallerkenen

meget opmærksom på, hvornår jeg greb 
ind, hvis børnene gik i gang med noget 
andet end det, jeg havde tænkt, og sær-
ligt på, om jeg greb ind for tidligt.”

”jeg skulle nok have lænet  
mig lidt tilbage”
Samling på Tumlingestuen følger 
forskellige skabeloner. Nogle gange er 
en lille kurv med laminerede sangkort 
omdrejningspunktet, andre gange er 
det en kuffert med dyr, og indimellem 
er det sanglege eller bordteater. I dag 
var kufferten med dyr på programmet. 
Her vælger børnene på skift dyr, der 
passer til en sang, som børn og voksne 
så synger sammen. Børnene beholder 
dyrene, når ’deres’ sang er sunget, og de 
leger også tit med hinandens dyr. Først 
når samlingen er slut, kommer dyrene 
ned i kufferten igen. Men sådan var det 
ikke i dag. En af pigerne lagde nemlig sin 
kattefigur tilbage i kufferten midt under 
samlingen, hvilket fik Charlotte til at tage 
den op igen. ”Der var jeg lidt for hurtig. 
Jeg tænkte bare: ’Hov, det går ikke’, for 
hvis dyrene kommer ned igen, kan vi jo 
komme til at synge ’Se den lille kattekil-
ling’ en gang til, og det plejer vi jo ikke 
– men hvorfor egentlig ikke?” funderer 
Charlotte og fortsætter: ”Der skulle jeg 
nok bare have lænet mig lidt tilbage og 
set, hvad der skete.” 

forskellige krav til store og små
Uanset hvilken skabelon der er udgangs-
punkt for samling på Tumlingestuen, er 
der altid fokus på fællesskabet. Derfor 
er dilemmaet mellem at prioritere det 
fælles og det individuelle, som forsker 
Britt Eide peger på, også nærværende for 
Charlotte. Hos Tumlingerne er hensynet 
til det fælles styrende for, hvilke indivi-
duelle indspil der går an. Den konkrete 
vurdering bygger på de voksnes intuitive 
fornemmelse af, hvor grænserne går. Og 
her har de små børn lidt videre rammer 
end de store. 

”De små kan lidt bedre gå til og fra 
end de store. Hvis de store rejser sig og 
går i gang med at lege noget andet, 
kalder vi dem tilbage, for ellers vil de små 

under samling har børn 
masser af indspil, som kan 
give dem erfaringer med 
medbestemmelse, men 
det kræver pædagogisk 
overskud at gribe børne-
nes indspil. Det er erfarin-
gen hos Charlotte olsen, 
der tog imod Bakspejlets 
opfordring og lod sig 
inspi rere af forskningens 
pointer om at give de 
0-3-årige børn mere med-
bestemmelse.

Af riKKe WettendOrff
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SAMlING
skab  

gode rammer

hold samling for en lille 
gruppe af børn, og sørg for, at 
alle – også de voksne – sidder 
i samme niveau og kan have 
øjenkontakt med hinanden.

1

2

3

5

4

Overvej mål 
for samlingen

vær bevidst om, hvad målet 
for samlingen er, og hvordan 
i skal nå det. er det fx at lære 

en ny sang eller at styrke 
fællesskabet? eller at børnene 

skal opleve at have medbe-
stemmelse?

hav styr på 
indholdet

Opbyg et repertoire af forskellige 
sange, lege og eventyr, som du 

kan trække på i samlingen. hvis du 
selv er sikker i indholdet, kan du 
bedre give det videre til børnene, 
og du er mere fri til at improvisere 

undervejs.

vær fleksibel

vær ikke bange for at afvige fra 
det, i har forberedt for at  

give plads til børnenes indspil. 
stol på, at børnenes indspil er 

lige så værdifulde for samlingen 
som dine egne.

lad børnene 
være med ti l  at 
f inde løsninger

inddrag børnene i løsningen, hvis 
der kommer flere forslag i spil, 

sådan at de oplever, at deres forslag 
bliver taget alvorligt, selv om det 

ikke er deres forslag, der blev valgt 
denne gang.

også være med, og så er vi pludselig i 
gang med noget andet end samling,” 
forklarer Charlotte. 

skabelon giver overskud
En skabelon for samlingen kan give et 
pædagogisk overskud, som gør det lidt 
lettere at være åben overfor børnenes 
indspil, vurderer Charlotte, der oplevede 
det som en udfordring at være med i 
samlingen og samtidig have fokus på 
børnenes medbestemmelse.

”Jeg syntes faktisk, at det var lidt 
svært både at være til stede i samlingen 
og synge sangene og samtidig at have 
et blik på, hvad der skete hos de enkelte 
børn, så jeg kunne gribe deres ind-
spil,” fortæller hun. Derfor er det også 
Charlottes råd, at man sørger for at være 
godt inde i samlingens indhold, så man 
ikke skal sidde og tænke på tekster og 
fagter imens. Det er også vigtigt, at de 
voksne har talt om, hvordan børnenes 
indspil skal håndteres.

”Der var et par episoder, hvor en af 
de andre pædagoger fx sendte kuffer-
ten videre, hvor jeg tænkte, at det godt 
kunne have ventet lidt, fordi det barn, 
der sad med den, stadig var optaget af 
dyrene – og andre gange har de sikkert 
tænkt, at jeg var lidt for hurtig til at 
stoppe noget, et barn gjorde,” fortæller 
Charlotte.

der skal være plads til det pudsige
Alt i alt var det en positiv oplevelse for 
Charlotte at afprøve pointerne fra forsk-
ningen. 

”Børns medbestemmelse i samling er 
noget, jeg vil tage op i personalegrup-
pen og på et stuemøde. For det er godt 
at stoppe op og tænke over, hvorfor vi 
egentlig holder samling, som vi gør, og 
hvad vi – og børnene – evt. kunne have 
ud af at justere lidt på det,” siger Char-
lotte og peger på, at børnenes indspil 
giver nogle både uventede og pudsige 
situationer: 

”Jeg ved faktisk ikke, hvor den kom 
fra, men pludselig var der én, der havde 
en lille rød plastictallerken, og så lå løven 
på den. Det skal der også være plads til.” 

5 Gode 
råd FrA ForSKer 

brIt eIde
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Det føles 
som at flyve 

ud i 
verdensrummet

Af julie hArdbO lArsen

Børn elsker fysisk udeleg og de sanseoplevelser, der følger med den. Pædagoger 
bør understøtte børns gode oplevelser i uderummet ved at være nærværende og 

deltagende i uderummet og i børns leg.
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”Det føles som at fl yve ud i verdensrum-
met.” Sådan beskriver en femårig dreng 
sin leg på legepladsen i en undersøgelse 
fra Norge. Begejstringen for legepladsen 
er han ikke ene om. Undersøgelsen viser 
nemlig, at børn i udelegen oplever en fø-
lelse af frihed og af at få stimuleret deres 
sanser. Sanseoplevelser er nødvendige, 
for at børn kan lære deres krop at kende 
– derfor bør pædagoger understøtte 
gode oplevelser i uderummet.

skønne sanseoplevelser
Forsker Kathrine Bjørgen, der står bag 
undersøgelsen, slår fast, at det er en 
vigtig del af barnets udvikling at sanse 
verden. Hvis sanserne ikke bliver udfor-
dret, får barnet svært ved at udvikle sin 
kropsbevidsthed og lære sig selv og sin 
krops formåen at kende. 

Netop for børn spiller uderummet en 
vigtig rolle. 

”Børn siger: ’Jeg elsker at løbe’, ’Det 
giver kræfter i fødderne at hoppe’ eller 
’Det kilder i maven’, når de skal beskrive 
deres kropslige erfaringer i uderummet. 
De får ikke bare kropslige, men også 
følelsesmæssige indtryk, når de leger 
udendørs,” siger Kathrine Bjørgen. 

pædagogisk uderum
Uderummet er et vigtigt pædagogisk 
rum, fordi børnene her kan få andre 
typer sansestimuli, end man kan fi nde in-
dendørs, fortæller forskeren. Uderummet 
er foranderligt på en anden måde end 
inderummet. Det ændrer sig med vejr, 

rUM oG PÆdAGoGIK

uderum
tema
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vind og årstid, dag for 
dag, og kan derfor hele 
tiden udforskes på ny og give 
nye sanseindtryk.

”Uderummet byder på mange 
spontane oplevelser, og det er 
tiltrækkende for børn, fordi der 
hele tiden er nye oplevelser at få. 
Eksempelvis er det at hoppe i en 
mudderpøl en meget sanselig 
oplevelse, som barnet kan have 
lyst til at opleve igen og igen, 
uden at der er et egentligt 
formål med aktiviteten,” siger 
Kathrine Bjørgen. 

”voksne går bare om-
kring og sådan”
Voksne understøtter 
børns begejstring for 
den fysiske udeleg 
ved at være aktivt 
til stede. Kathrine 
Bjørgens undersøgelse 
viser imidlertid, at de fl este 
børn oplever uderummet som et 
rum, hvor de voksne kun i et lille omfang 
deltager. Børnene siger for eksempel: 
”Nej, de (voksne, red.) snakker bare, 
når de er ude ...” eller ”Nej, voksne kan 
ikke lege. De går bare rundt omkring og 
sådan”. 

Kathrine Bjørgen mener, at det blandt 
andet er et spørgsmål om tradition, når 
pædagoger ikke er lige så deltagende i 
legen udenfor som indenfor.

”Man kan godt være deltagende ved 
at være opmærksom, spørgende eller 
kommenterende uden direkte at være 
med i legen. Men der har været tradi-

vær bevidst om din egen fremtoning. det har en smit-
tende effekt på børnene, hvad du udtrykker kropsligt.

Kommuniker med børnene både kropsligt og verbalt.

deltag i legen og inspirer til legens udvikling, så legen 
hele tiden er fysisk udfordrende, men husk ikke at 
overtage styringen af legen.

grænserne for kroppens formåen, for 
eksempel ved sprogligt at opmuntre bør-
nene til at forsøge sig med nye kropslige 
udfordringer, ved selv fysisk at vise nye 
muligheder for leg og bevægelse eller 
med et anerkendende smil, siger Kathrine 
Bjørgen: 

"Det er vigtigt, at voksne engagerer 
sig og viser en kropslig glæde og begej-
string for, hvad barnet fi nder på. For hvis 
den voksne både balancerer og klatrer 
sammen med barnet, så inspirerer det 
barnet og bidrager til, at barnet får et po-
sitivt kropsligt selvbillede og syn på fysisk 
aktivitet. Det er meget vigtigt, fordi børn 
også lærer af at se, hvad de voksne gør. 
De voksne er rollemodeller for børnene – 
også når de ikke direkte deltager i legen, 
det er vigtigt at huske.” 

tion for, at når børn 
var udendørs, skulle 
de kunne lege frit og 
tage en pause fra de 
voksne. Uderummet 
er for mange blevet 
synonym med fri, ikke 
voksenstyret aktivitet, 
og det er synd, for 
børnene  elsker, når 
de voksne deltager i 
legen,” siger hun.

Når voksne er nær-
værende og deltagende 
i børns leg, hjælper de 
børnene med at få en 
bedre forståelse af, 

hvad de kropsligt mestrer. 
For at få adgang til uderummets pæda-
gogiske potentiale har vi derfor brug for 
at gøre op med opfattelsen af, at ude-
legen er børnenes fristed fra de voksne, 
konkluderer forskeren. 

vis kropslig glæde
At pædagogerne skal engagere sig, er 
dog ikke det samme som, at de skal 
overtage styringen af børnenes leg i 
uderummet. Det handler snarere om, at 
de skal støtte børnenes udforskning af 

3 gOde råd 
frA KAthrine bjØrgen

hvordan er vores fremtoning i 

uderummet? 

hvordan kommunikerer vi med 

børnene i uderummet? 

hvad gør vi for, at børnene får 

gode sanseoplevelser?

hvordan deltager vi i den fysiske 

udeleg?

brug kortet bag i bladet
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læs Også

scan koden og læs mere om rum 
og læringsmiljø bl.a. i artiklerne
   leg i skoven sætter gang i 

børns fantasi
   storbybørn oplever poetiske 
øjeblikke i naturen

vind og årstid, dag for 
dag, og kan derfor hele 
tiden udforskes på ny og give 
nye sanseindtryk.

”Uderummet byder på mange 
spontane oplevelser, og det er 
tiltrækkende for børn, fordi der 
hele tiden er nye oplevelser at få. 
Eksempelvis er det at hoppe i en 
mudderpøl en meget sanselig 
oplevelse, som barnet kan have 
lyst til at opleve igen og igen, 
uden at der er et egentligt 
formål med aktiviteten,” siger 
Kathrine Bjørgen. 

”voksne går bare om-
kring og sådan”
Voksne understøtter 
børns begejstring for 
den fysiske udeleg 
ved at være aktivt 
til stede. Kathrine 
Bjørgens undersøgelse 
viser imidlertid, at de fl este 
børn oplever uderummet som et 

tion for, at når børn 
var udendørs, skulle 
de kunne lege frit og 
tage en pause fra de 
voksne. Uderummet 
er for mange blevet 
synonym med fri, ikke 
voksenstyret aktivitet, 
og det er synd, for 
børnene  elsker, når 
de voksne deltager i 
legen,” siger hun.

Når voksne er nær-
værende og deltagende 
i børns leg, hjælper de 
børnene med at få en 

fOrsKningen bAg 
ArtiKlen

bjørgen, K. (2012): 
Fysisk lek i barnehagens 
uterom. 5åringers erfa
ring med kroppslig fy
sisk lek i barnehagens 
uterom. nordisk barneha-
geforskning 5(2). 1-15.



Når Marianne kaster sig ned i sandkas-
sen og hjælper Emma og Sebastian med 
at grave ned til kineserne, elsker de 
hende for det og med god grund. Hun 
er nærværende og kropsligt tilstedevæ-
rende. Det fortæller Nanett Borre, der er 
pædagog, motorikkonsulent og forfatter 
til bogen ’Små glade ben’.

”Som pædagog skal du være kropsligt 
til stede i børns leg – også når du ikke 
direkte deltager i den. Vi skal passe på, at 
vi ikke bliver en slags gårdvagter, som går 
rundt ude på legepladsen uden at lege 
med. Vi skal møde børnene kropsligt og 
ikke bare sprogligt. Hvis vi bare betragter 
børnene, men ikke selv deltager, viser 
vi ikke, at vi rent kropsligt forstår, hvad 
børnene har gang i,” siger Nanett Borre. 

medlevende voksne
Hun mener, det er de voksnes opgave 
at være nysgerrige og medlevende, så 
de hjælper børnene med at undres over, 
hvad de ser og oplever i løbet af en helt 
almindelig dag. Pædagogerne skal være 
til stede med både krop og hoved. De 
skal investere sig selv i legen og sætte 
noget i gang uden at overtage styringen. 

”Når pædagogen graver efter kinesere 
med børnene i sandkassen, bliver hun 
hurtigt en ligeværdig arbejdsmand i en 
gruppe af dybt optagede og kropsligt 
selvforglemmende børn, og med en 
sjakbajs på bare fem år, der leder og or-
ganiserer også pædagogens arbejde. Det 
mangler jeg i mange pædagogers måde 
at være i uderummet på. De bliver hurtigt 
tilskuere frem for ligeværdige deltagere,” 
siger Nanett Borre.

pædagoger skal også grave 
ned til kineserne

Af julie hArdbO lArsen

Pædagoger skal deltage 
aktivt, når børn kaster sig ud 
i den frie leg på legepladsen. 
vi bør lade os inspirere af 
mesterlæretankegangen og 
investere os selv i legen, siger 
motorikkonsulent nanett 
Borre.

motorisk mesterlære
Nanett Borre bruger mesterlæreprincip-
pet som eksempel på, hvordan relationen 
mellem børn og voksne bør fungere. 
Mesterlæren er karakteriseret ved, at me-
steren med egen krop viser, og ikke bare 
fortæller, hvordan arbejdet skal gøres. 
Mesteren handler, fortæller og inddrager 
lærlingen i arbejdsprocessen og skaber et 
fælles rum for oplevelse og læring. 

Nanett Borre fortæller, at mesterlæ-
reprincippet ikke kun gælder det at lære 
fysiske bevægelser, men også gælder, når 
det handler om kropsopfattelse og glæ-
den ved at bruge sin krop og bevæge sig:

”De voksnes forhold til krop og krops-
lighed er afgørende for barnets fornem-
melse af sig selv. Den måde, man bliver 
mødt på kropsligt, har stor betydning 
for, hvordan man opfatter sig selv. Derfor 
handler det for pædagogerne om at være 
med, om at vise glæden og om at turde 
være der. Vi skal være både de første og 
de sidste på dansegulvet,” siger hun.

rUM oG PÆdAGoGIK
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Af piA vinther dYrbY

rummenes indretning 
har stor betydning 
for børns læring og 
udfoldelsesmuligheder. 
Der er stort pædagogisk 
potentiale i at se rummene 
som dynamiske, så de er 
fl eksible og kan justeres 
efter behov. 

Børn maver sig ind og ud af hullerne i 
en reol placeret midt i rummet. I rummet 
ved siden af gynger børnene i ringe og 
trapez. Sådan ser det ud i en børnehave, 
der har skabt rum for mere bevægelse. 
Her kan møblerne rykkes rundt efter 
behov, så børnene oplever et dynamisk 
læringsmiljø.

Tre danske og tre norske institutioner 
har i et udviklingsprojekt arbejdet med 
rummenes indretning. Forsker Thomas 
Moser har i samarbejde med danske og 
norske forskere fulgt institutionerne i 
deres arbejde og undersøgt, hvordan 
ændringer af rum og indretning påvirker 
børns oplevelser, erfaringer og handle-
måder. 

miljø og læring spiller sammen
Læring og udvikling foregår i et samspil 
mellem barnet og miljøet omkring det, 
og derfor har rummenes indretning stor 
betydning for børns læringsmuligheder, 
fortæller Thomas Moser.

”Rummet taler til børn og personale 
gennem sit møblement og sin organise-

ring og æstetiske udformning. På den 
måde fortæller rummet noget om, hvilke 
former for kropslige aktiviteter der er 
mulige, ønskede og tilladte. Og hvilke 
aktiviteter som ikke eller kun i mindre 
grad er tilladte. Er der fx områder, hvor 
børnene kan lege fordybet? Og kan de 
nå materialer, så de selv kan sætte lege i 
gang? Man kan faktisk tale om, at rum-
met fungerer som den tredje pædagog,” 
siger Thomas Moser. 

Det betyder, at når Noah, Peter og 
Ahmed i fuld fart løber gennem rum-
met, skyldes det ikke alene deres behov 
for bevægelse, men også rummet i sig 
selv, idet det opfordrer til bestemte typer 
handlinger. 

ændring af rum
Institutionerne i udviklingsprojektet valgte 
at analysere et til to af deres rum. De 
stillede sig selv spørgsmål som fx: Hvad 
er rummets funktion? Hvad skal bør-
nene have ud af rummet? En institution 
havde et stort fællesrum, som personalet 
ofte oplevede som kaotisk og som et 

se rummet som dynamisk. ryk 
rundt på elementerne efter behov.

vurder rummene ud fra jeres pæ-
dagogiske intentioner. spørg fx jer 
selv: hvad skal rummet være godt 
for? hvad skal det udtrykke? hvad 
skal det give børnene?

bliv klogere på rummene ved at 
inddrage børnene. få fx indblik i 
børnenes oplevelser ved at lade 
dem tage billeder.

3 Gode råd 
FrA ForSKer tHoMAS MoSer

Rum,
der  
rykker
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sted, hvor kun de ældste drenge legede. 
Pædagogerne var derfor meget optagede 
af  muligheden for at kombinere aktivitet 
og bevægelse med afspænding og ro 
i det samme rum. En anden institution 
ønskede, at børnene skulle have mulig-
hed for mere fysisk udfoldelse indendørs, 
og derfor valgte de at indrette et særligt 
bevægelsesrum. 

Afdæk tavse forventninger
Arbejdet med rummene betød, at per-
sonalet fik talt om det, Thomas Moser 
kalder deres ’tavse forventninger’ til 
rummene. Det vil sige de forventninger, 
de ikke nødvendigvis er opmærksomme 
på, men som skaber rammerne i form af 
implicitte og eksplicitte regler. Det kan fx 
være at skabe en form for hjemlighed, at 
undgå støj eller at sikre, at børnene ikke 
kommer til skade. 

Personalet i begge institutioner blev 
opmærksomme på de forventninger og 
regler, der var hos dem, fortæller Thomas 
Moser. Indretningen af et bevægelses-
rum i den ene institution udløste en 
række faglige diskussioner om, hvad der 
er farligt, og hvad der er en acceptabel 
risiko. Her fik personalet talt om, hvor 
grænserne skal trækkes, så det ikke bare 
bliver på automatik, at her klatrer vi ikke 
op. Indretningen af fællesrummet i den 
anden institution betød, at personalet 
blev opmærksomt på at se rummet som 
et fagligt rum, børnene kunne få noget 
særligt ud af, frem for at indrette efter 
noget, der minder om en stue i et privat 
hjem. Her fravalgte de fx sofaen til fordel 
for en madras og indrettede en afslap-
nings- og en bevægelseszone. 

dynamisk miljø
En af personalets vigtigste erkendelser 
var at se rum som dynamiske. At de kan 
indrettes fleksibelt og ændres løbende. 
Bevægelsesrummet blev fx indrettet med 
måtter, madrasser, puder, flytbare og 
’klatr-bare’ hylder og med trapez og ringe 

i loftet. Fællesrummet blev indrettet med 
puder og madrasser i en hvilezone og 
ribber i en bevægelseszone. 

Indretningen viste sig at have stor 
betydning for børnenes måde at agere 
på. Bevægelsesrummet betød bl.a., at 
børnene i højere grad fik brugt kroppen 
indendørs, og det førte til, at de faktisk 
også rørte sig mere udendørs. Personalet 
iagttog, at børnene klatrede mere i træer 
og var bedre til det. Og at der var færre 
fysiske konflikter som fx slåskampe, hvil-
ket de mente hang sammen med, at bør-
nene fik energien ud på en mere positiv 
og konstruktiv måde. Generelt oplevede 
de, at børnehaven skiftede karakter, 
så der også kom mere ro i andre rum. 
I institutionen med fællesrummet gav 
børnene udtryk for, at de synes, det var 
dejligt at hvile sig. Der opstod en kultur 
med, at ’det er her, vi hviler’, og børnene 
stoppede mere eller mindre af sig selv 
med at have pudekampe her. I bevægel-
seszonen blev ribber i forskellige højder 
populære blandt børnene, og personalet 
vurderer, at det har skabt aktivitet blandt 
langt flere børn, fordi ribberne appellerer 
til flere aldersgrupper. Personalet oplever 
endvidere, at rummet er blevet fleksibelt, 
så forskellige aktiviteter hurtigt kan sæt-
tes i gang uden for meget arbejde med 
at rydde op eller tilrettelægge. 

fOrsKningen bAg 
ArtiKlen

moser, t. (2012): barnehagens innerom 
som pedagogisk utviklingsprosjekt 
– konsekvenser av ny møblering og 
romorganisering for barns bevegel-
seslek og hvile. i: Krogstad, A., hansen, 
g.K., høyland, K. & moser, t. (red.). rom 
for barnehage: flerfaglige perspektiver 
på barnehagens fysiske miljø  
(s. 129-146). 
Oslo: fagbokforlaget.

Thomas Moser blev selv overrasket over, 
hvad forandringerne i rummet medførte. 

”Pludselig kunne en reol midt i rummet 
fungere som en del af børnenes leg, fordi 
de kunne kravle gennem reolens rum,” 
siger han og pointerer: 

”Der er vigtigt pædagogisk potentiale 
i at være bevidst om, at rum ikke er en 
given størrelse, men at de kan skabes, 
omskabes og genskabes på grundlag af 
pædagogiske refleksioner.” 

læs Også:

scan koden, og læs mere om rum og 
læringsmiljø, bl.a. i artiklerne
   sagde du situations-didaktik?
   barnet viser vejen.

hvordan fungerer vores  

rum nu?

hvad skal børnene have  

ud af rummene og deres  

indretning?

hvilke regler har vi i de  

forskellige rum? 

hvordan vil vi inddrage  

børnene? 

brug kortet bag i bladet

se kortet på www.eva.dk/bakspejlet
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ProJeKtrUM 
i rummet er der en projektor, der kan projicere billeder op på væggen. 
Det kan være forskellige landskaber og miljøer som fx et vulkanland-
skab – eller et islandskab som det på billedet. Derfor skal rummet hol-
des hvidt, så det kan antage forskellige udtryk. Det skal stimulere lege, 
som så kan understøttes af forskellige legesager, der kan stilles frem, 
fx dinosaurer til vulkanlandskabet. når projektoren ikke er i brug, kan 
rummet bruges til larmende og grovmotorisk leg, dans og rytmik. 

leGetÆPPe 
legetæppet skaber et fl eksibelt rum i rummet, da det 
kan tages frem og fl yttes efter behov. tæppet samler 
børnene om aktiviteten og minimerer larm, fordi bør-
nene ikke skramler med klodserne i en kasse.

AtelIer/VÆrKSted
atelieret er et kreativt værksted, børnene 
selv har adgang til. Forklæderne hænger 
fremme, og lærreder står klar, så de bare 
kan gå i gang. Pædagogerne sætter ting 
frem som forslag til, hvad man kan lave. 
nogle gange er børnene selv i gang, mens 
det andre gange foregår sammen med en 
voksen. skuffer og skabe er gennemsigtige, 
så børnene kan se, hvad de gerne vil bruge. 
kun det, der er farligt, er pakket væk. 

fOrsKer ditte Winther-lindQvist hAr sAmmen 

med designer susAnne ringsmOse stAffeldt 

designet en institutiOn fOr de frie bØrnehAver. 

prOjeKtet fOrventes reAliseret i 2014.

skab 
rum med 
identitet
skab rum med bestemte 
formål, så rummet har 
en tydelig identitet. og 
indret rum i rummet, 
så børnene får bedre 
mulighed for at lege 
fordybet. sådan lyder 
et par råd fra forsker 
Ditte Winther-lindqvist 
og designer susanne 
ringsmose staffeldt 
om indretning af rum i 
daginstitutionen.

Af piA vinther dYrbY
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tema rUM oG PÆdAGoGIK

inderum
tema

oMråde For FANtASIleG
Her er fem afgrænsede legesteder, som indrettes efter 
børnenes forskellige interesser, fx dukkekrog, butik, 
lufthavn, dukketeater. 

rUMdelING
lave reoler kan skabe et rum i rummet. Her kan 
børnene lege fordybet og koncentreret, men de 
har samtidig en mulighed for at følge med i, hvad 
der sker udenfor rummet.

StIllerUM
stillerummet har en tydelig 
rumidentitet, og så er det et 
meget vigtigt rum. De fl este 
børn er mange timer i daginsti-
tution, og derfor har de brug 
for en pause, et sted hvor de 
kan hvile sig. Det er indrettet 
som et blødt miljø med plads 
til fx at læse en bog, lytte til 
lydbøger eller få fortalt en 
historie.

5 Gode råd tIl 
INdretNING AF rUM

Skab en tydelig 
rumidentitet
tydelig rumidentitet skaber bedre betingelser for et 
godt legemiljø. mens rum, der har mange funktioner 
uden tydelig afgrænsning, kan forvirre børnene. 
derfor skal rum have et tydeligt formål. Og leve op 
til det. spørg fx jer selv: hvad skal rummet kunne? 
hvilke oplevelser skal børnene få her?

lav rum i rum
rum i rummet giver mulighed for, at fl ere kan være 
i gang med forskellige ting i det samme rum. brug 
hjørner og kroge, tæpper og lave reoler, der afgræn-
ser eller afskærmer et område. rum i rummet giver 
børnene mulighed for at lege mere fordybet, og det 
kan skabe tryghed, når børnene kan danne sig et 
indtryk af, hvad der foregår, fra et afskærmet sted. 
tænk over, hvor der vil være trafi k, fx til og fra et 
toilet, og sørg for at indrette efter en nødvendig 
gangrute, så det ikke er hele rummet, der bliver til 
gangareal.  

Sørg for transparens 
og orden
det er vigtigt for børn at vide, hvor de kan fi nde de 
ting, de holder af. brug gennemsigtige skuffer og 
kasser, så børnene kan se, hvad der er hvor. Og få 
ryddet op, når legen eller dagen er afsluttet. børn 
bruger ting og blander dem sammen, når de leger. 
så i stedet for at tænke: ’åh, nu skal vi rydde op’, 
kan man tænke: ’her har været en god leg, og ved at 
rydde op igen sikrer vi et godt legemiljø om lidt’. At 
skabe et godt legemiljø er en pædagogisk opgave. 
inddrag børnene, så de lærer at rydde op.

Skab varierede 
sansemiljøer
børn har brug for at få stimuleret deres sanser på for-
skellig vis. men mange steder er den fysiske overfl a-
de hård, blandt andet af hygiejniske grunde. derfor 
er der behov for at skabe sansemiljøer, der er mere 
alsidige. det kan fx være ved at have en blød eller 
nopret væg. eller ved at eksperimentere med forskel-
lige underlag, som fx et stykke græsplæne indendørs 
om vinteren, hvor børnene kan gå med bare tæer. 

Gør plads til 
bevægelse
meget af det, børnene plejer at lave, når de er ude, 
skal de også kunne lave, når de er inde. sørg for, at 
der er installationer eller remedier, som børnene kan 
kravle hen og ud og ned og op ad, og at der er objek-
ter, de selv kan bygge med og fl ytte rundt på. 

Fo
t

o
s:

 s
u

sa
n

n
E

 r
in

g
sm

o
sE

 s
ta

FF
E

lD
t

 o
g

 C
H

r
is

t
ia

n
 P

E
t

E
r

sE
n



Danmarks EvaluEringsinstitut20

Hvis væggene  kunne tale…

Af piA vinther dYrbY 

Det, der hænger på 
væggene, afspejler 
institutionens værdier 
og skaber rammerne 
for børns læring. 
væggene kan både 
genkalde erfaringer fra 
ture og projekter, og de 
kan invitere til aktivitet. 
Forsker Åsta Birkeland 
opfordrer til at være 
bevidst om, hvad 
væggene bruges til.

Væggene er noget af det første, man 
ser, når man træder ind i institutionen. 
Men det kan være svært at lægge mærke 
til de vægge, man færdes inden for til 
daglig. Netop det kan dog være givtigt, 
da væggene faktisk fortæller noget om 
den pædagogiske praksis. 

”Væggene udtrykker det, der bliver 
lagt vægt på i institutionen, de fortæl-
ler noget om, hvad det er, vi står for,” 
forklarer forsker Åsta Birkeland, der har 
sammenlignet væggene i en norsk og en 
kinesisk børnehave. 

vægge udtrykker normer 
og værdier
De værdier og normer, der ligger til 
grund for det pædagogiske arbejde i 
institutionerne, bliver særligt tydelige, når 
man sammenligner institutioner i forskel-
lige lande. Den norske børnehave havde 
eksempelvis valgt at hænge alle børnenes 
tegninger og malerier op, mens den kine-
siske børnehave udvalgte de bedste teg-
ninger blandt børnene. Væggene i den 
norske børnehave udtrykker værdier som 
lighed og ligeværd, når de lægger vægt 
på alle børns ret til at blive set og hørt 

og deres mulighed for at udtrykke sig, 
mens væggene i den kinesiske børnehave 
udtrykker en værdi om at perfektionere 
og dygtiggøre sig. Væggene afspejler 
altså det syn på børnene, som gør sig 
gældende i samfundet og institutionen.
 
vægge kan genkalde handlinger
Væggene fortæller ikke alene om vær-
dier. De kan også genkalde handlinger. 
Når pædagoger hænger fotos op fra en 
udfl ugt eller en aktivitet, så genkalder 
børn og voksne sig de handlinger, erfarin-
ger og oplevelser, de har haft undervejs. 
Det kan give samtaler om det, der er sket 
fx: ’Kan du huske, da vi gjorde sådan 
og sådan?’ Samtaler, der giver børnene 
en mulighed for at få sat ord på deres 
oplevelser og dele deres erfaringer med 
andre. 

vægge kan fremkalde handlinger
Men væggene kan også fremkalde 
handlinger og på den måde invitere til 
aktivitet. Det sker fx, når bogstaver på 
væggene stimulerer børnene til at tegne 
efter, eller når spejle på væggene får børn 
til at udforske ansigtsudtryk. Når væg-

 tag fotos af jeres vægge, og drøft 
dem. fotos giver en mulighed for 
at se sig selv udefra. 

få andre til at se på væggene og 
drøft, hvad de oplever, når de ser 
på jeres vægge. 

Opsøg selv noget, der er ander-
ledes. det kan være institutioner 
i nærheden eller venskabsinstitu-
tioner i andre lande. det kan give 
inspiration i forhold til jeres egen 
måde at indrette jer på. 

3 Gode råd FrA ForSKer åStA bIrKelANd 
tIl At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe
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tema rUM oG PÆdAGoGIK
vægge tema

fOrsKningen 
bAg ArtiKlen

birkeland, å. (2012):
Barnehagens vegger som 
danningsagenter – en kompa
rativ analyse. i: Ødegaard, 
e.e. (red.). barne hagen som dan-
ningsarena (s. 157-180). Oslo: 
fagbokforlaget.

Hvis væggene  kunne tale…
gene fremkalder handlinger, stimulerer de 
børns nysgerrighed og skaber grobund 
for eksperimenter. 

At væggene fremkalder handlinger, 
blev særlig tydeligt i den kinesiske børne-
have. Her havde de fx et område på væg-
gen, hvor de kinesiske børn kunne føre 
logbog over temperaturer, regn og sol, 
når de arbejdede med det som tema. Ved 
klodsområdet var der billeder af huse, 
historiske bygninger, moderne højhuse 
og fotos af det, børnene selv havde byg-
get i klodser. Alt sammen for at inspirere 
børnene til nye byggerier. De havde også 
en nyhedsvæg og temavægge, hvor 
børnene blev opfordret til at hænge det 
op, som de var optaget af. Og endelig var 
der en række instruerende billeder med 
direkte anvisninger på, hvordan børnene 
skal vaske hænder, rydde op, klippe i 
papir osv. 

forskel, der kan inspirere
I den norske børnehave var væggene især 
bygget op omkring at genkalde handlin-
ger, mens de i den kinesiske institution 
særligt brugte væggene til at fremkalde 
handlinger. Begge dele giver mening 

i den pædagogiske praksis. Alligevel 
mener Åsta Birkeland godt, at vi kan lade 
os inspirere af den kinesiske børnehave, 
der bruger væggene mere aktivt, end 
vi er vant til i Skandinavien. Hun synes 
derfor, vi skal overveje, hvordan vi kan 
skabe vægge, der i højere grad inviterer 
til aktivitet.

I Skandinavien oplever hun, at det 
nogle gange er lidt tilfældigt, hvad der 
kommer op at hænge. Og at det, der bli-
ver hængt op, kan komme til at hænge 
meget længe. Det sker måske særligt, 
når væggene genkalder handlinger, fordi 
de med tiden bliver til døde udstillinger 
eller til et minde frem for levende vægge, 
der inviterer til samtaler. 

 
vægge er en del af den 
pædagogiske praksis
Men væggene er ikke døde genstande, 
de er en del af den pædagogiske praksis, 
påpeger Åsta Birkeland. Det, der hænger 
på væggene, gør nemlig barnet i stand 
til at tolke, forstå og handle på bestemte 
måder. Forskeren opfordrer til, at man i 
institutionen tager en dialog om, hvad 
der skal hænge på væggen, og tager stil-

ling til, hvad det skal bidrage med. Skal 
det genkalde eller fremkalde handlinger? 
Og hvem er målgruppen? Børn, foræl-
dre, personale eller udefrakommende, 
der besøger eller vurderer institutionen? 
Og hvis børnene er målgruppen, er tin-
gene så hængt op i deres højde? 

få øje for det indforståede 
Når man sammenligner sin egen insti-
tution med andres, får man gjort det 
indforståede tydeligt. Og det kunne vi 
godt gøre meget mere i en skandinavisk 
kontekst, vurderer Åsta Birkeland:

”At få et udefrakommende blik eller 
at sammenligne sin egen praksis med 
andres er frugtbart i forhold til at blive 
klarere på egne værdier og det, man 
tager for givet selv. Selv om væggene 
i den kinesiske børnehave ved første 
øjekast kan synes lidt fremmedartede, så 
kan deres tilgang være med til, at vi får 
øje på vores egne selvfølgeligheder. Og vi 
kan endda lade os inspirere.”
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Mie Kristina bak og Annikki Martinus-
sen fortæller om væggene i Børne-
haven i Fredensgården, København.

tanken med vores vægge
Vi gør meget ud af at koble vores 
aktiviteter med de pædagogiske lære-
planer og de målsætninger, vi arbej-

der med. Vi hænger fotos, tegninger 
og malerier op fra forskellige aktivite-
ter og projekter og skriver om formå-
let med dem. Og så har vi dagbøger, 
som vi bruger til den daglige doku-
mentation. På den måde kan forældre 
se, hvordan vi arbejder, få et indblik i 
børnenes hverdag og bruge det som 

    Fortællinger fra 
en dansk væg

 vi har en tavle for hver 
børnegruppe: yngste-, mel-
lem- og storegruppen. her 
har vi billeder fra de pædago-
giske aktiviteter, vi arbejder 
med. 

billedet her er fra et teater-
projekt med en gruppe piger, 
hvor vi spillede de tre bukke 
bruse. formålet var at arbejde 
med fællesskabet, de sociale 
kompetencer og sproget. Og 
derfor var fokus på at have 
øje for hinanden, vente på tur 
og lære at afl æse hinanden. 
sprogligt handlede det om, 
hvordan vi taler til hinanden. 
på væggen hænger billeder 
fra forløbet og tekst, der 
beskriver formålet. 

 fortællende og detaljerede bil-
leder. det ser ud til, at der er meget 
voksendeltagelse i legen og aktivite-
ten. det giver indtryk af samarbejde 
og samhandling mellem børn og 
voksne. sjovt, at det er håndlavet. 
tiltrækkende med mange forskellige 
farver og legende billedmontage. 
forklarende, god tekst, som uddy-
ber billedet. på den måde bliver det 
muligt for personer, der ikke har del-
taget, at få indblik. på en af tavlerne 
står der ’november’, det giver indtryk 
af, at børnehaven arbejder længe 
med hvert tema, og at de tager sig 
tid. vi tænker, om der mon er andet, 
som sker i løbet af måneden, som 
ikke får fokus i dokumentationen? 

Af piA vinther dYrbY

Fortæl-
linger 
fra danske 
og norske 
vægge

Bakspejlet har inviteret 
Børnehaven i Fredens gården i 
Danmark og Heer Barnehage 
i norge, til at udveksle 
billeder af deres vægge og 
kommentere det, de ser. 

De to danske pædagoger 
mie kristina Bak og annikki 
martinussen samt de 
norske pædagoger linda 
tollofsen og anne-lene Dahl 
fortæller om overvejelserne i 
forbindelse med deres vægge 
og refl ekterer over, hvad de 
er blevet klogere på ved at 
lade hinanden kigge med. 

Bakspejlet bringer her et lille 
udsnit af deres billeder. Fo
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tema rUM oG PÆdAGoGIK
vægge tema

udgangspunkt for at tale med deres 
eget barn om dets oplevelser. Børnene 
får sat ord på deres erfaringer, de kan 
genopleve situationer og dele deres 
oplevelser med hinanden. Vi sørger for, 
at der er billeder af alle børnene, så de 
kan fi nde sig selv. Dokumentationen er 
også vigtig for os som personale. Her 
synliggør vi det pædagogiske arbejde 
og den læring, der fi nder sted i de 
små processer. Det er med til at højne 
det faglige niveau, når vi skal forklare, 
hvorfor vi gør, som vi gør. 

hvad er vi blevet klogere på?
Det gav os inspiration at se den norske 
børnehaves ideer og tilgange. Eksem-
pelvis kunne vi se, at de har fokus på 
matematik i deres arbejde med eventyret 
De tre Bukke Bruse, hvor vi har arbejdet 
med sociale relationer. Det er inspire-
rende at se, at de har tænkt det på en 
anden måde og med et andet formål. Og 
så var det interessant at se, at de har ind-
draget forældrene i arbejdet med børns 
venskaber. 

Da vi kiggede på væggene fra den 
norske børnehave, lagde vi mærke til, at 

billederne nogle steder hang lidt højt og 
ikke i børnehøjde, og så hæftede vi os 
ved, at vi ikke altid forstod, hvad de an-
dre havde lavet og hvorfor. Det fi k os til 
at tænke over, i hvor høj grad børnene 
egentlig har adgang til det, vi selv hæn-
ger op, og om udenforstående forstår 
det, der hænger på vores vægge, eller 
om det bliver for indforstået. På svarene 
fra de norske pædagoger kan vi se, at 
de ikke ved, at vi også dokumenterer i 
det daglige og ikke kun hver måned. 

 billederne her er 
fra skolegruppen, hvor 
de bl.a. har arbejdet 
med identitet: hvem er 
jeg? hvor bor jeg? hvor 
kommer jeg fra? osv. 
børnene har tegnet sig 
selv, deres familie, hus, 
livret m.m., og så har 
de talt med hinanden 
om det.

 det er fra et tema 
om efteråret, hvor vi 
har talt om farverne på 
træerne og koblet det 
med sanserne ved at male 
med farver. her hænger vi 
alle børns billeder op, og 
vi oplever en stor glæde 
hos børnene, når de viser 
det til deres forældre. når 
vi hører de norske kom-
mentarer, får vi lyst til 
at tilføje, at vi talte med 
børnene om, hvor næb og 
øjne sidder på en fugl. Og 
så satte vi øjne på sam-
men med barnet. 

 på billederne kan vi 
forstå, at børnene har deltaget 
i processen. Arbejdet skaber et 
fi nt fokus på ’hvem er jeg?' og 
’hvem er du?'. billede og tekst 
skaber god mening. detalje-
ret. visualiseringen af barnets 
verden, for både barn, forældre 
og personale. meget godt! 
inspirerende. det ser ud til at 
hænge noget højt på væggen, 
men det kan have praktiske år-
sager – for ikke at blive ødelagt 
af barnet? eller for at passe i 
voksenhøjde, da det også er 
tænkt til forældrene?

 vældig kreativt. 
godt med tekst til bille-
derne. det giver mening 
til dokumentationen. 
vi tænker, i hvor høj 
grad barnet har været 
med i processen. er det 
voksne, som har malet 
grenen og sat næb og 
øjne på? figurerne ville 
blive mindre fi ne, men 
måske mere charmeren-
de, hvis det var børnene 
selv, der havde sat øjne 
på. det ville have pas-
set med et fokus på 
fi nmotorik, men er dog 
ikke nødvendigt for 
sanseoplevelsen. 
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 eventyret om de 
tre bukke bruse byder 
på meget matematisk 
forforståelse, og her 
bliver det matematiske 
benyttet som omdrej-
ningspunkt for læring. 
vi har matematik som 
hovedprojekt, og her er 
dokumentationen også 
til forældrene. 

 Oprindeligt viser 
træet fagområderne i 
vores rammeplan. men 
her bliver det kun brugt 
som træ for hjerter, hvor 
forældrene har skrevet, 
hvad de ønsker for deres 
barn i forhold til venskab 
i børnehaven og det 
psykosociale miljø. 

Linda Tollofsen og Anne-Lene Dahl for-
tæller om væggene i Heer Barnehage, 
Drøbak. 

tanken med vores vægge 
Vi dokumenterer meget af vores praksis 
fra dag til dag og uge til uge. Vi informe-
rer forældrene om, hvad vi ønsker at opnå 
med det, vi gør, men informerer sjældent 
om den enkelte aktivitet, da den ofte er 
et middel til at opnå noget andet. Af den 
grund er det meget vigtig, at vi dokumen-
terer, hvad vi har gjort, så forældrene får 
mulighed for at have et fælles fokus med 
barnet i slutningen af dagen.

   Fortællinger 
fra en norsk væg

I børnehaven har vi fokus på vores 
rammeplan og mål for, hvad hvert barn 
skal opleve, erfare og sanse. Vi har i disse 
år særligt fokus på matematik og natur-
fag, og derfor bliver meget af det, vi gør, 
sat ind i dette perspektiv. 

I tillæg til billeddokumentationen på 
væggene følger planer og skriftlig doku-
mentation til forældrene om hensigten 
med, hvad vi gør, og små opsummeringer 
af, hvad vi har gennemført. Der er fokus 
på hensigten, men også på oplevelser 
og stemning. Forældrene får på forhånd 
årsplaner, periodeplaner og ugeplaner, og 
de får efterfølgende dagsreferater, ugent-

 det er fedt at se, at 
de skriver så meget om 
det, de arbejder med, 
og at der er et fokus. de 
skriver også, at eventy-
rene er gode i forhold til 
sprog, fantasi, koncentra-
tion, fællesskabsfølelse 
osv. men her har de valgt 
at fokusere på matema-
tikken. Og så gør de det 
helt konkret i forhold 
til ’hvor er det egentlig, 
matematikken ligger i 
det?’ det er ikke et emne, 
vi er vant til at arbejde 
så meget med. en meget 
fl ot beskrivelse. 

 det ser ud til at 
handle om læreplaner, 
men det slår os, at vi ikke 
kan se, hvad det handler 
om. træet er en superfed 
idé. supergodt, hvis det 
er læreplanen, at den 
bliver gjort håndgribelig 
for både forældre og alle 
andre, der kommer i insti-
tutionen. så kan man se, 
hvordan institutionen har 
fortolket læringsmålene. 
når vi hører intentionen 
fra de norske pædagoger, 
vil vi tilføje, at vi synes, 
det er spændende, at de 
involverer forældrene. Og 
at det kunne være inte-
ressant at sammenholde 
både børns og forældres 
input til venskaber.

det er fedt at se, at 
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tema rUM oG PÆdAGoGIK

vægge tema

 venskab og 
psykosocialt miljø 
for børn er et 
tema hos os, da 
vi arbejder meget 
med at forebygge 
mobbeadfærd. 
Ordene på hjer-
terne er sagt af 
børnene selv og 
skrevet ned af en 
voksen. 

 hensigten 
med at sætte bil-
leder af børnene 
på malerierne er at 
vise barnet i proces. 
malerierne hænger 
midt på væggen, 
så børnene kan se 
dem, men ikke nå 
dem, da børnene er 
1-3 år gamle. 

lige opsummeringer og små situations-
rapporter fra hverdagen lagt ud på vores 
digitale informationsportal. 

hvad er vi blevet klogere på?
Vi er blevet opmærksomme på, at bil-
lederne nogle steder hænger for højt. De 
hænger nok ofte lidt højt, da vi ønsker, 
at de skal holde et stykke tid. Det kunne 
være et fl ot virkemiddel, hvis de hang 
lavt, sådan at børnene kunne nå dem og 
ikke bare se dem. 

Vi fi k en oplevelse af, at den danske 
børnehave dokumenterer for en må-
ned og ikke ugentligt eller dagligt. Vi 

be gyndte derfor at tænke over egen 
praksis og eget tidsforbrug omkring 
dokumentationen. Vi blev også opmærk-
somme på, at den information, vi giver 
til forældrene, ikke er tydelig at se for 
udefrakommende, da den ofte foregår 
via andre kanaler som fx dagsreferater og 
vores digitale informationsportal.

Det var dejligt at se en anden børne-
haves dokumentation og tankerne om 
den. Det gav både inspiration og et fugle-
perspektiv på egen praksis, på vægge og 
på omgivelser.

 det virker som et godt 
pædagogisk redskab, de kan 
bruge i hverdagen. de kan 
vende tilbage til redskabet 
og tale med børnene om 
’hvad vil det sige at være 
venner?', og 'hvordan vil vi 
gerne være venner?'. det 
ser ud til at hænge lidt højt i 
forhold til børnene. men det 
er rigtig fi nt, at man kan se, 
at de har inddraget børnene 
og bruger deres udtryk. 

 det er en rigtig fi n idé, at de 
har et billede af barnet i processen, 
mens det sidder og maler. det gør, 
at man får skabt lidt liv i maleri-
erne, så både børn og voksne har 
lyst til at interessere sig for dem 
efterfølgende. her viser billederne 
også, at børnene har brugt fi ngre-
ne. de kunne også have skrevet en 
lang tekst, men her kan billederne 
udtrykke det.



 

Vil I gerne blive bedre til at arbejde bevidst med at bruge ny viden eller 
nye erfaringer til udvikling af jeres pædagogiske praksis? Så kan I fi nde 
inspiration i rapporten 'Veje til udvikling af praksis' hvor EVA i samarbejde 
med to daginstitutioner har afprøvet redskaber til at arbejde med samspil-
let mellem pædagogers tilegnelse er, udveksling og anvendelse af viden i 
praksis. 
  I rapportens guider til indsatser fi nder I fi re konkrete redskaber: feed-
backsamtale, positionsfortællinger, seance med læringshistorier og seance 
med dialogkort. Under hvert redskab der guider til, hvordan indsatsen 
afvikles, hvor lang tid den tager, og hvad den kan bruges til.

EVA følger i år en gruppe pædagogers bestræ-
belser på at forstå 0-6-årige børns oplevelse 
af dagtilbudslivet. Den engelske børneper-
spektivforsker Alison Clark introducerer 
pædagogerne til forskellige metoder til at 
indsamle data om børns perspektiver. Ud fra 
dette designer pædagogerne deres egne 
undersøgelser, som de analyserer i fælles-
skab. Undervejs i pædagogernes arbejde 
undersøger EVA, hvilke dilemmaer og 
metodiske udfordringer de støder på, 
og hvilke ændringer det fører til for 
børnenes dagtilbudsliv. Den indsam-
lede viden skal EVA bruge til at lave 
et  inspirationsmateriale, som generelt 
kan understøtte pædagoger i at ind-
drage børns perspektiver på, hvad 
der er god udvikling af dagtilbud. 

Vil du vide mere eller vil du 
være med? Så henvend dig til 
psc@eva.dk. 

Hvad synes 
børnene om 

DAG-
TILBUDDET?

vidste du:

... at 70 % af 
DagtilBuDs-
leDerne synes, 
at kommunernes 
styring af 
kompetence-
uDvikling er 
passenDe, og at 

13 % mener, 
kommunen BurDe 
styre mere?

... at pæDagoger 
er BeDre til at 
viDenDele enD 
lærere?
Læs mere i rapporten 
'Strategier for læreres og pædagogers 
kompetenceudvikling' på www.eva.dk

VEJE
til udvikling af praksis 
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Kort Nyt

interesseret i børns 
venskaber, fysisk akti-
vitet, børneperspektiv 
eller andre temaer? 
evA har tematiseret og 
samlet en lang række 
af bakspejlets artikler. 
under temaerne ligger 
også relevante dialog-
kort. find artikler fra alle 
numre af bak spejlet på 
www.eva.dk/bakspejlet.

Inklusion i praksis
En national undersøgelse af inklusionsind-
satsen i daginstitutioner og dagpleje – fx 
kommunernes anvendelse af efteruddan-
nelse samt institutioners brug af redska-
ber og processer. Undersøgelsen vil give 
viden, som kommunerne kan bruge, når 
de i fremtiden skal prioritere aktiviteter, 
der kan understøtte inklusion. 
Udkommer i foråret 2014.

PrOJeKTer PÅ VeJ

n y e  r e D s k a B e r 
F R A  E VA

GØr-det-SelV-
dIAloGKort

Kender du EVA’s dialogkort, der 
rummer refl eksionsspørgsmål med 
fokus på emner som fx farlig leg, na-
tur og naturfænomener eller ledel-
se? Som noget nyt udvides kortene 
i år med en gør-det-selv-version, så 
I selv kan bestemme emnet for dia-
logen. Både den nye skabelon og de 
øvrige dialogkort kan downloades 
gratis på EVA’s hjemmeside. 

Se Med ForÆldreNeS 
ØJNe

Kom godt i gang med et konstruk-
tivt forældresamarbejde. I 'Se med 
forældrenes øjne' er der en række 
bud på, hvordan dagtilbud kommer 
i dialog med forældrene og får 
deres holdninger frem, så de kan 
anvendes konstruktivt i hverda-
gen. Materialet er blevet genop-
trykt og indeholder som noget 
nyt en PowerPoint-præsentation, 
som introducerer redskabet, og 
forslag til et program for en 
pædagogisk temadag. 

 Spørgeskemaundersøgelser  

man selv står for2

Se med forældrenes øjne

DANMARKS 

EVALUERINGSINSTITUT

Østbanegade 55, 3.

2100 København Ø

T 35 55 01 01

F 35 55 10 11

E eva@eva.dk

H www.eva.dk

Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten  

af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden,  

der bruges på alle niveauer – fra institutioner og skoler til  

kommuner og ministerier. 

www.eva.dk.

En guide til inddragelse af forældrene  

i kvalitetsudviklingen i dagtilbud

Hvordan kan forældrene være med til at  

skabe udvikling af kvaliteten af deres børns 

dagtilbud? Og hvordan kan man som leder  

og pædagog få de bedst mulige input fra  

forældrene? 

I mappen her ligger et hæfte og otte foldere. 

Hæftet giver en introduktion til hvordan man 

kan undersøge forældrenes syn på og hold- 

ninger til dagtilbuddet. Vi beskriver blandt 

andet hvad der sker når man bruger forskellige 

metoder, og hvordan man kan forholde sig  

til de resultater man får, når man gør det. 

Folderne beskriver otte forskellige metoder  

til hvordan man rent praktisk får forældrene  

i tale på en systematisk måde.

EVA håber at materialet kan inspirere  

til at bruge forældrene som en ressource  

til at give et andet perspektiv end det  

fagprofessionelle.

ISBN:   978-87-7958-724-3

9 788779 587243

FØlG Med

VIL DU HOLDE DIG 

LØBENDE OPDATERET OM 

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER 

HOS EVA, SÅ TILMELD DIG 

VORES NYHEDSBREV PÅ 

WWW.EVA.DK
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Hvordan får vi øje på matematikken i hverdagssituationer? i hvilke konkrete aktiviteter i vores hverdag indgår matematik? 

Hvordan undersøger vi matematiske spørgsmål sammen med børnene?

Hvordan forstår vi selv matematik? som noget svært og abstrakt eller som en naturlig del af vores hverdag?

Hvordan kan vi bruge institutionens inde- og uderum i forhold til matematik?

MAteMAtIK
tema

MAteMAtIK

tema

Danmarks 

EvaluEringsinstitut

dIAloG-

Kort

find alle evA's redskaber og rapporter på www.eva.dk

Natur og naturfænomener
En evaluering, der giver et billede af, 
hvordan daginstitutioner og dagple-
jere arbejder med læreplanstemaet 
natur og naturfænomener, og som 
peger på, hvilke betingelser, der 
eventuelt kan fremme arbejdet med 
temaet. Udkommer i sensommeren 
2014. 

Pædagogisk tilsyn
En evaluering, der rummer både en national 
kortlægning af kommunernes arbejde med 
det pædagogiske tilsyn og en vurdering af, 
hvordan kommunerne opfylder deres tilsyns-
forpligtelse. Evalueringen vil bl.a. bidrage til 
at kvalifi cere kommunernes beslutningspro-
cesser i forbindelse med eventuelle ændringer 
i deres tilsyn. Udkommer i sommeren 2014.
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Børn 
lærer af 

hinanden

Børn uDvikler sig socialt, emotionelt og 

kognitivt, når De samarBejDer. men vi er 

ikke altiD goDe nok til at unDerstøtte 

Børnenes samarBejDe i De pæDagogiske 

aktiviteter. Det BetyDer, at BåDe Børn og 

voksne går glip af vigtige erfaringer, 

lyDer Det fra forsker 

lone svinth.

AF trINe becKett
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sally og gloria sidder og tegner og 
følger hinandens arbejde. ”Jeg synes, 
det, du laver, er pænt,” siger sally og 
følger med øjnene, hvordan gloria 
farver med en gul tusch. ”vil du 
gerne have, jeg gør det samme på din 
tegning?” spørger gloria. ”mmm,” 
svarer sally bekræftende og giver 
gloria sin tegning. ”gloria hjælper 
mig,” siger hun til den voksne på 
stuen. Den voksne svarer med et: "Ja, 
det kan jeg se." Få sekunder efter 
beder den voksne de to piger lave 
hver deres tegning. gloria og sally 
fortsætter deres arbejde individuelt, 
men efter kort tid forlader de bordet 
og går hen for at lege. 

Scenen stammer fra forsker Lone Svinths 
undersøgelse af børns samarbejde. Un-
dersøgelsen følger to børnegrupper i to 
forskellige daginstitutioner over et år og 
har fokus på, hvilken rolle børns samar-
bejde spiller i de pædagogiske aktiviteter. 
Det viste sig, at de voksne kun sjældent 
opfordrede børnene til at samarbejde og 
hjælpe hinanden. Når børnene på eget 
initiativ spontant samarbejdede, blev det 
kun sjældent betragtet som en ressource, 
fortæller Lone Svinth. 

”Det overraskede mig faktisk, at der 
var så meget voksenstyring og så lidt 
fokus på, hvordan børnene selv kunne 
bidrage til fællesskabet. På trods af, at vi 
taler om dagtilbuddet som det uformelle 
læringsrum, oplevede jeg, at man var 
mest optaget af, at børnene skulle lære 
noget af en voksen,” siger hun.

de voksne bliver blæksprutter
Forskeren peger på, at det har flere 
konsekvenser, at man ikke inddrager 
børnenes input i de pædagogiske aktivi-
teter. Dels bliver de voksne blæksprutter, 
der har travlt med at hjælpe alle. Dels 
bliver børnene ikke bevidste om at se sig 
selv og hinanden som ressourcer. Og det 
betyder i sidste ende, at børnene går glip 
af vigtige erfaringer omkring, at de har 
noget at byde ind med i fællesskabet, si-
ger Lone Svinth med endnu et eksempel.

Det er frokost, og ved bordet har bør-
nene fået hver deres rosinpakke. Den 
voksne sidder ved bordet med dem. 
marie kan ikke åbne sin rosinpakke. 
Hun kæmper med den og forsøger at 
få den voksnes opmærksomhed for at 
få hjælp. men uden held. ved siden 
af sidder en anden pige. Hun har 
for længst fået åbnet sin pakke med 
rosiner og betragter stille marie og 
hendes kamp. Efter et par minutter 
begynder marie at græde, og pæda-
gogen hjælper hende. 

”Havde der i institutionen været fokus på 
børns samarbejde, ville situationen måske 
have udviklet sig anerledes. Måske ville 
Marie bede sin sidekammerat om hjælp? 
Måske ville sidekammeraten selv tilbyde 
sin hjælp?” spørger Lone Svinth.

social slagside
Forskningsprojektet viser, at det går særligt 
ud over de udsatte børn, når de voksne 
ikke har fokus på at understøtte børns 
samarbejde. For nogle børn formår at 
samarbejde alligevel – de bryder de voks-
nes rammer og regler – mens andre ikke 
får gjort de erfaringer, fordi de har brug 
for lidt ekstra hjælp til at se sig selv som 
ressourcer. De bliver dermed ikke en del af 
de sociale samarbejdsstrukturer.

”Nogle børn har nemmere ved at slippe 
afsted med at overskride regler end andre. 
Og der opstår således en social slagside på 
erfaringer. Der sker en eksklusion, som er 
utilsigtet. Men den sker,” fortæller Lone 
Svinth.

vi ser os selv som eksperter
Børnene har altså brug for, at voksne 
hjælper dem med at se sig selv som res-
sourcefulde og betydningsfulde deltagere 
i et fællesskab. Men hvordan kan det 
egentlig være, at vi ikke gør det allerede? 
En forklaring er, at vi har en forståelse af 
læring, der er baseret på, at de voksne er 
eksperter, som kan overføre deres viden til 
børnene. 

”Mange steder kommer man til at 
forveksle læring med, at den voksne, eks-
perten, skal formidle noget til barnet, der 
ikke er ekspert.” 

læring også en social proces
Lone Svinth mener, at der er behov for 
øget opmærksomhed på læringens sociale 
dimensioner og en forståelse af læring, 
der i højere grad tager højde for, at børn 
også lærer ved at bidrage til fællesskabet 
som sociale individer. 

”Læring er grundlæggende en social 
proces, og sideløbende med, at børn lærer 
faktuelle ting og opnår specifikke kompe-
tencer, har samspillet med de voksne og 
andre børn betydning for, hvordan barnet 
oplever sig selv og det sociale fællesskab. 
Barnets sociale identitet og dets spirende 
identitet som lærende væsen er på spil, 
når pædagoger sætter sig ’noget for’ med 
børnene,” siger Lone Svinth og fortsætter:

”Ser man børnene som nogle, der 
kan udvikle sig i sociale sammenhænge, 
får man også øjnene op for den sociale 
kapital, de hver især har med. At man ser 
gløden i børnenes øjne, undersøger, hvad 
der er på færde, og får synliggjort, at hvert 
enkelt barn kommer med noget, som fæl-
lesskabet kan have glæde af.”
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SPØrGSMål tIl reFleKSIoN

dIAloG-Kort
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fOrsKningen bAg 
ArtiKlen

svinth, l. (2012): children's 
collaborative encounters in 
preschool. early child 
development and 
care 2012. 1-16.

læs Også

scan koden, og læs mere om relatio-
ner og venskaber, bl.a. i artiklen
  giver voksenstyring læring?

Børn, D er har sat plaster 
på hinanD en, D riller ikke 

hinanD en Bagefter 

i Bredgade Børnehave er man meget opmærksom 
på at lade børnenes samarbejde indgå i de pæda-
gogiske aktiviteter. Det styrker deres ansvar for sig 
selv og hinanden, oplever leder mikkel Ekeløf. 

Vi defi nerer os selv som et forpligtende fællesskab. Alle 
bidrager med det, de kommer med. 

Lige nu arbejder vi med kreative processer. vi laver blandt 
andet et stort tapet, som børnene kommer til at være med 
til at stå for designet af. de kommer til at stå tæt ved siden 
af hinanden og male, så de kan lade sig inspirere af og lære 
af hinanden. som voksne har vi sat den ramme, der hedder, 
at de skal lave et tapet, men vi lytter samtidig til børnene og 
afl æser deres energi undervejs. 

Der er potentiale i at inddrage børnene noget mere. fx 
laver vi et forløb med børneførstehjælp, hvor børnene skal 
lære at hjælpe hinanden. hvis et barn får et sår, kan et andet 
barn lære at vaske såret. børn, der har trøstet hinanden og 
sat plaster på hinanden, går sjældent ud og driller hinanden 
bagefter. 

Vi taler meget om, hvordan man er voksen på arbejde. vi 
skal til at have fat i vores holdning til spisning, at børnene 
gerne må smøre mad, tabe tingene på gulvet, komme til at 
skubbe til hinanden. det er OK, det gør ikke noget. for det er 
en del af deres læring, deres bidrag. 

Vi som voksne har indfl ydelse. det, vi retter vores op-
mærksomhedslygte mod, fl ytter sig. her sker der noget. her 
udvikler børnene sig.

lederen har vigtigt ansvar
Forskeren peger på, at den pædagogiske 
leder har et vigtigt ansvar for at sikre, 
at man i institutionen får udviklet et 
læringsbegreb, der tager højde for lærin-
gens sociale dimensioner. 

”Det skal den enkelte pædagog ikke 
stå alene med at defi nere. Det skal man 
have en fælles holdning til og diskussion 
af i institutionen. Som pædagog må man 
skabe plads til at være mere undersø-
gende, mere fl eksibel i sine pædagogiske 
aktiviteter. Det kræver bevidst pædago-
gisk refl eksion. Og her skal lederen på 
banen og skabe grobund for at refl ektere 
og diskutere, hvad vi forstår ved læring, 
og den måde, man arbejder med det på 
i det levede samspil mellem voksne og 
børn.”

Til gengæld vil et socialt læringsbe-
greb være til gavn for både voksne og 
børn, vurderer Lone Svinth.

”Man kan se frem til at få nogle børn, 
der oplever sig selv som værdsatte og 
derved kan udgøre en ressource for både 
voksne og børn i daginstitutionslivet.”
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Se MAteMAtIK SoM leG

børn er naturligt optagede af matematik. de vil 
finde ud af, hvem der er størst, hvem der hopper 
længst, hvem der er ældst. de sammenligner og 
måler og leger på den måde med det, der faktisk 
er matematiske begreber. matematik i børneha-
ven er altså noget helt andet end den gængse 
opfattelse af matematik som noget, der hører 
til i skolen og handler om, at en lærer forklarer 

plus og minus, og hvordan man løser en ligning. 
i børnehaven er matematik en leg.

Se MAteMAtIKKeN 
I SAMlINGeN 

samling er et oplagt sted at lege med ma-
tematik. At tælle, om alle er her, hvor mange 

der har blå bukser på, hvor mange der har kort 
hår osv. eller kimsleg, hvor man viser ting frem på 
gulvet, dækker dem til og får børnene til at huske, 

hvad der ligger under tæppet. det kan fx være noget, 
der er blåt, har en cirkelform osv. 

brUG MAteMAtIKKeN  
SoM INSPIrAtIoN 

der er masser af matematik i mange af de aktiviteter,  
i allerede har i gang. når børnene bygger ting i klodser, 
sorterer ting efter form, tæller, klipper noget ud, laver 
mønstre i perleplader og slår med terninger, arbejder 

de blandt andet med geometri, talforståelse, sym-
metri og sandsynlighed. forskningen viser, at 
erkendelsen af, at disse aktiviteter også er leg 
med matematik, kan give inspiration til andre 

pædagogiske aktiviteter, som kan være 
decideret bygget op omkring at undersøge 

matematik – fx hvad noget vejer eller 
måler, hvordan mønstre hænger 

sammen osv.

SÆt ord På 
MAteMAtIKKeN 

du må gerne bruge matematiske fagudtryk. når du 
taler om geometriske former som trekanter, firkanter 
og cirkler, udvikler du børnenes begrebsverden. du 

skaber et sprog, som børnene kan gøre til deres eget. 
men det er vigtigt, at indholdet følger med, at bør-

nene forstår, hvad ordene beskriver. de fleste børn vil 
forstå, hvad det vil sige, at noget er rundt, før de ved, 

at det hedder en cirkel, og det 
kan være meget individuelt, hvornår 

de er klar til at sætte 
ord på begreberne.

 8 skridt til mere 
          matematik i børnehøjde

Af Trine BeckeTT

GUIde
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SAMLING

Børn stiller naturligt spørgsmål, der har med 
matematik at gøre. Og deres matematiske forståelse er en 

vigtig del af deres kognitive udvikling. ingvald erfjord, 
der forsker i børn og matematik, guider jer til at få 

matematikken i hverdagen mere i spil.

MAteMAtIK

StIl tryGt
SPØrGSMål 

du skal ikke være matematikprofessor 
for at arbejde med matematik. svaret på et 

matematisk problem er ikke altid så vigtigt. 
nogle gange kan problemet være vanskeligt, og 

det er børnene med på. Og så snart du har svaret, er 
problemet ikke så spændende mere. hvis du i stedet 

følger børnenes undren og selv stiller spørgsmål, er du 
med til at stimulere deres nysgerrighed og deres evne til selv 

at finde løsninger og svar. 

brUG UderUMMet

uderummet giver en god mulighed for at arbejde 
med matematik. i kan samle ting og tage dem med 
tilbage til børnehaven og arbejde med sortering og 
egenskaber. fyrrekogler er fine, de har blade, som 
man kan plukke af, så de ændrer form og vægt. 

sten har forskellig form – nogle er næsten kugle-
formede, andre aflange, nogle større og lettere end 

andre – og i kan bruge forskelligheden 
til at arbejde med form, størrelse, 

vægt og længde. 

Gå På SKAtteJAGt

matematik findes alle steder. i formen på døre, 
vinduer, tage ... gå med børnene på matematik-
skattejagt, og led efter ting, der viser, at mate-
matik er mere end streger og billeder i en bog. 

matematik kan på den måde være supervarieret 
og føre til gode samtaler. når i støder på noget, 
der ligner en trekant, men alligevel ikke er det 
helt, kan i snakke om, hvordan man kan kende 

en trekant.

brUG de dIGItAle 
VÆrKtØJer

i kan bruge digitale kameraer eller mobiltele-
foner til at tage billeder af forskellige former 

– runde, smalle, kantede. tag fx billeder, når i er 
på tur. så kan i bagefter lede efter matematik i 

billederne, når i kommer tilbage til børnehaven. 
i kan også finde spil på ipads eller computere, 

hvor børn kan lege sig til at arbejde med mate-
matiske begreber. 
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vejer den store krokodille i stof mere end 
den lille frø i metal? ikke nødvendigvis. 
en vægt kan bruges til at få gang i mange 
samtaler om let og tungt, stort og småt.

Vej 
 legetøjet

3 
PÆdAGoGISKe 

AKtIVIteter Med 

MAteMAtIK 

I ceNtrUM

hvordan får vi øje på 

matematikken i hverdags-

situationer? 

hvordan undersøger vi 

matematiske spørgsmål sammen 

med børnene?

hvordan kan vi bruge 

institutionens inde- og uderum i 

forhold til m
atematik?

brug kortet bag i bladet

SPØrGSMål 

tIl reFleKSIoN

dIAloG-

Kort

3
skarpe ti l  ingvald erfjord: 

”MAteMAtIK 
er VIGtIG, 

FordI deN FINdeS”

Hvorfor er det så vigtigt, at børnehavebørn arbejder 
med matematik?

matematik er ikke kun vigtigt for ingeniører og økonomer, 
men for os allesammen. for børn er matematik mest af alt 
vigtig, fordi den fi ndes. børn stiller naturligt matematiske 
spørgsmål. hvor gammel er du, hvor høj er du, hvad er 
sandsynligheden for, at noget sker? hvad er verdens største 
tal? den matematiske forståelse er en vigtig del af børns 
kognitive udvikling. 

Hvad får det pædagogiske personale ud af at arbejde 
med matematik?

de får et nyt blik på deres fag. de ser, at matematik sag-
tens kan være i centrum for en pædagogisk aktivitet, og får 
dermed nye idéer og nye måder at arbejde pædagogisk med 
børnene på. 

Hvorfor er der ikke fl ere, der arbejder med matematik 
allerede?

livet i en børnehave er intenst. der sker en masse hele 
tiden, og matematik kræver, at du bruger tid på at undre 
dig sammen med børnene. en anden begrænsning er, at vi 
undervurderer barnet. vi tænker, at vi må være forsigtige i 
forhold til at lære børnene matematik, fordi det er noget, der 
knytter sig til skolen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de får 
lov til at være børn, men udvider man synet på, hvad der er 
matematik, er det både givende og sjovt at arbejde med det 
i børnehaven.
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SAMlING

det SIGer 
lÆrePlANerNe 
oM MAteMAtIK

Ordet matematik 
nævnes ikke direkte i dagtilbudsloven. 

men matematikken er integreret i en den 
overordnede pædagogiske målsætning i læreplanen 
for temaet sprog, hvor der står: ”børn skal støttes i 
at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, 
symboler og den skriftsproglige verden, herunder 

bogstaver og tal.” i læreplanen for natur- og naturfæ-
nomener står blandt andet at børn skal støttes i ”at 
kunne kategorisere og systematisere omverdenen, 

herunder fx at mindre børn får kendskab til modsæt-
ningspar og relative begreber samt at 

større børn beskæftiger sig 
med tal og rækkefølger.”
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børn stiller spørgsmål om 
sandsynlighed – chancen for, 
at noget sker, om det kommer 
til at regne i morgen, eller 
om der kommer sne til jul. At 
spille terninger handler om 
sandsynlighed og kan være en 
anderledes måde at under-
søge sandsynlighed på.

Slå med  

 tern i nger

det kan være svært at 
klippe en helt rund cirkel. 
men når man klipper gæk-
kebreve, kan man i hvert 
fald tale om de geometriske 
former. 

MAteMAtIK

Mere 

INSPIrAtIoN

APPS: Geoboard, hvor du kan danne fi gurer 
ved hjælp af virtuelle elastikker. number Link, hvor du skal forbinde ens 

tal, uden at stregerne krydser hinanden.
cube construct, hvor du kan bygge 
fi gurer i kuber.Matzz, et puslespil, der udfordrer bør-

nene til at se, at de samme brikker kan 
danne forskellige fi gurer.spillene UnO og SeT fi ndes også til ipad/

tablet og er sjove at spille. 
kilde: kirsten søs spahn, pædagogisk konsulent i 
matematik, Professionshøjskolen uCC.

               læs Også

scan koden, og læs også om, 
hvordan i kan arbejde med 
natur og naturfænomener, bl.a. i 
artiklerne
   Kan vand løbe opad?
    Menneskers fl æskesteg 
sidder i nakken

fOrsKningen bAg ArtiKlen

erfjord, i., hundeland, p.s. & carlsen, m. (2012): 
kinder garten teachers’  account of their 
developing mathematical practice. 
Zdm  mathematics 
education 44. 653-664.

Kl ip 
 gækkebreve

boG: 

”Leg med tal og for

mer – sjove aktiviteter 

i naturen” giver gode 

idéer til, hvordan du kan 

lave lege med matematik 

udendørs. udkommet på 

forlaget dafolo.
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Dialog mellem pædagoger, politi-
kere og forvaltningsansatte er en 
givende måde at dokumentere på. 
Når samspillet mellem parterne 
bliver styrket, oplever pædago-
gerne, at de kommer tættere på 
politikerne og får nemmere ved at 
blive hørt.

Forskerne Pernille Hviid, Mie 
Plotnikof og Preben Melander 
har i over to år lavet forskellige 
former for dialoglaboratorier med 
pædagoger, ledere, politikere, 
forvaltningsansatte samt børn og 
forældre i to kommuner.

Pædagogerne oplever, at den 
direkte ansigt til ansigt-dialog med 
politikerne skaber en højere grad 
af meningsfuldhed i deres arbejde, 
men også, at pædagogerne ved at 
formidle deres faglighed, refl eksio-
ner og resultater til politikerne har 
givet politikerne en bedre indsigt i 
det pædagogiske områdes kerne-
opgaver.

Politikerne giver udtryk for, at 
dialogen i laboratorierne har givet 
en større forståelse for børnenes 
perspektiver og et mere nuanceret 
billede af de teorier, metoder og 
resultater, der anvendes og opnås 
i dagtilbuddene, end de får gen-
nem forvaltningens rapporter.

kilde: Hviid, P. & Plotnikof, m. 
(2012): nye muligheder for sam-
arbejde i styring og organisering 
af Dagtilbud? En forskningsbe-
retning om mangestemmige re-
sultater fra laboratorier. køben-
havns universitet og Copenhagen 
Business school.

DiskutÉr 
Den 

pæDagogiske 
praksis

Næste gang du vurderer et barns kompetencer ud fra et vurderingsmateriale i din 
institution, så vær opmærksom på materialets indbyggede kategorisering af børn. 
En undersøgelse foretaget af forsker Thomas Gitz-Johansen viser, at børnehavers 
vurderingsmaterialer kan lægge op til at opdele børns personlighedstræk i ønskede 
og uønskede. 

Hvis materialet for eksempel spørger, om et barn ’tager initiativ til at danne 
venskaber og netværk’ eller ’er interesseret i at lege med andre børn’, og det ikke er 
tilfældet, kan barnet let blive kategoriseret som ’forkert’. I dette tilfælde som asocial 
eller en enspænder. 

Gitz-Johansen understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på, at vurde-
ringsmaterialerne bygger på en specifi k forståelse af, hvad der er godt og skidt i 
en børnehavesammenhæng. Man bør altid se barnet og barnets kompetencer i et 
bredere perspektiv. 

kilde: gitz-Johansen, t. (2012): smuds i børnehaven: En undersøgelse af uøn-
skede personlighedstræk i børnehavers vurderingsmaterialer. Dansk Pædagogisk 
tidsskrift 3. 75-84.

HVAD SIGER 
VURDERINGSMATERIALERNE? 

en Brik i Den 
Demokratiske 
Dannelse

kilde: grindheim, l.t. (2012): Puslespel som utgangspunkt for demokratisk 
dannanda praksisar i barnehagen? i: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som 
danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.
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en Brik i Den 
Demokratiske 

når børnehavebørn lægger 
puslespil, understøtter det deres 
demokratiske dannelse. det viser 
en undersøgelse fra liv torunn 
grindheim. At lægge puslespil er 
oftest et fællesprojekt – børnene 
lægger puslespil sammen eller 
kommunikerer og leger, mens de 
lægger hver deres puslespil.

samværet omkring puslespillet 
er en balance mellem konkur-
rence og samarbejde, som lærer 
børnene om ligeværd og fælles-
skab. selvom der er prestige i at 
blive først færdig, hjælper bør-
nene ofte hinanden, så de bliver 
færdige næsten samtidig. selve 
aktiviteten eller legen at lægge 
puslespillet er altså det væsent-
lige, mens produktet, det færdige 
puslespil, spiller en mindre rolle. 
du kan understøtte børnenes 
demokratiske deltagelse ved at 
give dem frie rammer til selv at 
bestemme, hvornår, hvordan og 
med hvem de lægger puslespil.
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Kort Nyt

Om børn kan komme til orde i børnehaven, afhænger i høj grad 
af pædagogernes indstilling. det beskriver professor berit bae i 
en undersøgelse af børns og pædagogers kommunikation, hvori 
hun opridser to forskellige måder at agere på – to mønstre, der 
giver børn vidt forskellige muligheder for at få demokratisk 
indfl ydelse i børnehaven, ”rummelige mønstre”og "snævre 
mønstre". 
 rummelige mønstre er kendetegnet ved, at de voksne er 
åbne over for børns spontane bidrag, kropssprog og spørgsmål, 
at de har en legende og humoristisk tilgang til samværet med 
børnene. de rummelige mønstre giver mulighed for dialog og 
betyder, at hverken børn eller pædagoger bliver holdt i faste og 
begrænsede roller. snævre mønstre er kendetegnet ved mange 

regler mindre leg og humor og mindre åbenhed over for børns 
spontane bidrag. de begrænser børns muligheder for at ud-
trykke tanker og følelser ved at fastholde både børn og voksne 
i bestemte positioner. for at give børnene gode muligheder for 
at deltage, skal pædagogen skabe rummelige mønstre – have 
respekt for andres initiativer og erfaringer, refl ektere over sin 
egen praksis og kunne se tingene fra andres perspektiv. 

kilde: Bae, B. (2012): Children and teachers as Partners in 
Communication: Focus on spacious and narrow interactional 
Patterns. international Journal of Early Childhood 44(1). 
53-69.

BØRNeDeMOkRatI
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mange børnehavebørn oplever, at deres 
forældre fl ytter fra hinanden. Det påvirker 
deres liv – også i institutionen. men reage-
rer børn ens? og ved pædagogerne, hvad 
de konkret skal gøre? Det har to norske 
studier set på. 

Et studie, der har fokus på børn, der oplever skils-
misse, konkluderer, at skilsmissebørn ser ud til at 
have fl ere triste, vrede og ensomme følelser end 

andre børn. De samme børn kan dog godt 
samtidig være glade og have gode, tætte 

relationer til andre. Nogle børn er synligt 
påvirkede, mens andre reagerer indad. 
Som pædagogisk personale skal man 
hjælpe børnene aktivt med at forstå de 
følelser, der følger af skilsmissen. Bil-
ledmateriale, der viser forskellige følel-
ser, kan være et godt udgangspunkt 
for at hjælpe børn til at udtrykke, 
hvordan de i virkeligheden har det. 

Et andet studie, som har fokus på personalet, 
viser, at voksne i institutionen overordnet set reagerer 
på to forskellige måder overfor skilsmissebørn: den 
usikre og den selvsikre. De usikre bliver selv følelses-
mæssigt berørt af de børn, der har det skidt, og ved 
ikke, hvad de kan gøre for dem. De kommer let til at 
trække sig og føler et stort behov for vejledning. 

De selvsikre har overskud til at tale med de 
børn, der har en svær tid. Typisk oplever de, at 
institutionen har gode rutiner til at håndtere 
den slags situationer. Generelt har de mere 
uddannelse og erfaring end de usikre.

Undersøgelsen konkluderer, at pæda-
gogisk personale generelt kan have brug 
for vejledning omkring skilsmissebarnets 
særlige situation, mens de usikre har eks-
tra behov for at lære stresshåndtering og 
forvaltning af deres egne følelser. Som 
pædagog er det altså vigtigt at være 
opmærksom på, om man selv er rustet 
til at tackle situationen.

Hvordan 
møder vi bedst

skilsmisseBørn?

kilder: størksen, i., thorsen, a.a., Øverland, k. & Brown, s.r. (2012): 
Experiences of Daycare Children of Divorce. Early Child Development 
and Care 182(7). 807-825 og Øverland, k., størksen, i., Bru, E. & 
thorsen, a.a. (2012): Daycare staff Emotions and Coping related to 
Children of Divorce: a Q methodological study. scandinavian Journal 
of Educational research 2012. 1-23. 
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Af mAriA hOlKenfeldt behrendt

gennem musikaktiviteter kan 
børn deltage i fællesskabet 
og kommunikere uden ord. 
Det giver positive erfaringer 
– ikke mindst for tosprogede 
børn med begrænset dansk 
sprog.

Musikaktiviteter i børnehaven kan være 
gode redskaber til at inddrage børnene 
og fremme deres kommunikation og 
sprog. For musik skaber også fællesskab, 
kommunikation og sociale kompeten-
cer. Det viser forskning fra den svenske 
forsker Anna Ehrlin. 

musik hjælper sproget på vej
Når børn og voksne synger sammen, 
understøtter musikkens struktur bør-
nenes tilegnelse af sprog. Det sker fx, 
når børn følger melodien og efterligner 
lydene i 'Lille Peter Edderkop'. Her kan 
de faktisk synge med, selv om de endnu 
ikke kender ordene. De læner sig op ad 
melodien og tilegner sig gradvist de nye 
ord og begreber i sangen. 

”Ved at have et tilbagevendende 
repertoire af sange, hvor børnene støder 
på begreber, der endnu ikke er en del af 
deres aktive ordforråd, får de oplevelsen 
af sproglige mønstre som fx sætnings-
struktur, sprog, lydsprog og rytme,” 
forklarer Anna Ehrlin.

Kommunikation uden ord
Sang- og musikaktiviteter er særligt gode 
for børn med et begrænset dansk. Men 
musikken handler ikke kun om ordene. 
Musikkens ordløse sprog kan også 
anvendes som et decideret kommunika-
tionsredskab. 

”Fx kan et barn tromme en takt, som 
sendes videre, eller også kan hele grup-
pen holde en fælles takt. På den måde 
kan børnene kommunikere uden ord. 

Denne musikalske kommunikation giver 
børnene oplevelsen af at være en del af 
et fællesskab, og det styrker børnenes 
lyst til at kommunikere, også uden for 
musikaktiviteterne,” siger Anna Ehrlin. 
Hun har i sin forskning set børn, der el-
lers var stille og udeltagende, blive aktive 
og kommunikerende gennem musik og 
sang, fordi musikken skaber kontakt 
børnene imellem. 

musikken som genkendeligt 
mønster 
Musikken kan mere end at fungere som 
et redskab til at skabe samhørighed og 
fremme sprogudvikling. 

”De musiske aktiviteter er også ek-

denne 
musikalske 
kommunikation 
giver børnene 

oplevelsen 
af at være 

en del af et 
fællesskab.

Brugmusik-kensom 
redskab

Af mAriA hOlKenfeldt behrendt
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MUSIK oG SProG

hvad får børnene ud af vores  musikaktiviteter?
hvordan kan vi bruge musikaktivi-
teter yderligere til at understøtte 

sproglige og sociale kompetencer?hvilke børnegrupper vil have særlig 
gavn af musikaktiviteter? 

se kortet på  www.eva.dk/bakspejlet

SPØrGSMål tIl reFleKSIoN

dIAloG-Kort

lÆS oGSåForSKNINGeN bAG 
ArtIKleN

scan koden, og læs mere om sprog og 
kommunikation, bl.a. i artiklerne
    ikke alle får et  

bedre sprog ved  
at puste i sugerør

     det lykkes, når  
forældrene er med 

ehrlin, A. (2012): Att lära av 
och med varandra. en etno
grafisk studie av musik i 
förskolan i en fler 
språ kig miljö. 
ph.d.-afhandling. 
Örebro universitet.

sempler på, hvordan man opfører sig, når 
man er sammen. Når en sang begynder, 
forventes det, at alle synger med, og når 
den slutter, forventes det, at alle er stille 
og lytter efter, hvad der nu skal ske. Dette 
dialogiske mønster kan børnene tage 
med over i andre sammenhænge, fx når 
de lytter til en historie, ser et teaterstykke 
eller modtager en besked. På den måde 
kommer musikken også til at fungere 
som eksempel og støtte i kraft af sin 
struktur,” siger Anna Ehrlin.
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bAKSPeJletS 
dIAloGKort

Forskning kan virke inspirerende og give lyst til at prøve 
nye ideer af. men det kan være en udfordring at finde ud 

af, hvordan man kommer i gang.

Bakspejlets dialogkort giver jer forslag til nogle spørgsmål, 
i kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og 

dialog. På personalemødet, ledermødet, forældremødet 
eller i det hele taget der, hvor der er brug for at spørge og 

tale sammen på en anden måde, end i plejer.

kortene her i magasinet tager afsæt i tre af forsknings-
temaerne i årets Bakspejl. Du kan finde dialogkort til de 

øvrige temaer på vores hjemmeside 
www.eva.dk/bakspejlet.

dIAloG-
Kort
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