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Faarup Skole og Børneby 
 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af observation med ECERS-3 i børnehaven 

Observatør/er: Torben Næsby  

Rapport udarbejdet af: Torben Næsby 

 

Observationerne og denne rapport 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af ECERS-3 observation af tre timers varighed og udført af 

certificerede observatører fra Professionshøjskolen UCN i perioden april- august 2021.  

Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring struktur, interaktion, læring og indhold, 

også kaldet struktur- og proceskvalitet. Der ses bl.a. på hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan 

personalet både cirkulerer og fordyber sig i møder med børnene (herunder også arbejdet med 

børnefællesskabet), hvordan personalets tilgang til leg og læring er, og hvilket indhold, man er sammen om 

og har samtaler om. Derudover er der også fokus på rutiner, og hvordan personalet varetager børnenes 

sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene. 

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

Aktiviteter, der foregår flere steder fx i funktionsopdelte institutioner, observeres og tæller med, hvis de er 

tilgængelige for alle børn. Tanken bag dette er, at for at der er tale om høj kvalitet, skal alle børn i 

institutionen have adgang til læringsmuligheder, gode relationer etc. Hvis nogle børn er udelukket fra 

deltagelse, er det ikke et godt læringsmiljø for alle. Ligeledes er materialer, som nok forefindes fysisk, men 

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

tilgængelige muligheder. 

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

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

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

for børnene meningsfuld måde, vurderes som høj kvalitet. Når der arbejdes med læring, handler det i høj 

grad om at integrere læringsmuligheder i leg, hverdagspraksis og de erfaringsmuligheder, børnene tilbydes, 

fremfor at lave voksenstyrede formelle læringsaktiviteter. Høj kvalitet udspringer af en ligelig fordeling eller 

balance mellem aktiviteter, der er initieret af børnene, af de voksne, og af børn og voksne sammen. 

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

tilstrækkelig kvalitet; 5) god kvalitet og 7) fremragende kvalitet (EVA 2020). I observationerne anvendes 

ECERS-3 i 3. reviderede udgave (2019) med tilhørende opklarende noter pr januar 2021 (www.ersi.info). 

Rapporten viser den samlede score for ECERS-3, scores for de seks subskalaer med en sammenfatning af 

observationerne med opmærksomhedspunkter og anbefalinger.  

Efterfølgende vises det datamateriale som afspejler scoren af observationerne for de enkelte punkter.  Dette 

giver mulighed for at gå nærmere ind i datamaterialet og de konkrete observationer, der er gjort. Inden 

eventuel gennemgang af datamaterialet, er det værd at sætte sig ind i nogle af de begreber der anvendes i 

vurderingerne, fx tilgængelighed, individualiseret læring m.v. Disse er at finde i ECERS-3 hæftet. 

Aalborg, den 17. april 2021 
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COVID-19 
Observationerne er fortaget på et tidspunkt hvor man i den observerede institution har været underlagt 

restriktioner grundet COVID-19.  

 

I børnehaven blev det oplyst, at nogle materialer er gemt væk. Begrundelsen for at dette materiale er gemt 

væk er, at der ellers ville skulle anvendes en meget stor tidsmæssig ressource på afvaskning/ desinficering 

af anvendt materiale. Det er især rollelegsmaterialer (udklædningstøj, dukker mv.) der ikke er tilgængelig. 

 

I forhold til uderummet må det tilgængelige materiale karakteriseres som noget sparsomt, idet der kun 

observeres sandkasseting (dvs. ikke cykler, mooncars, løbehjul, bolde o.lign.). Det kan ikke udelukkes, at 

udstyret kommer frem efter afslutning af observationen. 

 

 

Generel info om institutionen 
Nedenstående information om institutionen er oplyst af leder / personale der var til stede den pågældende 

dag. 

 

Observerede 
stuer/ grupper/ 
områder 

Dato/ 
tidspunkt 

Antal 
børn 
ind-
skrevet/ 
tilladt 

Antal 
børn til  
stede i 
den 
obser-
verede  
gruppe 

Antal 
voksne  
til 
stede i 
den 
obser-
verede 
gruppe 

Yngste 
barns  
alder 

Ældste 
barns  
alder 

Mad-
allergi 
Særlige 
præferen
cer 

Børn 
med 
konstater
et 
funktions 
ned 
sættelse 

Faarup 
Børnehaven 

13 april kl. 
9-12 

26/40 24 4 3 5 Nej Ingen 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7

Plads og indretning

Rutiner for personlig pleje

Sprog og literacy

Læringsaktiviteter

Interaktion

Organisationsstruktur

Plads og
indretning

Rutiner for
personlig

pleje

Sprog og
literacy

Læringsaktivit
eter

Interaktion
Organisations

struktur

Faarup Børneby 5,435,255,22,86,26,67

Faarup Børneby, Samlet score = 5,26
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Plads og indretning 1 Indendørs plads 

 2 Indretning til pleje, leg og læring 

 3 Stuens indretning til leg og læring 

 4 Plads til privatliv 

 5 Børnerelaterede udstillinger 

 6 Plads til grovmotoriske lege 

 7 Grovmotorisk udstyr 

Rutiner for pers pleje 8 Måltider  
9 Toiletbesøg; bleskifte 

 10 Sundhedsprocedurer 

 11 Sikkerhedspraksis 

Sprog og literacy 12 Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet 

 13 Opmuntring af børnene til at bruge sproget 

 14 Personalets brug af bøger med børnene 

 15 Opmuntring af børnene til at bruge bøger 

 16 At blive fortrolig med skrift 

Læringsaktiviteter 17 Finmotorik 

 18 Krea 

 19 Musik og bevægelse 

 20 Klodser (konstruktionsleg) 

 21 Rolleleg 

 22 Natur/ science 

 23 Matematiske materialer og aktiviteter 

 24 Matematik i dagligdagen 

 25 Forståelse af skrevne tal 

 26 Fremme accept af mangfoldighed 

 27 Passende brug af teknologi 

Interaktion 28 Vejledning i grovmotorik 

 29 Individualiseret vejledning og læring 

 30 Personale-barn interaktion 

 31 Interaktion mellem jævnaldrende 

 32 Regler for god orden 

Organisationsstruktur 33 Overgange og ventetid 

 34 Fri leg 

 35 Lege- og læringsaktiviteter for hele gruppen 
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Subskala 1 

Plads og indretning: 5,43 
Subskala 1 er centreret om de fysiske rammer og forhold børnene tilbydes til pleje, leg og læring. Både i forhold 

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

børns pleje, leg og læring og med mulighed for forskellig type aktiviteter.  

 

Subskala 1 indeholder 7 punkter: 

 

1. Indendørs plads 

2. Indretning til pleje, leg og læring 

3. Stuens indretning til leg og læring 

4. Plads til privatliv 

5. Børnerelaterede udstillinger 

6. Plads til grovmotoriske lege 

7. Grovmotorisk udstyr 

 

 

 

Der er mere end rigelig indendørs plads til at børnene kan cirkulere frit ved aktiviteter, samling og fri leg. 
Lokalerne er lyse, det naturlige lys kan reguleres og overfladerne er holdbare og lette at rengøre. 

Indgangsdøren er smal og forhindrer dermed tilgængelighed for børn og forældre med funktionsnedsættelse.  

Alle møbler er rene og i god stand og børnene har indendørs adgang til en stor mængde blødhed i form af 
tæpper, madrasser, lænestole mv. De tilgængelige stole lever for 2/3 vedkommende ikke op til kravet om at 
børn skal kunne nå gulvet med fødderne, når de sidder på stolene. Der er 8 stole med lav siddehøjde ved et 
bord, hvor der om formiddagen leges med Lego, men de anvendes ikke til frokost. 

Der er god plads til rutinemæssig omsorg, leg og læring på stuerne. I garderoben kan børnenes ejendele i 
form af tøj og lign. ikke opbevares uden at det rører andres. Garderobeforholdene og forholdene for 
håndvask og toiletbesøg på toilettet lige indenfor døren til legepladsen må betegnes som meget trange i 
forhold til det antal børn, der kan indskrives. Ved observationen er de trange forhold i sig selv ikke et 
problem (26 indskrevne børn). 

Stuerne er indrettet sådan at der er god plads til leg og at pædagogerne kan føre et passende visuelt tilsyn 
med børnene. I den forbindelse observeres at pædagogerne generelt er opmærksomme på at supervisere 
på en måde, så børnene opmuntres og søges aktiveret i lege- og læringsaktiviteter. 
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Plads og indretning, m=5,43
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På stuerne observeres mindst seks interessecentre (dukkekrog, hyggehjørne, læsecenter, 
konstruktionsområde, musikrum og puderum). De fleste afmærket med skilte på gangarealet. Her er stille og 
mere larmende aktiviteter adskilt med reoler og der er god plads til leg i alle interessecentre.  

Der er indretningsmæssigt, organisatorisk og interaktionsmæssigt god plads til og respekt for børns ret til 
privatliv. Personalet er opmærksomt på at interagere med børn, som leger alene eller med en ven på 
stuerne. Indimellem leger børn alene på legepladsen (2-3-4 stykker). Børnene superviseres, men der ikke 
egentlige interaktioner af længere varighed.  

På alle stuer er der udstillet børneskabte produkter og der er mange steder hængt relevante materialer op, 
inklusive billeder af børnene med deres navne. Egentlige tredimensionelle produkter eller produktioner ses 
ikke. Under observationen benytter personalet ikke de udstillede materialer til at fremme samtaler med og 
mellem børnene. 

Personalet spørger børnene, om de kan se fuglene ude på legepladsen. Flere børn kan genkende og 
benævne fuglenes navne. 

Der tales om ”det sorte træ” som skal blive til en kalender med børnenes fødselsdage mv. og personalet 
benytter dette til at tale med børnene om forår, blade og blomster der springer ud. 

 

Legepladsen benyttes af alle børn og der er god plads til grovmotorisk aktivitet. Inden for benyttes også et 

puderum. Skolens legeplads og naturen lige uden for er tilgængelig ifølge med en voksen. 

 

Området har både hårde og bløde overflader og har flere faciliteter der giver læ, skygge og ly. Det er let for 

børnene at komme fra garderoben og ud på legepladsen trods de førnævnte lidt trange forhold i garderoben. 

 

Legepladsens præg af træer og hække som rumdelere og de afgrænsede områder for hhv. gynger, 

sandkasse og klatrestativ skaber en mængde forskellige lege- og læringsrum for grupper af børn. Der blev 

ikke observeret risikofyldte situationer, bl.a. fordi de mindste børn ikke benytter klatrestativerne under 

observationen. 

 

I forhold til det grovmotoriske udstyr, har børnene adgang til at anvende det både om formiddagen og efter 

frokost. 

 

Det anvendte udstyr er generelt passende i forhold til børnenes alder og færdigheder men der er ikke stor 

variation, dvs. udover rigelige mængder sandkasseting ses der ikke fx cykler, vogne, bolde, mv. 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter, plads og indretning 
 

Institutionen er godt indrettet med god plads, interessecentre og legeområder, der fungerer godt. Selvom 

noget legeudstyr er gemt væk, observeres rigelige materialer i de fleste områder. Kvaliteten på tværs af hele 

skalaen er god. 

 

Det kan overvejes om og hvordan det er muligt at gøre endnu flere materialer tilgængelige for børns leg og 

aktivitet – indendørs med rollelegsmaterialer, rekvisitter (fx mere udstyr i legekøkkenet, dukker og dukketøj, 

udklædningstøj) der kan afvaskes eller indgå i en ordning hvor de skiftevis er fremme og/eller til 

desinficering. 

 

Der ses ved observationen mange gode eksempler på at børns engagement og interesse vækkes og er til 

stede, når børnene mødes af et involverende og engagerende personale og materiale af forskellig slags. 

 

I forlængelse heraf kan det også overvejes, om der kan udvides i det udstyr der i øvrigt er til rådighed på 

legepladsen i forhold til børns fri leg. 
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I forhold til børns udstillinger og anvendelsen af dem, findes der et potentiale til at løfte dette punkt. Ved 

observationerne er det tydeligt, at der skabes produkter af børnene. (Med produkter menes her fx konkrete, 

synlige produkter, eller processer af mere legende karakter som dokumenteres med billeder osv.). 

I kan overveje, om I kan udvikle på dette punkt og øge opmærksomheden på at det indgår som en del af 

processen og gøres til genstand for udstilling, der så efterfølgende kan føre til relevante samtaler om noget 

fælles mellem børn og mellem børn og voksne. 

 

Subskala 2 

Rutiner for personlig pleje: 5,25 
 

Subskala 2 er centreret om rutiner som involverer omsorg og pleje, hverdagsrutiner, dvs. måltidet, toilet, 

sovetid, sundhedspraksis og sikkerhed. Formålet er både at se på hygiejne, interaktion og udvikling af børns 

færdigheder i de pågældende situationer.  

 

Subskala 2 indeholder 4 punkter: 

 

8.  Måltider / mellemmåltider  

9.    Toiletbesøg / bleskifte 

10.  Sundhedsprocedurer  

11.  Sikkerhedspraksis 

 

 
 

 

 

Ved måltider er der tydeligt en afslappet atmosfære med mange samtaler og behagelig interaktion mellem 

børn og personale. De første 10 minutter er der ”madro”, men derefter tales der om mange interessante emner. 

 

Maden serveres/ madpakker findes frem med drikkedunke på samme tid for alle børn. Der anvendes ikke 

bestik og det observeres ikke, at der er systematik om børnenes deltagelse i de praktiske opgaver omkring 

måltidet – om end der er børn, der hjælper til. 

Børn, der er færdige før andre, må gerne gå fra bordet. 

 

Kvaliteten af de sanitære krav omkring måltidet er som udgangspunkt tilstrækkelig. Der benyttes ikke bestik 

og tallerkner. 

. 
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Rutiner for personlig pleje, m= 5,25



 
 

 

8 

I forbindelse med børns toiletbesøg er personalet meget lydhøre og støttende overfor børns individuelle behov, 

og er også på forkant med toiletbesøg for børnene (se eksempel). Alle børn kan komme på toilettet efter egne 

behov. De basale nødvendigheder (toiletpapir, sæbe osv.) er til stede.  

 

En voksen spørger et barn: Vil du hellere ud at lege? Vil du det Y? Barnet bekræfter. Hvem vil du gerne 
have med? 3 andre børn vil gerne med ud. Godt, siger den voksne, så skal I lige gå ud at tisse 

 

Ved toiletbesøg gøres forsøg på at gennemføre sanitetsprocedurerne korrekt (toilettet skylles ud, børn og 

personale gennemfører håndhygiejne selvom det måske ikke er helt korrekt).  

Der observeres udfordringer med at gennemføre et tilstrækkeligt tilsyn over hele formiddagen, hvorved børn 

som bruger toilettet alene, ikke benytter sig af korrekt håndvask eller får skyllet toilettet ud. Det er en 

forudsætning for at sundhedsprocedurerne er i orden ifølge ECERS, at der ikke er børn der går alene på 

toilettet medmindre det kan forventes de er gamle nok til at kunne håndtere det. 

Personalets vejledning af børnene i forbindelse med toiletbesøg er meget behagelig. 

 

I forhold til sundhedsprocedurer generelt betones det i ECERS, at personalet er gode rollemodeller for børnene 

og f.eks. sidder ned og spiser eller drikker og viser entusiasme og glæde ved fysisk aktivitet. Dette ses tydeligt 

ved observationerne. 

 

I forhold til sikkerhedspraksis kan der observeres enkelte sikkerhedsrisici, bl.a. som nævnt klatretårnet og 

fugleredegyngen (der ikke benyttes, men som der skal holdes et vågent øje med). Børn på legepladsen om 

formiddagen superviseres gennem vinduerne og personalet cirkulerer og ser til børn, der er alene i nogle rum 

(indretning med glas/ ruder så man kan se fra den primære stue og ud på gangen og ind i mindre rum er meget 

praktisk). 

 

En voksen henvender sig til et par børn, som begynder at hoppe ned fra ”siddetrappen” i stillerummet  
V: Hov, hopper I? Hvad hopper I ned på?  
Børnene peger ned på et tæppe.  
V: Det er bare et tæppe, hvad skal man hoppe ned på?  
B: Madrasserne.  
V: Og hvor er madrasserne?  
B: I musikrummet! 
V: Og hva’ rum er det her? 
B: Stillerummet! 
V: Godt børn  

 

 

Opmærksomhedspunkter omkring rutiner for personlig pleje 
Det karakteriserer dette tema at der er en del enkelteksempler på god eller endog fremragende praksis og at 

der også er punkter, der kan arbejdes mere med. 

 

Det karakteriserer indsatsen, at personalet møder børnene med positivitet og respekt for det enkelte barn. 

Der ses ikke konflikter i denne forbindelse. Børnene forstår og følger langt hen ad vejen rutiner og 

procedurer uden problemer. Samtalerne under frokost synes meget meningsfulde for børnene og det kan 

overvejes om børnene – måske i takt med at flere bliver lidt ældre – også systematisk kan inddrages i 

opgaverne (fx borddækning) og også spise med bestik og af tallerkner. 

 

Som udgangspunkt ses det, at personalet bestræber sig på og også jævnt hen ad vejen udfører et grundigt 

arbejde i forhold til hygiejnen. Personalet er tæt på børnene som udgangspunkt. Det kan derfor overvejes 

om der kan lægges mere opmærksomhed på de punkter, hvor der er ”udfald” med henblik på at nærme sig 

en generelt ”god” kvalitet. Konkret kan det dreje sig om hvordan det kan blive muligt at arbejde med 

børnenes toiletbesøg. Vel vidende, at det sandsynligvis vil kræve at der er et personale der må gå fra det 

fine arbejde der bliver udført sammen med børnene på stuen. Det kan være et dilemma.  
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Subskala 3 

Sprog og Literacy: 5,2 
 

Subskala 3 er centreret om at understøtte børns sproglige udvikling og børns udvikling af førskriftlig 

opmærksomhed. Fokus er både på indholdet og bredden i det sproglige miljø, mulighed for at få input til og 

anvende sprog samt på hvordan personalet understøtter at børn udvikler førskriftlig opmærksomhed.  

 

Subskala 3 indeholder 5 punkter: 

 

12. Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet 

13. Opmuntring af børnene til at bruge sproget 

14. Personalets brug af bøger med børnene 

15. Opmuntring af børnene til at bruge bøger 

16. At blive fortrolig med skrift 

 

 

 
 

 

Samlet set er personalets arbejde på dette område af god kvalitet. Der kommunikeres meget med børnene, 

de voksne viser interesse for børnene og hvad de siger – eller spørger til børnene - og der er megen samtale 

og udveksling mellem børn og personale. 

Personalet forekommer at være meget opmærksomme på at indlede samtaler med meningsfulde emner og 

hjælpe alle børn til at deltage. 

 

Personalet spørger børnene, hvilket år vi er i. Og fortsætter med spørgsmål til måned, dato og dag. 
Samtalen drejer sig ind på årstiden. 
V: Hvad hedder den årstid vi har nu i april? 
B: Forår, og så kommer der blade op, og blomster. 
V: Ja (peger på et træ uden for vinduet). Hvis I ser godt efter, kan I se de små knopper, det er bladene, der 
er på vej. 
B: De er ikke kommet helt op 
V: Nej, og vidste I, at nogle træer kan beholde de gamle blade 
 

 

Personalet er således meget opmærksomme på at arbejde med sprog og begrebsdannelse. Personalet er 

rettet mod at give børn muligheder for at bruge og udvikle sproget, 

 

Personalets indsats i forhold til at hjælpe børnene til at udvide ordforrådet er fremragende. Personalet benytter 

generelt en bred vifte af ord for at specificere præcist, hvad der bliver talt om, ukendte ord beskrives og 
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personalet meget opmærksomme på at knytte børnenes erfaringer sammen med en introduktion af nye ord 

eller begreber. 

 

Der er rigtig mange samtaler under fri leg og aktivitet og under måltidet Samtalerne går ud over stuens 

aktiviteter og handler ofte om, hvad børnene har oplevet eller skal foretage sig udenfor tiden i børnehaven.  

 

Der bruges og læses bøger med børnene. Børn og personale taler om indholdet af en bog på en måde som 

engagerer børnene. Bogtid bruges ikke til indhentning af informationer. 

 

Børnene har adgang til mange bøger hele formiddagen og der er repræsenteret bøger, der indeholder både 

fakta og fantasi. Bøgerne er generelt i god stand, passende for børnene og børnene har let adgang til dem, 

da de er organiseret i læse-interessecentre. 

 

I forhold til fortrolighed med skrift, er der synlig skrift i kombination med billeder, sådan at børnene kan se 

skriftens sammenhæng og forstå meningen eller lyden der hænger sammen med skriften. Der er sat skrift på, 

så at sige. Børnenes navne på skrift bliver også anvendt på garderobeskabe og sammen med billeder. 

Hovedparten af den synlige skrift på vægge og andre steder er kombineret med billeder. De udstillede 

materialer med skrift anvendes ikke ud over bogtiden, da der ikke arbejdes med skrift under observationen. 

 

 

Opmærksomhedspunkter omkring sprog og literacy 
 

Grundlæggende er personalet meget opmærksomt på at indgå i interaktioner og kommunikere med og om 

sproget med børnene. Samlet set er kvaliteten god. 

 

Personalet kan fortsat være opmærksomme på at hjælpe børnene med at kommunikere verbalt med 

hinanden og evt. fokusere på at inddrage flere børn i de løbende samtaler, sådan at kommunikationen i 

højere grad også forløber mellem børn med personalet som guide for samtalerne. 

 

Det kan overvejes, om det i højere grad er muligt at personalet sammen med børnene anvender bøger, som 

relaterer sig til aktuelle aktiviteter eller som anvendes til at indhente informationer, herunder informationer 

om ting, som gør børnene nysgerrige. Da grundlaget for dette i form af et intensivt samspil med børnene i 

forvejen er til stede, kan dette være vejen mod fremragende kvalitet.  

 

I forhold til opmuntring af børnene til at bruge bøger er det centrale i ECERS i første omgang hvor mange 

bøger der under en observation er tilgængelig for børnene, hvor længe og hvordan beskaffenheden af 

miljøet omkring børns brug af bøger er. 

 

Personalet kan overveje, hvordan det er muligt at gøre skrift mere synligt, nærværende og aktivt i forbindelse 

med leg, aktivitet og rutiner. Et indsatsområde kunne være at øge opmærksomheden på at dokumentere leg 

og aktivitet ved fx at skabe små udstillinger af produkter eller anden form for dokumentation og sammen med 

børnene kort at tilføje forklarende skrift, skrive ned, hvad børnene siger eller opmuntre de ældste børn til selv 

”lege” med at skrive, både bogstaver, ord og tal. 
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Subskala 4 

Læringsaktiviteter: 2,8 
 

Subskala 4 er centreret om børnenes læringsmuligheder. Læring forstås her som læringsfremmende 

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

tænkning. Det kan være formelt eller uformelt, planlagt eller spontant. Læring kan foregå i grupper, mens 

børnene leger og i løbet af rutinesituationer og overgange. Der ses under punkterne på, hvilke materialer der 

er til stede, om materialerne er tilgængelige for børnene, om materialerne anvendes og hvordan 

medarbejderne interagerer med børnene når materialerne anvendes.  

 

Subskala 4 har 11 punkter: 

 

17. Finmotorik 
18. Krea 
19. Musik og bevægelse 
20. Klodser 
21. Rolleleg 
22. Natur/science 
23. Matematiske materialer og aktiviteter 
24. Matematik i dagligdagen 
25. Forståelse af skrevne tal 
26. Fremme accept af mangfoldighed 
27. Passende brug af teknologi 
 
 

 
 

 

Overordnet set er tendensen indenfor denne subskala at personalet, hvis der er tilgængeligt materiale, 

inddrager dette og indgår i samspil med børnene derom. 

 

Personalet udviser en høj grad af interesse i, hvad børnene skaber med finmotoriske materialer og er meget 

opmærksomt på aktivt at bidrage til at materialerne forekommer interessante for børnene. Der er en variation 

af tilgængelige materialer. Der arbejdes generelt med sproget. Det observeres hvordan personalet benytter 

kommentarer og spørgsmål til at hjælpe børn med at udvide deres brug af præcise ord, diskutere kreationer 

børn har lavet, tale om tilblivelsen af kreationerne og produkterne, mv. 

 

Ved observationen er der tilgængeligt materiale i forskellige sværhedsgrader ude og inde. Det omfatter bl.a.  

sammensætteligt bygningsmateriale, sammenklikkeligt legetøj, magneter, puslespil, perler og kreamateriale 

som understøtter finmotoriske færdigheder, eksempelvis blyanter, sakse, nål/tråd. 
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I forhold til ”Krea” som læringsaktivitet er der tilgængelige kreamaterialer hele formiddagen. Personalet er 

opmærksomt på at lære børnene at bruge krea-materialer i respekt for børnenes egne måder at prøve 

materialerne af på. Det er således gennemgående at børnene kan benytte materialerne på deres egen måde 

og at personalet samtaler med børnene om deres arbejde. 

 

Der observeres en personaleledet gruppeaktivitet med sang og bevægelse, og personalet er engageret i at 

synge med børnene. Ud over en musikafspiller, som nogle børn en tid danser rundt til, er der ikke 

musikmaterialer til rådighed. 

 

Der mangler tilgængelige klodser. Klodser defineres i ECERS som klodser, der ikke kan kobles sammen af 

nogen slags eller størrelse og heller ikke klodser der er mindre end 5 cm på hver led. Der skal således være 

tale om større byggeklodser der ikke kan kobles eller klikkes sammen eller store hule klodser. 

 

Der er områder til rolleleg, fx køkken med nogle få møbler, men stort set uden rollelegsmaterialer, herunder 

udklædningstøj og dukker/ tøjdyr mv.  

 

I forhold til natur og science tales med børnene om naturfænomener men der er ikke deciderede materialer 

(ud over bøger og stueplanter), der finder anvendelse. I sandkassen er der rigeligt med redskaber tilgængelige. 

 

Det er meget sparsomt med tilgængelige matematiske materialer. Ved observationen blev der flere gange 

anvendt begrebspar som ”stor – lille”, ”lang – kort” og det blev også observeret under bogtid, at der blev talt 

antal af dyr. Matematikken inddrages således i et vist omfang i dagligdagens aktivitet og leg.  

 

Der er tal i nogle af de udstillede materialer og der tælles fx ”prikker” på legoklodserne og hvad de betyder. 

 

Der er enkelte udtryk for mangfoldighed, mest i de udstillede materialer. Der anvendes ikke teknologi. 

 
 

 

 

Opmærksomhedspunkter omkring læringsaktiviteter 
 

Der er et bredt udvalg af materiale og redskaber til finmotorik og krea og der er mange samtaler med 

børnene, mens de bruger materialerne. 

 

Krea-aktiviteter kunne i højere grad relateres til aktuelle temaer eller interesser og personalet kan skrive 

billedtekster som dikteres af interesserede børn, fx som dokumentation eller en besked til familien 

derhjemme, om hvad barnet har lavet. Det vil kunne styrke indsatsen på dette område.  

 

I forhold til musik og bevægelse kan det overvejes, om det er muligt på en enkel måde at inddrage 

instrumenter og sang som en del af eksempelvis samlingssituationer. 

 

Det bør overvejes, om der trods Covid-19 kan gøres materiale til rolleleg tilgængeligt da de ydre rammer for 

rolleleg er til stede om end i varieret grad.  Det vil også gøre det muligt for personalet at indgå i, udvide og 

berige legene. Dette kan overvejes både inden- og udendørs, da der som nævnt er sparsomt med 

legemateriale udenfor. 

 

Klodser til konstruktionsleg har nogle kvaliteter, det kan overvejes at bringe i spil. Leg med konstruktioner er 

grundlag for megen kognitiv og sproglig udvikling, der skal samarbejdes, og bygningsværker kan måles op 

og eksperimenteres med og de kan indgå som led i andre rolle (fx biler, broer og veje, zoo og lign., hjemsted 

for dinosaurusser og monstertrucks. 

 

Der er et godt grundlag for at personalet kan udvide indsatsen i forhold til natur og science. Der inddrages og 

tales om naturfænomener, men de udstillede materialer (fx fuglene) inddrages ikke. Det kan overvejes, 
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hvordan opmærksomheden kan øges på at tage initiativer, hvor børnene aktivt arbejder med materialerne og 

fokusere på fx at der foretages sammenligninger, sorteres, laves diagrammer, måles, vejes, tælles mv. 

Som nævnt tales der en del om forår, træer og fugle. Børnene viser interesse for det og her kan materialer i 

højere grad inddrages. Når der peges ud af vinduet og tales om naturfænomener er det ikke sikkert det er 

meningsfuldt for de mindste børn. Fx skal de 3-årige gerne have noget mere konkret, derfor skal der også 

bruges konkrete materialer de kan have i hånden eller studere tæt på. 

 

Det anbefales på samme måde, at matematiske materialer gøres tilgængelige. Det drejer sig om materialer 

som kan anvendes til at tælle/sammenligne mængder, måle/sammenligne størrelse, skabe kendskab til 

forskellige former – og også anvendes i undersøgelse af natur- og science fænomener. Overvej fx hvordan 

personalet kan deltage i børnenes leg og eksperimenter med materialerne og hjælpe børnene ved at vise 

hvordan og til hvad man kan bruge f.eks. en vægt, et målebånd, osv. 

 

Matematik inddrages på mange måder i børnenes dagligdag. Måske kan det med en større opmærksomhed 

på de anledninger der opstår, inddrages endnu mere. Et særligt punkt i forbindelse med matematik og 

tænkning i dagligdagen er opmærksomheden på at spørge ind til børnenes ræsonnementer – hvordan de 

tænker sig frem til eller forestiller sig at noget kan være. 

 

Det bør overvejes, hvordan der kan gøres mere materiale med tal tilgængeligt og hvordan det kan indgå i 

leg, rutiner og aktivitet, som noget ”spontant” opstået og relevant i børnenes hverdagsliv. 

 

I forhold til arbejdet med accept af mangfoldighed bør det overvejes hvilke materialer der skal være 

tilgængelige og som udtrykker racemæssig, aldersmæssig, færdighedsmæssig, kønsrollemæssig eller 

kulturel mangfoldighed.  I kan evt. også lege med at øge opmærksomheden på, når lejligheden byder sig at 

samtale med børnene om forskelle og ligheder mellem mennesker, boligformer, påklædning, vaner og skikke 

mv - og fordelene derved. 
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Subskala 5 

Interaktion 6,2 
 

Subskala 5 er centreret om interaktion i dagtilbuddet. Her ses både på hvordan medarbejderne interagerer 

med børnene og hvordan børnenes fællesskab fungerer. Derudover er der et blik på de voksnes interaktion 

under grovmotorisk aktivitet og hvordan de voksne rammesætter hverdagen, gennem regler og mødet med 

det enkelte barn, og hvordan denne rammesætning påvirker børnene.  

 

Subskala 5 indeholder 5 punkter: 

 

28. Vejledning i grovmotorik 
29. Individualiseret vejledning og læring 
30. Personale-barn interaktion 
31. Interaktion mellem jævnaldrende 
32. Regler for god orden 
 
 

 
 

 
 

Personalet viser grundlæggende interesse for børn der deltager i de grovmotoriske aktiviteter.  Der ses meget 

positive og opmuntrende interaktioner mellem børn og voksne. Personalet tager ikke initiativ til aktiviteter men 

prøver, fx på legepladsen, at støtte at alle børn kommer i aktivitet og leg med andre børn. 

 

Hovedparten af den individuelle vejledning foregår mens børnene deltager i fri leg og aktivitet og kvaliteten af 

den individualiserede vejledning og understøttelse af læring er gennemført fremragende.  

 

Vejledningen af børnene er primært individuel, den gør det muligt for børnene at have succes, hvilket afspejler 

sig i børnenes motivation og engagement og personalet har et godt blik for både det enkelte barn og en gruppe 

børn ad gangen. Alle aktiviteter er ”åbne”, dvs. at der ikke er en fast ramme, en bestemt måde eller et nøje 

fastlagt resultat, som børnene skal holde sig indenfor i deres aktivitet. Der ses derfor typisk en mangfoldighed 

af udtryk hos børnene, hvad enten det drejer sig om konstruktioner, arbejde med krea eller fysiske udtryk. 

 

Børnene læser om venner/uvenner sammen med en voksen.  
V: Hvad siger Tigerdyret? Hvad skal vi gøre hvis der kommer noget eller nogen i vejen? 
B: Gå uden om? 
V: Hvad synes du X? 
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Personalets interaktion med børnene er præget af megen interesse og kommunikation. Børnene synes tydeligt 

at have et meget trygt og nært forhold til pædagogerne som også er på forkant i forhold til børnenes non-

verbale tegn. Børnene guides positivt, der er en varm atmosfære og der observeres udelukkende positive 

interaktioner. Der observeres fremragende kvalitet. 

 

Der observeres ingen eller meget få konflikter mellem børnene. Personalet løser sociale problemer mellem 

børnene i opløbet ud fra en god forståelse af og indsigt i det enkelte barn. Børnenes perspektiv høres og 

inddrages og der inviteres til forslag. Det kendetegner børnenes dagligdag at der er megen interaktion med 

jævnaldrende og at de oplever rammesætningen af dagligdagen for meningsfuld. 

 

En voksen og en gruppe børn taler om torden. 
V: Ved du hvad, henvendt til et barn, når det tordner, laver jeg tordenkaffe og sidder og kigger på det. 
B: Hvorfor må du sidde udenfor? 
V: Det gør jeg heller ikke, det må man ikke, når det lyner 
B: Ejj 
Børnene taler selv videre om, at nogen har set lyn på TV 

 

 

Personalet involverer aktivt børnene i at løse deres konflikter og problemer uden at fortælle dem, hvad de skal 

gøre. I stedet hjælpes børnene til at tale ud og finde tilfredsstillende løsninger. Det kunne suppleres med snak 

om følelser, hvor personalet retter børnenes opmærksomhed på hinanden og andres reaktioner (fx du rakte 

ham skovlen, det var godt, se – det blev han glad for) 

 

B: Jeg holder bogen 

V: Du er god til at holde bogen. Se Y, I er bare så seje 

 

 

V: Har du vist X din monstertruck? 
B: Jeg har den her, se X… 
V: Har du set den i virkeligheden? 
B: Der er nogen i Amerika… og i Lego Starwars 

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter omkring interaktion 
 

Interaktionerne ligger generelt på et ”godt” til ”fremragende” niveau. Interaktionerne er grundlæggende 

kendetegnet ved at personalet er tæt på børnene, viser interesse og lyst til at gøre noget sammen med 

børnene.  

 

De gode interaktioner og samtaler kan udvides til også at tale om børnenes følelser og relationer mellem 

handlinger og andres reaktioner. 

 

Legepladsen kan i højere grad inddrages til at understøtte børnenes motoriske udvikling, fx ved at 

personalet tager initiativ til udfoldelser og leg, og fx ved at bruge udstyr som støtter mere avancerede 

færdigheder (sætte i gang fra gyngen, løbe hurtigt/slalom/baglæns, mv). Det kan foregå i både grupper og 

individuelt og give anledning også til mange meningsfulde samtaler. 

 

Under observationen blev der ikke taget cykler og andet udstyr i brug. Her må overvejes hvordan der kan 

tilbydes børnene flere og varierede udfoldelsesmuligheder. 
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Subskala 6 

Organisationsstruktur 6,67 
 

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

understøtter børnene i hverdagen både i fri leg, i fælles lege og læringsaktiviteter og ved medarbejdernes 

håndtering af overgange mellem aktiviteter, rutiner m.v.  

 

Subskala 6 indeholder 3 punkter: 

 

33. Overgange og ventetid 
34. Fri leg 
35. Lege- og læringsaktiviteter for hele gruppen 

 

 
 

 

Overgangene er graduerede og individualiserede, fx så børnene må gå fra bordet når de er færdig med at 

spise - og efter samling bliver hjulpet til at finde ud af hvilken leg/aktivitet de vil beskæftige sig med. Overgange 

fungerer godt og håndteres hurtigt, uden ventetid og trængsel.  

 

Børnene er godt kendt med overgangene, ved hvad der skal ske og hvad de skal gøre. Personalet fremtræder 

altid forberedt på det næste i dagsplanen.  

 

Personalet giver generelt opmærksomhed til hele gruppen under fri leg, også når personalet arbejder med et 

enkelt barn eller en lille gruppe. Alle børn er dog ikke konstant under opsyn. Under den frie leg bruger 

personalet en bred vifte af ord for at udvide børnenes viden gennem aktiviteter med fri leg. 

 

Personalet interagerer positivt med børnene under den fri leg, taler med dem om ting som interesserer dem 

og om konkrete erfaringer som relaterer sig til børnenes leg. 

 

Personalet viser et godt blik for hvornår børnene skal mødes med opmuntring, hjælp, inspiration osv. - samt 

for hvornår det er bedst at holde sig lidt på afstand af børns aktivitet og leg. 

 

Der synes at være rigeligt materiale til meningsfuld leg og aktivitet for børnene, trods Covid-19-begrænsninger 

for nogle områder af læringsaktiviteter. 

 

I forhold til lege-og læringsaktiviteter for hele gruppen er personalets indsats også meget tæt på at være 

gennemført fremragende. Når der er gruppeaktiviteter, er alle børn engagerede og personalet støtter de børn 

der har svært ved at deltage. Under samlingen blev det svært for nogle børn at fastholde opmærksomhed og 
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koncentration – til gengæld var børnene på imponerende vis med på de rutiner, der skal følges omkring 

måltidet. Der blev iagttaget gruppeaktiviteter som blev gennemført i mindre grupper og det blev iagttaget 

hvordan børn gerne måtte forlade en gruppeaktivitet for at arbejde i et andet område. 

 

Under samlingen tales bl.a. om årstider, dage og datoer, hvilket ikke fanger alle børns interesse. Det gør 
derimod en sangleg med fagter. Personalet vælger at afkorte samlingen, da det går op for dem, at flere børn 
er faldet fra. 

 

 

Opmærksomhedspunkter omkring organisationsstruktur 
Dagen er gennemgående godt organiseret. Der er fremragende kvalitet på alle områder. Personalet ved, 

hvad der skal ske og der er opmærksomhed på at sikre, at børnene også ved hvad der skal ske. Der er gode 

muligheder for fri leg inde og ude og endelig er lege-og læringsaktiviteter for mindre grupper kendetegnet 

ved en vis fleksibilitet i forhold til børns deltagelse. 

 

Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med organisationsstruktur er omfanget og variationen af tilgængeligt 

materiale. Det bør overvejes, hvordan der udendørs kan gøres mere materiale tilgængeligt således at der er 

et større udvalg til børnenes fri leg og aktivitet, samt personalets understøttelse af børnenes motoriske 

udvikling. 

 

 

Opsamling ECERS-3 
 

Der er mange eksempler på pædagogisk praksis af god og fremragende kvalitet i institutionen. Den samlede 

kvalitet er god. For mange punkter er kvaliteten fremragende. 

 

Personalet er interesserede, nærværende og engagerede i børnene. Børnene er grundlæggende aktive, 

glade og trygge og synes at være rigtig godt kendt med rammerne for hverdagslivet i børnehaven. Der er en 

udpræget varm atmosfære mellem børn og voksne. Personalet formår løbende at igangsætte aktiviteter som 

interesserer børnene og som er præget af intens deltagelse fra børns og voksnes side. 

 

Sprogarbejdet er også af god til fremragende kvalitet. Her kan rettes opmærksomhed på det skriftsproglige 

element og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem aktiviteter og projekter og udvalget af bøger og 

måder at dokumentere processerne på. 

 

I forhold til læringsaktiviteter ses der store udsving i kvaliteten. Udsvingene bunder i særlig grad i 

forekomsten af tilgængeligt materiale indenfor nogle af læringsaktiviteterne. Der er en del af 

læringsaktiviteterne som er kendetegnet af manglende eller kun sparsomt materiale (især for rolleleg). Der 

hvor der er materialer, fx til finmotorik, er kvaliteten god. Tematiserede projekter danner ofte en meningsfuld 

ramme for og inspiration til leg. Fx kan de udstillede fotos af fuglene inddrages i samtalerne om netop de 

fugle, der kan ses på legeplads og i nærområdets natur. På samme måde kan tal og skrift få større 

opmærksomhed. 

 

Det bør overvejes, hvordan der udendørs kan gøres mere materiale tilgængeligt således at der er et større 

udvalg til børnenes fri leg og aktivitet, samt personalets understøttelse af børnenes motoriske udvikling. 

Børns engagement og interesse vækkes og er til stede, når børnene mødes af et involverende og 

engagerende personale og når der også er inspiration til leg og læring gennem spil og materiale af forskellig 

slags. Med de anvendte restriktioner er mulighederne for rolleleg/ dramatisk leg begrænsede og det bør 

overvejes hvilke legeformer, der kan anvendes og inspirere til det – fx skal legen ganske givet understøttes 

på en lidt anden måde, når der ikke er rekvisitter end når der er fx udklædningstøj. Den frie leg – hvor 

børnene selv styrer legen – må fx i højere grad understøttes, fx  i form af lærerig leg (guided play), 

samskabende leg (hvor den voksne deltager) og i visse tilfælde også i form af legende læring (hvor den 

voksne rammesætter legen). 
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Surveydata 
Gennem observationerne scores skalaernes underpunkter som 1) utilstrækkelig kvalitet, hvis én af 

indikatorerne under et er besvaret med ”ja” (lyseblå).  

2 gives når alle indikatorer under 1 er besvaret med ”nej” og mindst halvdelen under 3 er scoret med ”ja”.  

3) tilstrækkelig kvalitet, gives når alle under 1 er besvaret med ”nej” (mørkeblå) og alle under 3 er besvaret 

”ja”;   

de øvrige:  

4,  

5) god kvalitet,  

6 og  

7) fremragende kvalitet scores på samme måde. Sådan læses tabellerne: 

 
Den samlede score beregnes som gennemsnit af stuernes scores på tværs af subskalaer. 

 

Læs i øvrigt om centrale begreber, så som tilgængelighed, engageret, hygiejne, læring og legeområde og 

interessecenter i ECERS (s. 17) og ITERS-hæfterne (s. 19). 
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SUBSKALA 1 PLADS OG INDRETNING  

 

Punkt 1, ”Indendørs plads”: 6 

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

temperatur og fri bevægelse i rummene. Der skal være den nødvendige plads til leg til det 

indskrevne antal børn. 
 
 

 

 
 

Punkt 2, ”Indretning til pleje, leg og læring”: 4 

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

børnenes højde, eller som generelt ikke er i særlig god stand eller rare for børnene at sidde 

ved, medfører lave scores. 
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Punkt 3, ”Stuens indretning til leg og læring”: 7 

Punktet fokuserer på hvorvidt institutionen er hensigtsmæssigt indrettet til børns leg og læring 

– både i forhold til hvilke og hvor mange materialer, der er tilgængelige for børnene, om der er 

plads nok at lege på, om personalet har mulighed for at overskue institutionen, og at 

institutionen er praktisk indrettet.  
 

 
Punkt 4, ”Plads til privatliv”: 6 

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

praktisk men også hvorvidt det understøttes af personalet. 
  

 
 
 

 

Punkt 5, ”Børnerelateret udstilling”: 4 

Under dette punkt fokuseres på indhold og anvendelse af udstillet materiale i institutionen. 

Bl.a. i forhold til om materialet er udarbejdet af børnene, er passende og relevant, anvendes 

pædagogisk, giver mulighed for individuelt udtryk og viser børnenes tilhørsforhold til 

institutionen. 
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Punkt 6, ”Plads til grovmotorisk leg”: 7 

Her fokuseres på, om børnene i institutionen har områder tilgængelige, hvor de kan udfolde 

sig grovmotorisk og, ikke mindst, om området er af en rimelig sikkerhedsmæssig karakter. Det 

drejer sig om områder både ude og inde. I vejledningen til værktøjet anføres, at områder med 

lav risiko er steder, hvor det ikke umiddelbart er farligt for børnene at færdes (Harms et al, 

2015, s. 32). Større risici er fx steder med manglende faldunderlag. Generelt bør der ikke 

være nogen sikkerhedsproblemer jf. Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser på hjemmesiden 

www.sikkerhedsstyrelsen.dk 
  

 
 

 

Punkt 7, ”Grovmotorisk udstyr”: 4 

Under dette punkt fokuseres på det grovmotoriske udstyr, der er til rådighed for børnene – 

både i forhold til variation, mobilt /stationært udstyr, og passende muligheder for udfordringer. 

En høj score opnås, når der er rigeligt og varieret udstyr, stationært og mobilt, at det 

opmuntres til dels alderssvarende, dels udfordrende aktivitet. Igen vurderes sikkerheden mv. 

fx må der aldrig benyttes udstyr, som kan betragtes som ekstremt farligt. 
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SUBSKALA 2 RUTINER FOR PERSONLIG PLEJE 

 

Punkt 8, ”Måltider / mellemmåltider”: 6 

I dette punkt er fokus på ernæring, sundhedsprocedurer omkring måltider samt generel 

atmosfære og interaktion (sundhedspædagogik) omkring måltiderne. Der ses på vask og 

desinfektion af overflader, hvor der spises, procedurer for håndvask før og efter måltider og 

servering af ikke-forurenede fødevarer. De danske standarder beskrives af Sundhedsstyrelsen. 
  

 

 
Punkt 9, ”Toiletbesøg / bleskift”: 2 

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

er dækket, personalets supervision, vejledning og interaktion med børnene i disse situationer. 
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Punkt 10, ”Sundhedsprocedurer”: 7 

Fokus i dette punkt er på sundhed, særligt med henblik på hygiejne samt på at forhindre 

smitte mellem børnene. Høj kvalitet kræver, at korrekte sundhedsprocedurer følges samtidig 

med sundhedsfremme (personalet er gode rollemodeller) og sundhedspædagogik (personalet 

hjælper børnene med vejledning, påmindelser eller fx med illustrationer). 
 

 
 
 

 

Punkt 11, ”Sikkerhedspraksis”: 6 

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

i forhold til det fysiske miljø og gennem personalets vejledning af og opsyn med børnene. Her 

kommer de tidligere nævnte retningslinjer (punkt 6 og 7) i spil igen, eftersom legetøj og 

redskaber, der er godkendte efter Produktsikkerhedsloven og Sikkerhedsstyrelsens 

vejledninger (2015), anses som sikre, uanset der i ECERS-3 henvises til amerikanske 

standarder (Harms et al, 2015, s. 42). 
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SUBSKALA 3 SPROG OG LITERACY 

  

 

Punkt 12, ”Hjælp til børnene med at udvide ordforrådet”: 6 

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

med børnene i forhold til at udvide børnenes ordforråd, bl.a. ved selv at bruge en bred vifte af 

ord, og ved at introducere nye temaer og emner med henblik på at udvide børnenes forståelse 

af de ord, de bruger. 

 
 
  

Punkt 13, ”Opmuntring af børnene til at bruge sproget”: 6 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet arbejder med at få børnene til at bruge sproget 

aktivt fx i samtaler med flere turtagninger, ved at metakommunikere, stille spørgsmål, 

reflektere sammen m.v.  
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Punkt 14; ”Personalets brug af bøger med børnene”: 5 

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

børnene, formelt og uformelt, om bøgerne er passende, hvorvidt personalet formår at 

engagere børnene i at bruge bøger og bruger både fiktion og fakta til at udvide børns verden. 
  

 

 
Punkt 15, ”Opmuntring af børnene i at bruge bøger”: 6 

Dette punkt har fokus på, hvilke bøger der er tilgængelige for børnene, hvordan og i hvilken 

grad personalet opmuntrer børn til at bruge bøger, både ved at skabe tilgængelighed, variation 

og ved at vise interesse for børn, der anvender bøger. 
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Punkt 16, ”At blive fortrolig med skrift”: 3 

Her fokuseres på, hvordan personalet gennem tilgængelighed, fx ved at der er synligt skrift, 

interesse, anvendelse og interaktion hjælper børn med at blive fortrolige med skrift. Det 

vægtes, at anvendelsen af skrift er relevant og aktiv. 
  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
  



 
 

 

27 

SUBSKALA 4 LÆRINGSAKTIVITETER 

 

Punkt 17, ”Finmotorik”: 6 

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

anvende materialerne, antal og karakter af materiale, og personalets interaktion med børnene, 

når de anvender materialerne, herunder også mulighed for differentiering af børnenes 

anvendelse af materialerne. 
  
 

 
 
 

 

Punkt 18, ”Krea”: 5 

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

personalets interaktion med børnene og bidrag til læring under krea-aktiviteter, fx skriver 

tekster til produkter, der dikteres af børnene. 
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Punkt 19, ”Musik og bevægelse”: 2 

Her fokuseres på børnenes adgang til musik, musikmateriale og bevægelse og personalets 

bidrag i form af interaktion og læringsmuligheder. 
  

 
 

 

Punkt 20, ”Klodser”: 1 

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

personalets interaktion med børnene i denne aktivitet, og personalets tilføjelser til den fx skrift 

og matematiske begreber. 
  

 

Punkt 21, ”Rolleleg”: 1 

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

adgang til og variation i muligheder (særligt med fokus på diversitet), mulighed for at lege 

med forskellige identiteter og personalets interaktioner med børnene. Rolleleg defineres i 

ECERS-3 som det ”at forestille sig eller lade som om” (Harms et al, 2015, s. 64). Det vurderes, 

hvordan børnene frit kan bruge materialer på deres egen måde som led i deres forestillingsleg 

(Imagination, Vygotsky, 2004). 
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Punkt 22, ”Natur / science”: 3 

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

børnene, hvordan personalet interagerer med børnene omkring natur/ science og i hvilken 

grad, personalet bidrager til børnenes læring omkring natur/science. 
  

 
 

 

 

Punkt 23, ”Matematiske materialer og aktiviteter”: 2 

Punktet fokuserer på, hvorvidt der er matematiske materialer tilgængelige for børnene, 

hvorvidt der gennem interaktion og indretning opmuntres til, at børnene anvender 

materialerne, og hvordan personalet anvender materialerne til samtale, udforskning og læring. 
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Punkt 24, ”Matematik i dagligdagen”: 3 

Fokus for dette punkt er, hvordan personalet anvender matematik i hverdagens praksis 

sammen med børnene, dvs. bruger matematiske ord og koncepter gennem ikke-matematiske 

aktiviteter og opmuntrer til og engagerer børnene i matematisk læring under rutinemæssige 

eller skemalagte begivenheder, såsom legetid, måltidet, oprydning mv. (Harms et al, 2015, s. 

70). 
  

 

 
 

 
 

Punkt 25, ”Forståelse af skrevne tal”: 2 

Punktet handler om at gøre børn bekendt med tal ved at kombinere de skrevne tal med 

billeder, interaktion og erfaringsdannelse. Fokus er således både på hvilke materialer, der er 

tilgængelige, og hvordan personalet interagerer med børnene omkring skrevne tal. 
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Punkt 26; ”Fremme accept af mangfoldighed”: 3 

Punktet handler om, hvordan læringsmiljøet understøtter adgang til at opleve og erfare 

diversitet i form af køn, kultur, race m.v. i lege- og læringsmaterialer og personalets 

interaktion med børnene omkring dette. 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Punkt 27; ”Passende brug af teknologi”: IR 

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

foregår uden vokseninvolvering, og at de ikke anvendes til at passivisere børnene, men 

derimod til at udvide og understøtte læringsmuligheder for børnene. 
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SUBSKALA 5 INTERAKTION 

 

Punkt 28, ”Vejledning i grovmotorik”: 4 

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

personalets deltagelse og interaktion, når børnene er grovmotorisk aktive, og at personalet 

vejleder børnene hensigtsmæssigt og udfordrer børnene grovmotorisk. 
  

 
 
 

 

 

 
Punkt 29, ”Individualiseret vejledning og læring”: 7 

Fokus under dette punkt rettes mod, hvordan personalet cirkulerer, har samtaler med og 

guider det enkelte barn til succes både i leg, læring og omsorg. 
  
 

 

Punkt 30, ”Personale-barn interaktion”: 7 

Her er fokus på personalets interaktion med børnene i forhold til at være responsive, positive, 

støttende og skabe en god atmosfære i institutionen. 
  
 

 

Punkt 31, ”Interaktion mellem jævnaldrende”: 7 

Punktets fokus er, hvorvidt børnene gives valg og mulighed for at interagere med deres 

jævnaldrende (og under hvilke forhold), og hvordan personalet arbejder med og skaber 

rammer for børnefællesskabet socialt. Samtidig er det en indikator for, hvordan børnene har 

det med hinanden. 
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Punkt 32, ”Regler for god orden”: 6 

Dette punkt har fokus på, hvordan personalet formår at skabe social orden, som er 

hensigtsmæssig, stiller passende forventninger til børnene, håndterer konflikter og involverer 

børnene m.v. 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
SUBSKALA 6 ORGANISATIONSSTRUKTUR 

 

Punkt 33, ”Overgange og ventetid”: 7 

Dette punkt fokuserer på, hvordan overgange mellem aktiviteter, rutiner m.v. håndteres både i 

forhold til indhold, struktur og interaktion, fx at der ikke er unødig ventetid hvor børnene er 

inaktive. 
  

 

Punkt 34, ”Fri leg”: 7 

Dette punkt har fokus på børnenes adgang til og tid til fri leg, personalets supervision og 

interaktion med børnene under leg, og hvorvidt personalet anvender leg som en 

læringsmulighed. 
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Punkt 35, ”Lege og læringsaktiviteter for hele gruppen”: 6 

Punktet retter fokus på kvaliteten af indhold, organisering, interaktion og læring, når der er 

fælles lege- og læringsaktiviteter, fx samling, hvor alle børn deltager. 
  
 

 
 


