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Samlet oversigt over redskaber i håndbogen 

Måleområde Redskab Aldersgruppe Gennemsig-

tigt 

Pålidelighed 

dokumente-

ret 

Gyldighed 

dokumente-

ret 

Velegnet til 

måling på 

gruppeni-

veau 

Læringsmiljø 

Dagtilbuds-
termomete-

ret 

0-6 år Nej Nej Nej - 

ERS-redska-

ber 

0-2½ år 

(ITERS-R), 

3-5 år 
(ECERS-3) 

Ja Ja Ja  

KIDS – Kvali-

tetsudvikling 

i daginstituti-

oner 

0-6 år Ja Nej Nej - 

Rambøll 

Lege- og Læ-

ringsmiljø-

vurdering 

(LLMV) 

0-6 år Nej Nej Nej - 

Sustained 

Shared 

Thinking and 

Emotional 

Well-being 
(SSTEW) 

2-5 år Ja Nej Nej - 

Generel  

udvikling 

Alle Med 1-6 år Delvist Delvist Delvist Nej 

Dansk pæda-

gogisk udvik-

lingsbeskri-
velse – 0 til 6 

år (3. udgave) 

0-6 år Delvist Nej Nej Nej 

Kompetence-

hjulet 

0 år – børne-

haveklasse 

Nej Nej Nej Nej 

Læringshjul  9-14 måne-
der, 2-6 år 

Nej Nej Nej Nej 

Skoleparat-

hedsunder-

søgelse (SPU) 

5-6 år Delvist Delvist Delvist Nej 

Trivselsvur-
deringsske-

maet 

 

0-18 år Ja Nej Nej Nej 
 

 



Måleredskaber i dagtilbud 

Samlet oversigt over redskaber i håndbogen 

Danmarks Evalueringsinstitut 7 
 

Måleområde Redskab Aldersgruppe Gennemsig-

tigt 

Pålidelighed 

dokumente-

ret 

Gyldighed 

dokumente-

ret 

Velegnet til 

måling på 

gruppeni-
veau 

Sanse- 

motorik 

PUB Krop 0 år – børne-

haveklasse 

Nej Nej Nej Nej 

Rambøll Mo-

torik 

9-14 måne-

der, 2-6 år 

Nej Nej Nej Nej 

TrasMo 2-6 år Delvist Delvist Delvist Nej 

Social- og fø-
lelsesmæssig 

udvikling 

Farvel og 

Goddag 

4-7 år Nej Nej Nej Nej 

PUB Person-

lig 

0 år – børne-

haveklasse 

Nej Nej Nej Nej 

PUB Social 0 år – børne-

haveklasse 

Nej Nej Nej Nej 

Rambøll Alsi-

dig Udvikling 

9-14 måne-

der, 3 år, 5-6 

år 

Nej Nej Nej Nej 

SEAM 0-6½ år Delvist Ja Ja Ja 

Matematisk 

opmærksom-

hed 

MIO: Mate-

matikken, In-

dividet, Om-

givelserne 

2-5 år Delvist Delvist Delvist Nej 

Sproglig  

udvikling 

CDI-Sprog-

vurdering 

18-34 måne-

der 

Ja Delvist Delvist Ja 

PUB Sprog 0 år – børne-

haveklasse 

Nej Nej Nej Nej 

Sprogets  
milepæle 

0-7 år Delvist Nej Nej Nej 

Sprogvurde-

ring version 

2010 

3 år, inden 

skolestart og 

i børnehave-

klasse 

Delvist Ja Ja Ja 

Sprogvurde-

ring version 

2017 

3-6 år Ja Ja Ja Ja 

TRAS 2-5 år Delvist Delvist Delvist Nej 

Note: ”-” betyder, at det ikke er relevant.  
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Hvorfor denne håndbog?  

I dagtilbud og forvaltninger er man optaget af at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud for at un-

derstøtte, at dagtilbuddene fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er kommu-

nalbestyrelsens ansvar at sikre, at dagtilbuddene ledes med udgangspunkt i den pædagogiske læ-

replan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforstå-

else (dagtilbudsloven, § 8, stk. 8). Måling af læringsmiljøkvaliteten eller af det enkelte barns trivsel, 

læring og udvikling er én blandt mange muligheder for at understøtte den professionelle pædago-

giske praksis og kan indgå som led i den løbende evaluering i hverdagen.  

 

Kommunerne anvender i dag en række måleredskaber. Det er redskaber, der måler læringsmiljøets 

kvalitet, og redskaber, der måler fx barnets sociale, sproglige eller motoriske udvikling. Formålet er, 

at alle børn bliver mødt med et stærkt læringsmiljø, der understøtter deres trivsel, læring og udvik-

ling bedst muligt.  

 

Ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 

Denne håndbog bruger formuleringer og begreber fra den lovgivning, der forventes at træde 

i kraft 1. juli 2018.  

Dog bruges de tidligere titler på de seks læreplanstemaer i teksten, når den beskriver måle-

redskaber, der er udviklet under den hidtidige lovgivning. 

 

Hvis målinger anvendes korrekt, kan de styrke en evalueringskultur, hvor det pædagogiske perso-

nale analyserer, vurderer og reflekterer over sammenhængen mellem læringsmiljøet og det en-

kelte barns trivsel, læring og udvikling. Det forudsætter, at I vælger måleredskaber, der egner sig til 

formålet, og at den evaluerende praksis er fagligt reflekteret, systematisk og meningsfuld for dagtil-

bud. Målinger skaber nemlig kun værdi for børn, når I bruger resultaterne fra målingerne til at ud-

vikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i læringsmiljøet.  

 

Inden I vælger måleredskab eller ser på jeres eksisterende palet af måleredskaber, er det vigtigt at 

overveje, hvad I vil måle, hvorfor I vil måle, og ikke mindst hvordan målingerne udføres etisk for-

svarligt. Selve valget af måleredskab kan være vanskeligt, både med hensyn til at overskue udbud-

det af måleredskaber og med hensyn til at skelne mellem gode og mindre gode redskaber til for-

målet. EVA vil med denne håndbog understøtte jeres overvejelser og guide jer til at vurdere og ud-

vælge redskaber til at måle dels læringsmiljøkvalitet, dels det enkelte barns læring, trivsel og udvik-

ling.  
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Håndbogen omfatter redskaber, der kan anvendes af pædagogisk personale i dagtilbud; det vil 

sige, at håndbogen ikke inkluderer redskaber, som primært anvendes af specialister i fx kommu-

nernes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR). 

 

En dynamisk håndbog 

Håndbogen er tænkt som et dynamisk dokument. Der kommer løbende nye redskaber til, lige-

som eksisterende redskaber opdateres og videreudvikles. Derfor vil Danmarks Evalueringsinsti-

tut (EVA) med passende mellemrum opdatere og udvide håndbogen. Hvis I støder på et nyt red-

skab, som er relevant at have med i håndbogen, er I derfor meget velkomne til at skrive til 

eva@eva.dk, så redskabet kan komme med i en opdateret udgave. Det samme gælder selvføl-

gelig, hvis I har kendskab til dokumentation eller afprøvninger, som kan supplere vurderingen 

af de redskaber, der allerede er med i håndbogen.  

 

Meningsfuld måling, som skaber værdi  

Meningsfuld måling kan skabe værdi på flere niveauer: for det enkelte barn, for den pædagogiske 

praksis i det lokale dagtilbud og for kommunen som helhed. For at måling kan skabe værdi, må 

personalet opleve, at målingen er meningsfuld. Det betyder, at det pædagogiske personale i dagtil-

buddet oplever, at målingen giver dem værdifuld viden, som de kan anvende i forbindelse med ud-

viklingen af den pædagogiske praksis til gavn for det enkelte barn og hele børnegruppen. Overve-

jelser om og valg af nye måleredskaber bør ske i samarbejde med ledere og pædagogisk perso-

nale, så I sikrer, at de valgte måleredskaber giver mening i praksis ud fra den lokale kontekst, bør-

negruppe osv.  

 

For kommuner er det væsentligt at have fokus på, at målingen er systematisk og en integreret del 

af den pædagogiske praksis, så den kan understøtte bedre læringsmiljøer for børnene.  

 

Måling er ikke omkostningsfrit. Det koster tid og penge, når kommuner og dagtilbud bruger måle-

redskaber i det pædagogiske arbejde. Det er derfor væsentligt, at kommuner opbygger en bære-

dygtig målepraksis med balance mellem ressourceforbrug og udbytte. Det er væsentligt, at I i kom-

munerne grundigt overvejer, hvad I vil måle og hvorfor – og ikke mindst hvordan I sikrer, at målin-

gerne bliver relevante for udviklingen af den daglige praksis i dagtilbuddene. 

 

Overvejelserne om formålet med målingen har også betydning for valget af måleredskab. Der er 

nemlig forskel på, hvilke redskaber der egner sig til hvilke formål. 

  

mailto:eva@eva.dk
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Sådan defineres et måleredskab  

Et måleredskab er et sæt af spørgsmål, som tilsammen giver et billede af det, man ønsker at 

måle.  

Et måleredskab iagttager det målte inden for et veldefineret perspektiv og på grundlag af stan-

dardiserede procedurer. 

 

Sådan defineres et måleredskab 

Et måleredskab er et sæt af spørgsmål, som tilsammen giver et billede af det, man ønsker at måle.  

Det kan fx være læringsmiljøets kvalitet eller barnets sproglige læring og udvikling. Måleredskaber 

er en særlig type evalueringsredskaber, som er kendetegnet ved, at måleredskabet iagttager det 

målte inden for et veldefineret perspektiv og på grundlag af standardiserede procedurer.  

 

Standardiserede procedurer kan fx være, at en observatør iagttager læringsmiljøet i et fastsat tids-

rum og registrerer sine observationer efter foruddefinerede kategorier. Andre eksempler på en 

standardiseret procedure kan være, at observationer af det enkelte barn eller af voksnes samspil 

med børn registreres på en systematisk måde i foruddefinerede kategorier som fx ”Kan”, ”Kan med 

hjælp” og ”Kan ikke endnu”, eller at barnet løser en række opgaver i en test, hvorefter barnets op-

gaveløsning registreres og udregnes som et samlet tal (en score). 

 

Der findes andre typer af redskaber end måleredskaber, fx redskaber til pædagogisk refleksion og 

analyse. Måleredskaber kan også bruges til refleksion, men i denne håndbog skelner vi mellem de 

to redskabstyper.  

 

 

Redskaber udvikles løbende, og I kan bidrage til 

udviklingen 

Arbejdet med at udvikle solide og anvendelige måleredskaber er stadig i gang. Som kommune 

kan I gøre jeres til at understøtte arbejdet med udvikling og afprøvning af måleredskaber ved at 

efterspørge kvalitet, ved selv at sørge for, at besvarelser indsamles systematisk og opbevares 

forsvarligt, og eventuelt ved at indgå i samarbejder med de aktører, der arbejder med udvikling 

og kvalitetssikring af måleredskaber. 

 

Hvad kan måleredskaber bruges til? 

Måleredskaber kan bruges på forskellig måde. Dels kan måleredskaber bruges på linje med reflek-

sionsværktøjer, dels kan de bruges til egentlig måling. Forskellige anvendelser stiller forskellige 
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krav til redskaberne, og det er derfor vigtigt at overveje hensigten med anvendelsen: Hvad vil I 

bruge redskabet til?  

 

At bruge et redskab som refleksionsværktøj betyder, at I bruger redskabets spørgsmål som oplæg til 

en diskussion af den pædagogiske praksis. Det kan understøtte og kvalificere den løbende faglige 

refleksion og dialog i det enkelte dagtilbud eller i kommunen. Det at iagttage noget på en systema-

tisk måde kan i sig selv give anledning til refleksion, ligesom resultaterne fra målingen naturligvis 

kan. I forbindelse med den brug af redskaberne er det vigtigste at finde redskaber, der har høj pæ-

dagogisk relevans, det vil sige redskaber, som stiller de rigtige spørgsmål og fokuserer på det, I an-

ser for vigtigt i den pædagogiske praksis.  

 

Når I gennemfører en egentlig måling af læringsmiljøkvalitet, eller når I måler et barns trivsel, læ-

ring og udvikling inden for et bestemt område, bruger I et redskab, fordi I er interesserede i resulta-

tet fra målingen og ikke kun i spørgsmålene. Det kan fx være, hvis I vurderer børnenes sproglige ud-

vikling for at tage stilling til, hvordan I skal tilrettelægge den sproglige indsats på stuen i den kom-

mende tid, og om I skal tilrettelægge en særlig indsats for mindre grupper af børn. Der kan være 

flere formål med at gennemføre målinger, men uanset formålet stiller en egentlig måling, hvor re-

sultatet tillægges betydning, store krav til redskabets kvalitet og lødighed eller med andre ord: 

Redskabet skal måle det rigtige og måle det præcist. Hvis redskabet måler skævt eller upræcist, 

risikerer I nemlig, at resultaterne bliver meningsløse eller direkte misvisende, og at I tager beslut-

ninger på et forkert grundlag.  

 

Måling forudsætter høj faglighed og ledelse 

Måleredskaber giver et øjebliksbillede af det, der måles, men udfolder ikke i detaljer, hvorfor bille-

det ser ud på en bestemt måde, og kan derfor ikke erstatte en samlet faglig vurdering. Måling ved 

hjælp af redskaber er kun én blandt mange kilder til viden i den pædagogiske praksis. Måleredska-

ber kan altså ikke erstatte den professionelle dømmekraft, men kan fungere som et supplement til 

denne ved at understøtte systematisk iagttagelse og dermed bidrage til at kvalificere den pædago-

giske praksis.  

 

Selv et godt måleredskab kan bruges forkert, og det kræver derfor høj faglighed at udføre selve må-

lingen og ikke mindst at få resultaterne fra målingen bragt i spil, så de understøtter det enkelte 

barns trivsel, læring og udvikling og den pædagogiske praksis mere generelt. Derfor er det en væ-

sentlig ledelsesopgave i forvaltningen såvel som i den lokale ledelse at se valget af måleredskaber 

som en del af en udviklingsproces. Processen omfatter bl.a. overvejelser om, hvordan forvaltnin-

gen understøtter den lokale ledelse i dagtilbud og det pædagogiske personales mulighed for at ud-

føre relevante målinger og efterfølgende anvende resultaterne i arbejdet med at udvikle lærings-

miljøet i dagtilbuddet.  

 

Processen hen mod valg af måleredskab er illustreret i figur 2.1. 
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Det formålsbestemte valg af måleredskab 

FIGUR 2.1 

Processen hen mod valg af måleredskab  

 
 

Det er vigtigt, at det måleredskab, I vælger, passer til formålet. De forskellige formål udelukker ikke 

hinanden, men det kan være nødvendigt at prioritere, hvad der er vigtigst i den konkrete situation, 

da det er usandsynligt, at det samme redskab vil være lige velegnet til alle formål.  

 

At vælge det rette måleredskab til formålet kræver, at I først fastlægger, hvad I vil måle. Vil I iagt-

tage læringsmiljøkvalitet, så måleresultaterne gælder hele læringsmiljøet, fx en stue eller et helt 

dagtilbud? Eller ønsker I at iagttage enkelte børns trivsel, læring og udvikling, så måleresultaterne 

gælder det enkelte barn? Resultaterne for de enkelte børn kan i nogle tilfælde samles til gennem-

snit for grupper af børn, fx børnene på en stue, i et dagtilbud eller i en kommune. Hvis dette skal 

være meningsfuldt, stiller det dog høje krav til redskabets kvalitet, det vil sige, at det måler det rig-

tige, og at det måler pålideligt.  

 

Formål med at måle læringsmiljøkvalitet 
Måling af læringsmiljøkvalitet kan ske med to formål: at understøtte den lokale pædagogiske prak-

sis og at indhente kvalitetsoplysninger. Når målingen sker for at understøtte lokal pædagogisk re-

fleksion, er det for at give det pædagogiske personale systematisk indsigt i deres egen praksis og 

dermed understøtte det pædagogiske arbejde med udviklingen af læringsmiljøet. Det kan også 

være i forbindelse med det pædagogiske tilsyn. Når målingen sker for at indhente kvalitetsoplysnin-

ger, er hensigten at indsamle systematiske data om kvaliteten, som kan sammenlignes over tid for 

at følge udviklingen i det enkelte dagtilbud eller på tværs af dagtilbud eller kommuner.  
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Formål med at måle børns kompetencer og udvikling 
Når I måler det enkelte barns kompetencer og udvikling, er det typisk med tre hensigter: opsporing 

og forebyggelse, systematisk iagttagelse og indhentelse af kvalitetsoplysninger.  

 

Når måleredskaber anvendes med opsporing og forebyggelse for øje, er det for at identificere børn, 

der er i risiko og har brug for særlig støtte og ekstra opmærksomhed. Når måleredskaber anvendes 

til at systematisere pædagogiske iagttagelser, er det for at danne sig et billede af et barns eller en 

børnegruppes styrker og udfordringer med det formål at kunne tilrettelægge den pædagogiske 

praksis bedst muligt. Når måleredskaber anvendes til at indhente kvalitetsoplysninger, skal det bi-

drage med systematiske data, så det bliver muligt at følge kvaliteten over tid eller på tværs af dag-

tilbud og kommuner.  

 

Måle hele vejen rundt eller i dybden med ét område?  

Når I ønsker at måle børns trivsel, læring og udvikling, skal I vælge, om I ønsker at bruge et redskab, 

som giver et samlet overblik over barnets udvikling inden for flere områder, eller om I ønsker at 

sætte fokus på et bestemt område.  

 

Redskaber, der ser på barnets generelle udvikling inden for flere områder, bruger I typisk som led i 

den systematiske evaluering af den pædagogiske praksis, fx med faste mellemrum som forbere-

delse til forældresamtaler eller ved overgange.  

 

Redskaber, der fokuserer på ét bestemt område, bruger I typisk, hvis I er bekymrede for et barns 

udvikling på et område, eller hvis I er optagede af at udvikle den pædagogiske praksis inden for et 

bestemt område som fx sprog eller sansemotorik.  

 

Hvorfor er redskaberne så forskellige? 

Denne håndbog rummer beskrivelser og vurderinger af 27 måleredskaber af meget forskellig kvali-

tet og i meget forskellig udformning. Denne forskellighed skyldes bl.a., at redskaberne udspringer 

af forskellige traditioner.  

 

Redskaber udvikles typisk, fordi man i forbindelse med forskning inden for et område af børns ud-

vikling har brug for præcise og veldefinerede mål for det, man søger viden om. Det gælder også 

mange af redskaberne i denne håndbog. Måleområderne i håndbogen overlapper ikke præcist 

med temaerne i den pædagogiske læreplan. Det skyldes, at læreplanstemaerne ikke i alle tilfælde 

følger veldefinerede fagområder. Fx opfattes børns socioemotionelle udvikling inden for psykolo-

gien som ét område, men er i læreplanerne opdelt i ”Social udvikling” og ”Alsidig personlig udvik-

ling”, mens læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science” omvendt dækker over en bred vifte af te-

maer, som inden for forskningen behandles af forskellige fagområder som matematik, biologi osv.  

 

I forbindelse med nogle af måleområderne kan I vælge mellem en vifte af solide måleredskaber, 

mens der for andre områder kun er få, nyudviklede – eller slet ingen – måleredskaber i værktøjs-

kassen. Fx er der flere redskaber, som fokuserer på børns sproglige og sociale kompetencer og ud-

vikling, end redskaber, som fokuserer på begyndende matematisk opmærksomhed. Når I vælger 

måleredskaber, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad måleredskabet dækker. Hvis der 

er områder, som ikke er dækket, skal I overveje, hvordan I på anden vis kan indhente viden om 

disse områder.  
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Kvalitet og anvendelighed er afgørende, når I vælger 

måleredskab 

Når formålet med målingen er klart, kan I som regel vælge mellem flere redskaber. Inden I 

vælger et måleredskab, bør I forholde jer til redskabets kvalitet og dets praktiske anvende-

lighed. Manglende kvalitet og anvendelighed giver et forkert grundlag for den pædagogiske 

praksis og er i værste fald skadeligt for det enkelte barn.  

Hvis redskabet ikke er praktisk anvendeligt, bruger I unødige ressourcer på måling i dagtil-

buddet. Hvis redskabet er af ringe kvalitet, risikerer I meningsløse eller direkte misvisende 

måleresultater. Fx risikerer I, at et redskab identificerer for få eller for mange børn med be-

hov for særlig støtte. 

 

Redskabets kvalitet handler om:  

• Gennemsigtighed: Er redskabet baseret på solid viden?  

• Pålidelighed: Måler redskabet præcist?  

• Gyldighed: Måler redskabet det, som det angiver at måle? 

 

Redskabets praktiske anvendelighed handler om:  

• Er redskabet nemt at bruge?  

• Hvad koster det i tid og ressourcer at bruge redskabet? 

• Er redskabet it-understøttet? 

 

 

Sådan har EVA udvalgt måleredskaber til denne håndbog 

Redskaberne i denne håndbog er udvalgt i to stadier. Indledningsvist er der opstillet en brutto-

liste over redskaber, som allerede bruges i kommunerne, på baggrund af EVA’s survey om eva-

lueringsredskaber (EVA, 2016) (https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evalueringsredskaber-

dagtilbud). Efterfølgende er eksperter og interessenter på området blevet konsulteret for så 

vidt muligt at sikre, at bruttolisten rummer alle relevante redskaber, og at måleområderne er 

defineret på dækkende vis.  

På baggrund af bruttolisten er redskaberne udvalgt efter følgende to krite-
rier: 

• Redskaber, der måler bredt inden for det pågældende måleområde. Redskaber, der fokuse-

rer på et snævert afgrænset aspekt af det målte, er udeladt. Det gælder fx, hvis et sprogvur-

deringsredskab kun forholder sig til barnets udtale.  

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evalueringsredskaber-dagtilbud
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evalueringsredskaber-dagtilbud
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• Redskaber, der kan bruges af pædagogisk personale i almene dagtilbud, hvad angår både 

dataindsamling og anvendelse af resultater. Det betyder, at redskaber, der skal anvendes af 

specialister som fx talepædagoger eller PPR-psykologer, ikke er medtaget. Det betyder også, 

at såvel selve redskabet som den medfølgende vejledning skal være på dansk.  

Vurderingen af kvaliteten af de medtagne redskaber er foretaget efter kriterier for målekvalitet, 

som er opstillet med udgangspunkt i faglitteraturen inden for psykometrien, som er den viden-

skab, der beskæftiger sig med måling af psykologiske og sociale begreber.  

EVA har foretaget en litteratursøgning efter studier, der vurderer redskabernes kvalitet. EVA har 

derudover ad flere omgange gennemført en høring af leverandører og udviklere af redskaber 

for at sikre, at alle tilgængelige kilder til viden om redskabernes kvalitet er inddraget. 

Validerede redskaber, som ikke er med i håndbogen: 

En gruppe redskaber er ikke medtaget i håndbogen, selvom de har en høj målekvalitet. Det dre-

jer sig fx om redskaberne SDQ, ASQ-SE og ASQ-3. Disse redskaber optræder på Socialstyrelsens 

liste over validerede instrumenter (https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialsty-

relsens-viden/metodestrategi/ny-validerede-instrumenter.), bl.a. fordi de har gode måletekni-

ske egenskaber. Det er EVA’s vurdering, at disse instrumenter ikke på nuværende tidspunkt fal-

der ind under kriteriet om, at personale i almene dagtilbud skal kunne indsamle, behandle og 

fortolke resultaterne uden hjælp fra specialister i fx PPR. 

 

Kilder til kvalitetskriterier 

Hansen, R. C., Ivanouw, J., Karpatschof, B., & Mortensen, L. E. (2004). Introduktion til psykometri-

ske begreber. Dansk Psykolog Forening.  

Evers, A. et al. (2013). EFPA Review. Model for the Description and Evaluation of Psychological and 

Educational Tests. European Federation of Psychological Associations. 

Socialstyrelsen. Validerede instrumenter til evaluering på det sociale område. Lokaliseret 7. 5. 

2018 på: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/metodestra-

tegi/ny-validerede-instrumenter. 

 

 

 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/metodestrategi/ny-validerede-instrumenter
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/metodestrategi/ny-validerede-instrumenter
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/metodestrategi/ny-validerede-instrumenter
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/metodestrategi/ny-validerede-instrumenter
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Det perfekte match mellem måleredskab og jeres lokale kontekst og hensigt med målingen findes 

ikke nødvendigvis. Derfor bør I forholde jer til kvalitet og praktisk anvendelighed, når I skal vælge et 

eller flere måleredskaber.  

 

Her får I ti vigtige spørgsmål, som I bør overveje, når I skal vurdere og vælge måleredskaber. Hvilke 

spørgsmål der vægter højest, afhænger af formålet med målingen og den lokale kontekst. Hvis I 

eksempelvis ønsker at måle med det formål at identificere børn i risiko, er det vigtigt at anvende et 

redskab, som understøtter en skelnen mellem, hvornår noget bør give anledning til særlige indsat-

ser, og hvornår det ikke er tilfældet. Hvis I ønsker at kunne anvende målinger til at opsamle kvali-

tetsoplysninger på tværs af kommunens dagtilbud, er det væsentligt at vælge et redskab, som må-

ler tilstrækkeligt præcist til, at det giver mening at sammenlægge data. Også den lokale kontekst 

ør have indflydelse på valget af måleredskab. Det kan dreje sig om fx børnegruppens sammensæt-

ning eller specifikke lokale ressourcer.  

 

Det kan altså være forskellige redskaber, I vurderer som mest hensigtsmæssige i det enkelte til-

fælde, og derfor må den enkelte kommune i sidste ende ud fra en samlet afvejning af disse hensyn 

vurdere, hvilke redskaber der giver det bedste afsæt for at iagttage læringsmiljøkvaliteten eller det 

enkelte barns udvikling.  

 

Hvad måler redskabet? 

Et måleredskab bygger altid på en eksplicit eller en implicit forståelse af det, som redskabet måler. 

Forskellige redskaber bygger fx på forskellige opfattelser af, hvad sociale kompetencer er, og derfor 

også forskellige opfattelser af, hvordan disse kompetencer bedst iagttages og måles. Det kan be-

tyde, at forskellige redskaber dækker forskellige aspekter af et måleområde. 

 

Tjekliste  

Er det tydeligt, hvilke aspekter af måleområdet redskabet måler?  

 Er redskabets måleområde dækkende og passende til jeres formål? 
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Hvor er redskabet udviklet? 

Nogle redskaber er udviklet i Danmark, mens andre er udviklet i andre lande, typisk enten i de nor-

diske lande eller i USA eller England. De udenlandske redskaber er undertiden afprøvet med et 

større datagrundlag, fordi de har været brugt i befolkningsmæssigt store lande. Brug af internatio-

nalt anerkendte redskaber giver mulighed for at overføre erfaringer på tværs af lande, hvilket i 

nogle sammenhænge kan være interessant.  

 

Dog er den lokale kontekst også vigtig. Forståelsen af barnets udvikling kan variere på tværs af 

lande, og internationale redskaber har ikke altid et fokus, som passer til den danske dagtilbudstra-

dition, det danske børnesyn og det danske pædagogiske grundlag, som det er formuleret i den 

pædagogiske læreplan. Fx er det fælles for Danmark og de nordiske lande, at man er opmærksom 

på at inddrage børns egne perspektiver. Omvendt har de nordiske lande ikke en lang tradition for 

at teste kompetencer hos små børn. Dette kan give udfordringer i forbindelse med brug af redska-

ber, der er udviklet i lande som USA og England, hvor den pædagogiske tradition er en anden.  

 

I skal være opmærksomme på, om redskabet er oversat, så det kan bruges i Danmark. Det gælder 

med hensyn til både sprog og indhold. Hvad angår sproget, skal I se efter, om ord og begreber i 

redskabet og de medfølgende vejledninger er forståelige. Fx omtales medarbejdere i dagtilbud ty-

pisk som teachers i USA, mens vi i Danmark skelner mellem lærere og pædagoger. Hvad angår ind-

holdet, kan der også være forskelle med hensyn til, hvad man vægter i forskellige lande. Fx ser 

nogle redskaber på, om dagtilbuddet overholder officielle sikkerheds- og hygiejnestandarder, der 

som bekendt varierer på tværs af lande. Tilsvarende kan fx forventningen til, hvor længe et barn 

kan koncentrere sig, variere fra land til land.  

 

Hvis redskabet oprindeligt er udviklet i et andet land, er det relevant at vide, om redskabet er af-

prøvet i Danmark, og om resultaterne i Danmark fordeler sig på samme måde som i oprindelses-

landet, eller om der er afvigelser, som I skal være opmærksomme på.  

 

Tjekliste  

Hvor stammer redskabet fra? 

 Er det tydeligt, hvilke tilpasninger der er foretaget i forbindelse med en eventuel oversæt-

telse?  

 Giver de enkelte spørgsmål mening på dansk? 

 Er redskabet gennemprøvet i Danmark?  

 Passer redskabet til den lokale kontekst i Danmark, i den enkelte kommune og i det en-

kelte dagtilbud? 
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Hvilken type redskab er der tale om? 

Der findes forskellige typer af redskaber. De redskaber, der måler læringsmiljø, er enten observati-

onsredskaber eller selvrapporteringsredskaber. De redskaber, der måler børns udvikling, er enten 

observationsredskaber eller testredskaber. Nogle redskaber kombinerer flere tilgange.  

 

Læringsmiljø: observationsredskab eller selvrapporteringsredskab 

Internationalt set er observationsredskaber de mest udbredte, når det drejer sig om måling af læ-

ringsmiljøkvalitet.  

 

Observationsredskaber er kendetegnet ved, at en observatør observerer praksis i dagtilbuddet i en 

afgrænset periode, fx tre-fire timer, og på den baggrund udfylder et skema med en række spørgs-

mål. Nogle redskaber lægger op til, at observatøren er ekstern, det vil sige en person, som ikke har 

sin daglige gang i dagtilbuddet. Andre redskaber giver mulighed for, at dagtilbuddets eget perso-

nale kan gennemføre observationen. Observationsredskaber er typisk mere krævende at bruge 

end selvrapporteringsredskaber. Hvis et observationsredskab skal have en høj grad af pålidelighed, 

bør observatøren være uddannet i at bruge redskabet, så det bruges ensartet fra gang til gang. En 

kritik, der undertiden rettes mod observationsredskaber, er, at de observerede vil ændre adfærd, 

når de ved, at de bliver observeret. Når man har efterprøvet dette i praksis, har det dog vist sig i me-

get ringe omfang at være tilfældet og nærmest slet ikke efter de første 30 minutter af en observa-

tion. 

 

Selvrapporteringsredskaber er redskaber, hvor medarbejdere og ledere selv udfylder spørgeske-

maer med spørgsmål om deres pædagogiske praksis. Selvrapporteringsredskaber har den fordel, 

at de ikke stiller store krav til brugeren; det vil sige, at det ikke kræver speciel viden at kunne bruge 

redskabet. Redskaberne giver også mulighed for at få viden om forskelle og ligheder mellem for-

skellige gruppers oplevelse af kvaliteten, fx medarbejderes, lederes og forældres. Det er også via 

denne type redskaber, at det bliver muligt direkte at inddrage et børneperspektiv. Til gengæld er 

der risiko for, at der opstår usikkerheder og skævheder i resultaterne, fordi besvarelserne bliver på-

virket af svarpersonernes bevidsthed om, hvad der er ønskeligt og acceptabelt, og således kommer 

til at afspejle hensigter og mål mere end den faktiske kvalitet.  

 

Særligt for selvrapporteringsredskaber  

Spørgsmål til selvudfyldelse skal være enkle, klare og entydige. Man bør ikke stille to spørgs-

mål i ét. Man bør ikke stille ledende spørgsmål. Svarmulighederne bør være balancerede 

mellem det positive og det negative, og de bør altid indeholde en neutral kategori og en mu-

lighed for at svare ”Ved ikke”. Nogle spørgsmål bør være formuleret positivt, og andre nega-

tivt, for at undgå den såkaldte jasigereffekt.  

I bør overveje, om I kan forvente, at alle i målgruppen forstår spørgsmålene og svarmulighe-

derne. Det kan fx være relevant i dagtilbud med mange tosprogede forældre.  
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Børns kompetencer og udvikling: observationsredskab eller 

testredskab 

Observationsredskaber er kendetegnet ved, at en observatør observerer barnet i dagtilbuddet og 

på den baggrund udfylder et skema med en række spørgsmål. Hvis et observationsredskab skal 

have en høj grad af pålidelighed, bør det pædagogiske personale være fortrolige med redskabet og 

have øvelse i at bruge det, så alle bruger redskabet på en ensartet måde. Observationsredskaber 

gør det muligt at vurdere barnets udvikling i naturlige situationer, typisk gennem en periode på et 

par uger, og det er som regel mindre ressourcekrævende og opleves som mindre indgribende end 

et testredskab. Når I bruger observationsredskaber, er det afgørende, at det pædagogiske perso-

nale, som foretager observationerne, har et godt kendskab til barnet og har iagttaget barnet i de 

relevante situationer.  

 

Eksempler 

KIDS og Rambøll Lege- og Læringsmiljøvurdering (LLMV) er redskaber, der måler læringsmiljø-

kvalitet. KIDS er et observationsredskab, mens LLMV er et selvudfyldelsesredskab.  

TRAS og Sprogvurdering 3-6 er redskaber, der måler børns sproglige udvikling. TRAS er et ob-

servationsredskab, mens Sprogvurdering 3-6 er et testredskab. 

 

I forbindelse med testredskaber løser barnet en række opgaver, og barnets svar registreres. Test-

redskaber iagttager således barnets udvikling inden for et afgrænset tidsrum, fx 30 minutter. Det 

stiller endnu større krav til det pædagogiske personales kompetencer til at gennemføre testen på 

en pålidelig måde, end tilfældet er for observationsredskaber, der typisk anvendes i længere tid. 

Den højeste grad af pålidelighed opnås, hvis det pædagogiske personale, som tester, er uddannet i 

at bruge redskabet. Det er naturligvis også vigtigt, at den, der tester, har en god relation til barnet, 

så barnet føler sig tryg i situationen. Testredskaber har den fordel, at resultatet bygger direkte på 

barnets besvarelse og derfor i mindre grad er følsomt over for det pædagogiske personales vurde-

ring af barnets udvikling. Testredskaber er til gengæld typisk mere ressourcekrævende og stiller 

større krav til det pædagogiske personales kompetencer til at foretage testen på pålidelig vis. Sam-

tidig kan testredskaber opleves mere indgribende over for barnet, og testen iagttager ikke barnets 

udvikling i barnets naturlige miljø. Derfor skal I ved brug af testredskaber være særligt opmærk-

somme på barnets oplevelse – læs mere herom i kapitlet 5 Etiske overvejelser. 

 

Særligt for testredskaber 

Opgaverne i redskabet bør være enkle, klare og entydige, og hvis testen indebærer brug af 

materialer, bør det tydeligt fremgå, hvilke materialer der indgår i hver enkelt opgave. 
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Tjekliste  

Hvordan indsamler I besvarelser af spørgsmålene i måleredskabet – ved hjælp af en observa-

tør, ved hjælp af testopgaver eller ved hjælp af skemaer til selvudfyldelse? Eller er der tale om 

en kombination?  

Hvis der er tale om et observationsredskab:  

 Hvem skal observere? 

 Skal observatøren uddannes i at bruge redskabet?  

Hvis der er tale om et testredskab:  

 Hvem skal teste? 

 Skal medarbejdere uddannes i at bruge redskabet for at kunne teste?  

 Er opgaverne i redskabet klare og forståelige for det pædagogiske personale?  

Hvis der er tale om et selvrapporteringsredskab:  

 Hvilke grupper skal udfylde skemaerne? 

 Er spørgsmålene i redskabet klare og forståelige for alle i målgruppen? 

 Er svarpersonerne sikret anonymitet? 

 

  



Måleredskaber i dagtilbud 

Ti vigtige spørgsmål, når I skal vurdere og vælge måleredskaber 

Danmarks Evalueringsinstitut 23 
 

Hvilken målgruppe passer redskabet til?  

Redskaber er udviklet til at passe til bestemte aldersgrupper og situationer. Det er ikke uden videre 

muligt at bruge et redskab i forbindelse med en anden aldersgruppe eller en anden situation, end 

det er udviklet til. I bør fx ikke bruge redskaber, der er udviklet til brug i institutioner, til at måle læ-

ringsmiljøkvalitet i dagplejen, eller omvendt, da en række spørgsmål så ikke vil være meningsfulde. 

Ligeledes skal I ved måling af børns udvikling vælge redskaber, der passer til aldersgruppen og til 

situationen, og fx ikke bruge redskaber til at iagttage børn i dagtilbud, hvis redskaberne er udviklet 

til at blive brugt af forældre i hjemmet.  

 

Tjekliste  

Er det tydeligt, hvilken målgruppe redskabet er relevant for?  

 Er det tydeligt, hvilken aldersgruppe redskabet er relevant for? 

 Er det tydeligt, hvilken situation redskabet er relevant for? (Institution, dagpleje eller 

hjem). 

 

Vær opmærksom på anerkendte standarder for 
målekvalitet: gennemsigtighed, pålidelighed og 

gyldighed 

Når I bruger måleredskaber til at understøtte den pædagogiske praksis i dagtilbud, bør I 

sikre jer, at redskabet lever op til anerkendte standarder for målekvalitet. Det er vigtigt, 

fordi resultaterne fra målingen kan få stor betydning for, hvordan I efterfølgende tilrette-

lægger læringsmiljøet, og hvordan barnet mødes i dagligdagen. Måleredskaber af dårlig kva-

litet fører til målefejl, som i værste fald kan betyde, at I træffer uhensigtsmæssige beslutnin-

ger, når I tilpasser læringsmiljøet.  

Hvis et barn fx oplever mange konflikter i dagtilbuddet, kan det skyldes, at barnet har brug 

for støtte til at udvikle sine sociale kompetencer – men det kan også skyldes, at barnet har 

sproglige udfordringer. Derfor er det vigtigt, at måleredskabet er af en sådan kvalitet, at det 

bidrager til at klarlægge udfordringer og ikke vildleder.  

Tre parametre kan bruges til at vurdere kvaliteten af et redskab: gennemsigtighed, pålidelig-

hed og gyldighed. De tre parametre er centrale for alle typer af måleredskaber. Det er kræ-

vende og tager lang tid at udvikle et redskab, der lever op til disse krav. I bør derfor ikke gå 

ud fra, at et redskab opfylder kravene, medmindre det er dokumenteret.  
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Pålidelighed og gyldighed knytter sig ikke til et redskab i sig selv, men kan afhænge af kon-

teksten. Derfor bør det undersøges, om redskaber, der har vist sig at have en høj grad af påli-

delighed og gyldighed i andre lande, også har det i Danmark.  

Selv om et redskab ikke fuldt ud lever op til alle tre kvalitetsparametre, er det en kvalitet 

ved redskabet, hvis udviklerne har forholdt sig til parametrene. Det vil sige, at redskabet af-

spejler, at udviklerne undervejs har tilstræbt at sikre, at redskabet lever op til de tre para-

metre. 

 

Redskabets gennemsigtighed: Er redskabet baseret på 

solid viden? 

Et redskab er gennemsigtigt, når det er tydeligt, hvordan man er nået frem til den forståelse af læ-

ringsmiljøkvalitet eller børns udvikling, som man måler med redskabet. Mange af de forhold, vi 

gerne vil måle i dagtilbud, er ganske abstrakte og uhåndgribelige, og det er derfor centralt, at et 

redskab gør det klart, hvordan man forstår det, man måler med redskabet. Et redskab vil altid 

bygge på en eksplicit eller en implicit forståelse af måleområdet. Nogle redskaber bygger direkte 

på forskning om børns udvikling, mens andre redskaber tager udgangspunkt i de mål, som er for-

muleret i fx de pædagogiske læreplaner. Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvilke forståelser et 

redskab bygger på. Derfor bør vejledningen til et redskab altid omfatte tydelige redegørelser for sit 

vidensgrundlag. Hvis der er mulighed for at tilpasse redskabet og anvende det på forskellige må-

der, bør det være dokumenteret, at tilpasningen ikke påvirker resultatet. 

 

Et redskabs kvalitet kan ikke vurderes én gang for alle. Det tager tid at indsamle data, som kan do-

kumentere kvaliteten. Derfor går der et stykke tid, fra et redskab er udviklet, til der eksisterer solid 

dokumentation. Ideelt set bør redskabers kvalitet altid afprøves i uafhængige studier, det vil sige af 

andre end dem, der har været med til at udvikle redskabet. Nogle redskaber har eksisteret i mange 

år og er grundigt undersøgt. Andre er nye, og der er derfor ikke gennemført så mange studier af 

dem, eller de har endnu ikke været underkastet systematisk kvalitetskontrol.  

 

Tjekliste  

Er redskabet gennemsigtigt?  

 Er det tydeligt, hvad redskabet har til hensigt at måle? 

 Er redskabet undersøgt med henblik på at vurdere dets kvalitet?  

Er det tydeligt, hvordan redskabet bygger på forskning, og er det klart, hvil-
ken forskning der er tale om? 

 Er det undersøgt af andre end dem, der har udviklet redskabet? 
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Redskabets pålidelighed: Måler redskabet præcist? 

Pålidelighed handler om at måle præcist. At et redskab er pålideligt, betyder, at det er dokumente-

ret, at det ikke resulterer i tilfældige målefejl. Det indebærer, at redskabet er stabilt over tid og kon-

sistent på tværs af personer. Det vil sige, at målingen skal være uafhængig af, fx hvem der bruger 

redskabet, om der måles om vinteren eller om sommeren, om der er fuldt hus på stuen eller 

mange fraværende. Hvis der er forbehold med hensyn til sådanne forhold, bør det fremgå, så I kan 

tage højde for det og undgå at gennemføre målinger under forhold, som kan påvirke pålidelighe-

den. Hvis der foretages målinger af det samme to gange kort efter hinanden, bør resultatet være 

det samme, ligesom man bør få samme resultat, hvis to personer gennemfører en måling af det 

samme.  

 

Tjekliste  

Er redskabet pålideligt – måler det præcist? 

 Er det undersøgt, at redskabet ikke resulterer i tilfældige målefejl?  

 Er det undersøgt, om redskabet måler stabilt over tid? 

 Er det undersøgt, om redskabet måler konsistent uafhængigt af den person, der bruger 

det?  

 

Redskabets gyldighed: Måler redskabet det, som det 

angiver at måle?  

Gyldighed handler om at måle det rigtige. At et redskab er gyldigt, betyder, at det måler det, som 

det angiver at måle, og ikke andet. Med andre ord, at redskabet ikke giver systematiske målefejl. 

Hvis et redskab skal leve op til kravet om gyldighed, skal resultatet kun afhænge af læringsmiljø-

kvaliteten eller barnets udvikling og ikke af udefrakommende faktorer. Et redskab til måling af læ-

ringsmiljøkvalitet skal fx ikke måle systematisk højere eller lavere, hvis dagtilbuddet ligger på lan-

det og ikke i byen. Hvis et redskab fx indeholdt spørgsmål om, hvor tit børnene havde mulighed for 

at køre med tog, ville dagtilbud tæt på offentlig transport altid klare sig bedre end dagtilbud langt 

ude på landet. Et sådant redskab ville altså have problemer med gyldigheden. Et redskab til måling 

af et barns motoriske udvikling skal ikke kun stille spørgsmål inden for et begrænset erfaringsom-

råde. Hvis redskabet fx kun målte finmotorik ud fra et spørgsmål om, hvorvidt barnet kan lave per-

leplader, vil børn i dagtilbud, der laver mange perleplader, altid klare sig bedre end børn, der ikke 

har erfaring med eller interesse for perleplader. Det ville også betyde, at redskabet havde proble-

mer med gyldigheden.  

 

En anden gyldighedsproblemtik kan opstå, hvis et redskab sammenfatter flere mål i ét tal. Det kan 

betyde, at to dagtilbud opnår den samme vurdering med hensyn til kvalitetsparameteren fysiske 

rammer, selv om dagtilbud A har gode indendørs rammer, men dårlige legepladsforhold, mens 

dagtilbud B har middelgode forhold både inde og ude. I et sådant tilfælde bliver det uklart, hvad 

målingen afspejler, og I får et dårligt grundlag for at træffe beslutninger på baggrund af resultatet.  
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I kan ikke regne med, at et redskab er gyldigt, hvis der ikke er redegjort for, hvordan gyldigheden er 

undersøgt og dokumenteret.  

 

Tjekliste  

Er redskabet gyldigt – det vil sige, måler redskabet det, I gerne vil måle?  

 Er det undersøgt, at redskabet ikke resulterer i systematiske målefejl? 

 Er det undersøgt, om redskabet stemmer overens med andre redskaber, som måler det 

samme eller inden for lignende områder?  

 Er det undersøgt, om redskabet måler ét eller flere forhold? Hvis redskabet måler flere for-

hold: Er det undersøgt, om resultaterne kan sammenfattes meningsfuldt i ét mål, eller om 

I bør se på de enkelte forhold hver for sig? 

 

Er der klare retningslinjer for redskabets brug?  

Et redskab bør også indeholde retningslinjer for brugen. Det kan fx handle om, hvorvidt alle medar-

bejdere kan gennemføre test med børn, eller om det kun gælder særligt uddannet pædagogisk 

personale. Det kan også handle om, hvor lang en observationsperiode skal være.  

 

Selv et meget pålideligt og gyldigt redskab kan bruges forkert. Derfor bør et redskab altid have 

klare retningslinjer for, hvordan I bruger det, så I opnår den størst mulige pålidelighed og gyldig-

hed. Det gælder for alle typer redskaber, uanset om de er baseret på observationer, test eller selv-

rapportering. Fx bør retningslinjerne forholde sig til, hvad man skal gøre, hvis et svar falder imellem 

to svarkategorier.  

 

Særligt for observationsredskaber – læringsmiljø 

Klare retningslinjer for gennemførelse af observationer sikrer, at forskellige observatører 

gennemfører observationer på samme måde. Uden fælles retningslinjer risikerer I, at den en-

kelte observatørs valg resulterer i en variation i resultaterne, som ikke har noget med kvali-

teten at gøre. Fx viser erfaringen, at korte observationsperioder giver systematisk højere 

score med hensyn til læringsmiljøkvalitet end lange observationsperioder, fordi observatø-

ren ikke kan nå at observere så mange forskellige situationer og derfor baserer flere vurde-

ringer på dagtilbuddets selvrapportering. Retningslinjerne bør forholde sig til, hvor længe 

observationen skal vare, hvordan I fastsætter tidspunktet for observationen, hvordan I regi-

strerer tegn på, at de observerede ændrer adfærd som følge af observatørens tilstedevæ-

relse, osv. Den højeste kvalitet af observationer får I, hvis observatørerne er uddannet efter 

fælles retningslinjer. Ligesom ved førstehjælpskurser bør observatører komme på genop-

friskningskurser med jævne mellemrum for at sikre, at de fastholder den fælles standard. En 
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standardiseret observatøruddannelse bør fastlægge klare standarder for at blive godkendt 

som observatør.  

Et redskab bør endvidere indeholde klare retningslinjer for registrering og beregning af kva-

litetsscore og for, hvordan observatører skal forholde sig til situationer, som der ikke har 

været mulighed for at observere – fx rutiner med hensyn til sovetid, hvis der ikke er observe-

ret i sovetiden den pågældende dag. 

 

Særligt for selvrapporteringsredskaber – læringsmiljø 

Selvrapporteringsredskaber bør indeholde retningslinjer for, hvordan I udvælger svarperso-

ner. Er det fx alle ansatte i et dagtilbud, som skal svare, eller kun et udvalg? Hvis I vil ind-

samle svar fra børn og forældre, bør I også overveje, hvordan I sikrer en rimelig svarprocent, 

og hvordan I undgår skævhed i besvarelserne. Hvis det fx er de mest ressourcestærke foræl-

dre, der er mest villige til at svare, kan det give et skævt billede. Det er en fordel, hvis det er 

muligt at svare anonymt, så I undgår, at besvarelserne bliver styret af, hvad svarpersonerne 

forestiller sig, er ønskeligt. 

 

Særligt for observationsredskaber – børns udvikling 

For at opnå høj kvalitet i forbindelse med observationer bør redskabet opstille klare ret-

ningslinjer for gennemførelse af observationerne. Det øger sikkerheden for, at det pædago-

giske personale gennemfører observationer på samme måde. Uden fælles retningslinjer risi-

kerer I, at den enkelte medarbejders valg skaber en variation i resultaterne, som ikke har no-

get med barnets udvikling at gøre. Et redskab bør derudover have klare retningslinjer for, 

hvordan I registrerer svar og beregner en eventuel score for barnets kompetencer og udvik-

ling, og for, hvordan medarbejderen skal forholde sig til situationer, som der ikke har været 

mulighed for at observere, fx barnets motoriske færdigheder i uderummet, hvis der ikke er 

blevet observeret udendørs. 
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Særligt for testredskaber 

Ligesom ved observationsredskaber er det vigtigt at have klare retningslinjer for gennemfø-

relse af testen. Det øger sikkerheden for, at det pædagogiske personale gennemfører testen 

på samme måde. Uden fælles retningslinjer risikerer I, at den enkeltes valg skaber en varia-

tion i resultaterne, som ikke har noget med det enkelte barns kompetencer og udvikling at 

gøre. Hvis fx én medarbejder gentager spørgsmålet flere gange, mens en anden medarbejder 

kun læser spørgsmålet op én gang, vil barnet, der hører spørgsmålet flere gange, alt andet 

lige have bedre muligheder for at svare på spørgsmålet end det barn, der kun hører spørgs-

målet én gang. Retningslinjerne bør forholde sig til, hvordan opgaverne præsenteres for bar-

net, og hvordan og hvor meget den voksne må støtte barnet i forbindelse med opgaveløsnin-

gen.  

Desuden bør retningslinjerne forholde sig til, hvordan den voksne skal håndtere det, hvis et 

barns svar falder mellem to kategorier, hvis barnet svarer forkert, eller hvis barnet slet ikke 

vil samarbejde om testen. Der bør desuden være klare retningslinjer for, hvordan barnets 

svar registreres, beregnes og fortolkes. 

 

Tjekliste  

Er der klare retningslinjer for brugen af redskabet? 

 Er der klare retningslinjer for, hvordan besvarelser registreres, udregnes og fortolkes? 

 Lægger redskabet op til lokal tilpasning, og er det undersøgt, om tilpasningen påvirker re-

sultatet?  

 Er der retningslinjer for, hvordan I skal bruge redskabet for at sikre pålideligheden og gyl-

digheden?  

Observationsredskaber:  

 Er der klare retningslinjer for tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer?  

Testredskaber: 

 Er der klare retningslinjer for tilrettelæggelse og gennemførelse af test? Fx hvordan I ud-

vælger de børn, der skal testes, hvor meget den voksne må støtte, osv.  

 Er der retningslinjer for, hvordan I understøtter børnenes positive oplevelse af testsituatio-

nen uden at gå på kompromis med pålideligheden og gyldigheden?  

Selvrapporteringsredskaber:  

 Er der klare retningslinjer for, hvordan I udvælger svarpersoner?  

 Er der klare retningslinjer for, hvordan I opnår en rimelig svarprocent?  

 Er der klare retningslinjer for, hvordan I undgår skævhed i besvarelserne? 
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Hvilket resultatniveau rækker redskabet til? 

For kommuner er det relevant at skelne imellem, om et måleredskab giver mulighed for at sam-

menlægge enkelte resultater og udregne resultater på gruppeniveau. Det kan fx være at udregne 

samlede resultater for læringsmiljøkvalitet i alle kommunens dagtilbud eller at udregne resultater 

for fx sproglig udvikling for grupper af børn på stuer, i det enkelte dagtilbud eller i hele kommunen.  

 

Især de it-understøttede redskaber rummer mulighed for at sammenlægge data fra mange målin-

ger og derved opnå resultater på gruppeniveau. Det kan være interessant for kommuner i arbejdet 

med at sammenligne på tværs og at træffe beslutninger vedrørende organisering og prioritering på 

et datainformeret grundlag.  

 

Men selv om et redskab i kraft af sin udformning gør det praktisk muligt at opnå resultater på flere 

niveauer, er det langtfra sikkert, at redskabets kvalitet gør det velegnet til formålet. Hvis et redskab 

skal bruges til at samle resultater på gruppeniveau, er det afgørende, at redskabets kvalitet er do-

kumenteret, så I sikrer, at de målinger, I lægger sammen, er sammenlignelige. Hvis målingerne ikke 

er sammenlignelige, er det nytteløst og i værste fald vildledende at sammenlægge data. Det bety-

der, at I må stille krav til redskabets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed, hvis I ønsker at 

opsamle resultater på gruppeniveau. Vil en kommune fx undersøge børnenes sociale udvikling på 

tværs af kommunen, er det væsentligt, at målingerne ikke er behæftet med målefejl. Det forudsæt-

ter bl.a., at målingerne er foretaget på samme måde i alle dagtilbud, så I ikke risikerer, at dagtilbud 

A fx kun observerer børnene i korte perioder under voksenstyrede aktiviteter, mens dagtilbud B ob-

serverer dem i længere perioder i forbindelse med fri leg. De to situationer forudsætter forskellige 

sociale kompetencer hos børnene, og derfor er målingerne ikke sammenlignelige og vil ikke give et 

dækkende billede af den samlede børnegruppes sociale udvikling.  

 

Det er ikke i sig selv en kvalitet, at et redskab kan give resultater på flere niveauer, hvis redskabets 

kvalitet ikke understøtter dette. Vurderingen af redskabet hænger sammen med, om redskabet er 

hensigtsmæssigt med hensyn til at opfylde sit formål. Et redskab, der kan give data på gruppeni-

veau, kan være af dårlig kvalitet, ligesom et redskab, der alene iagttager det enkelte barn, kan være 

af høj kvalitet, selv om det ikke er anvendeligt til at sammenlægge data. Hvis pædagogen på Giraf-

stuen anvender et redskab til at systematisere sine iagttagelser af et barns udvikling med henblik 

på at tilpasse den pædagogiske praksis på stuen, er det mindre relevant, om pædagogen på Ze-

brastuen anvender redskabet på præcis samme måde – men hvis forvaltningen efterspørger opgø-

relser af børns udvikling på tværs af Girafstuen og Zebrastuen, er det centralt, at man anvender 

redskaber af en kvalitet, som gør sammenligningerne meningsfulde. 
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Tjekliste  

Er redskabets resultatniveau tydeligt angivet?  

 Angiver redskabet, om det leverer resultater på gruppeniveau? 

 Giver redskabet praktisk mulighed for at sammenlægge data?  

 Har redskabet en kvalitet, der gør det velegnet til at måle resultater på gruppeniveau? 

 

Hvordan er redskabets praktiske anvendelighed?  

Et redskabs praktiske anvendelighed afhænger af en række forhold, herunder økonomi, tidsfor-

brug og kompetenceforudsætninger. Et redskabs anvendelighed kan også handle om, i hvilken 

grad redskabet er handlingsanvisende, det vil sige, hvordan redskabet understøtter det pædagogi-

ske personales omsætning af resultaterne til en relevant pædagogisk praksis og tilpasning af bar-

nets læringsmiljø.  

 

Kommunerne bør derfor overveje balancen mellem investering og udbytte, når de vurderer indivi-

duelle måleredskabers potentiale.  

 

I praksis er det altid nødvendigt at overveje, hvor mange ressourcer et måleredskab kræver for at 

kunne fungere efter hensigten. Nogle redskaber er således gratis for kommunerne, mens andre 

skal indkøbes. For alle redskaberne gælder det, at I skal huske at medregne såvel startinvesteringer 

i fx opsætning af systemer og uddannelse af medarbejdere som de løbende omkostninger, der er 

forbundet med at gennemføre målingerne – hvad enten der er tale om den tid, som medarbej-

derne bruger på at gennemføre test, udfylde skemaer eller formidle resultater til forældre, eller den 

omkostning, der er i forbindelse med at vedligeholde og integrere redskabet med øvrige systemer 

samt den løbende uddannelse af det pædagogiske personale.  

 

Vi sammenligner ikke priser i denne håndbog. Det skyldes, at det er svært at sammenligne priserne 

direkte, da mange af redskaberne giver mulighed for at gennemføre målinger på forskellige måder.  

 

I forbindelse med vurderingen af den praktiske anvendelighed er det også relevant at se på, om 

redskabet er it-understøttet, så resultaterne kan opbevares og udtrækkes på en enkel måde. Desu-

den er det relevant, om it-understøttelsen kan kombineres med kommunens eksisterende syste-

mer, redskaber, intra-platforme osv.  
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Tjekliste  

Hvordan er redskabets praktiske anvendelighed?  

 Hvad koster det at indkøbe redskabet?  

 Hvilke kompetencer kræver det at bruge redskabet? 

 Hvor meget tid kræver det at benytte redskabet?  

 Hvilken it-understøttelse følger med redskabet? Hvordan spiller it-understøttelsen sam-

men med øvrige it-redskaber, digitale platforme m.m.?  

 Understøtter redskabet pædagogiske tiltag på baggrund af målingen? 
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Når I gennemfører målinger i dagtilbud, er der en række etiske overvejelser, I bør gøre jer. Her får I 

en oversigt, som I kan bruge som oplæg til dialog om de etiske overvejelser.  

 

Målinger er ikke neutrale. Måleredskabet retter blikket mod udvalgte områder, og dermed kan fo-

kus på andre områder svækkes. Men det er heller ikke neutralt at lade være med at måle. Fx kan I 

risikere at overse børn, der har behov for støtte. Når forhold i dagtilbuddet eller ved det enkelte 

barns udvikling, læring og trivsel gøres til genstand for måling, påvirker det derfor potentielt både 

iagttagelsen af barnet og læringsmiljøet. Derfor er etiske overvejelser vigtige, hvad enten målingen 

retter sig mod læringsmiljøet eller mod det enkelte barns udvikling, læring og trivsel. 

 

Når I måler læringsmiljøkvalitet, er det pædagogiske personale i centrum for de etiske overvejelser, 

selv om det også er vigtigt at informere børn og forældre om målingen. Hvis målingen sker ved 

hjælp af et redskab, der anvendes af en ekstern observatør, er det vigtigt at forberede børn, foræl-

dre og personale på, at der kommer en ekstern person i dagtilbuddet, og på, hvad personens rolle 

er. Hvis målingen sker ved hjælp af selvudfyldelsesredskaber, kan både børn, forældre og perso-

nale skulle udfylde skemaer og dermed bidrage til selve målingen.  

 

Når det enkelte barns udvikling gøres til genstand for måling, påvirker det potentielt måden, I iagt-

tager barnet på, og måske hele læringsmiljøet. På den ene side er der risiko for, at målinger leder til 

et fokus på barnets manglende udvikling på bestemte områder i stedet for barnets mulighed for at 

leve et rigt børneliv. På den anden side kan målinger bidrage til, at de voksne omkring barnet juste-

rer og udvikler læringsmiljøet med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov, fordi 

målinger kan skærpe og systematisere det pædagogiske blik på barnet. Dagtilbud er forpligtede til 

at sikre alle børns trivsel og udvikling. Målinger af børns kompetencer og udvikling kan mindske 

sandsynligheden for, at børn i risiko eller med behov for særlig støtte overses eller først identifice-

res senere, fx når de kommer i skole. Dermed kan målinger bidrage til muligheden for at skabe et 

læringsmiljø, som bedst muligt understøtter hvert enkelt barns trivsel og udvikling her og nu og 

dets livsmuligheder på langt sigt.  

 

4.1.1 Tre spor understøtter etisk forsvarlig måling 

Både når I måler på læringsmiljøniveau, og når I måler på børneniveau, kan I med fordel tænke i 

tre spor, der understøtter etisk forsvarlig måling. De tre spor er børneperspektiver, forældreperspek-

tiver og personalekompetencer. Sporene kan inddrages i alle faser af måleprocessen, nemlig før, 

det vil sige i forbindelse med planlægning af målingen, herunder målingens omfang og hyppighed 

samt valg af måleområder og måleredskaber; under, det vil sige i forbindelse med selve gennemfø-

relsen af målingen; og efter, det vil sige i forbindelse med fortolkningen, anvendelsen og formidlin-

gen af og opfølgningen på måleredskaber. Konkret vil der dog være forskel med hensyn til vægt-

ningen og indholdet af de etiske overvejelser, alt efter om målingen retter sig mod læringsmiljøni-

veauet eller børneniveauet.  
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Tre spor, når I måler læringsmiljøkvalitet 

 Før Under Efter 

Børn Hvordan sikrer vi, at børnene 

bliver informeret i passende 

omfang forud for målingen?  

Hvordan præsenterer vi en 

eventuel ekstern observatør for 

børnene? 

 
Hvordan hjælper vi børnene 

med at besvare eventuelle 

spørgsmål om læringsmiljøet? 

 

I hvilket omfang vil vi formidle 

til børnene, hvad der er kom-

met ud af målingen?  

Forældre Hvordan sikrer vi, at foræl-
drene får information om, 

hvordan målingen kommer til 

at foregå, og hvad formålet er?  

 

Hvordan inddrager vi forældre-
bestyrelsen og forældregrup-

pen som helhed?  

 

Hvordan sikrer vi, at foræl-
drene kan få hjælp til at ud-

fylde eventuelle skemaer, hvis 

de har brug for det?  

I hvilket omfang og på hvilken 
måde skal målingens resultater 

offentliggøres eller formidles til 

forældregruppen som helhed, 

til forældrebestyrelsen, til poli-

tikerne og til pressen?  

Personale Hvordan sikrer vi, at personalet 

på et tidligt tidspunkt inddra-
ges i og informeres om målin-

gen, dens formål, hvordan den 

skal foregå, hvilke kriterier der 

måles efter, og hvordan der vil 

blive fulgt op på målingens re-
sultater?  

Hvordan sikrer vi, at personalet 

har mulighed for at stille 
spørgsmål og behandle even-

tuel usikkerhed om selve måle-

processen? 

 

Hvordan sikrer vi, at personalet 
får tid til at udfylde eventuelle 

skemaer?  

Hvordan vil vi efterfølgende 

understøtte, at måleresulta-
terne kommer i spil på en 

måde, som understøtter perso-

nalet i deres udvikling af prak-

sis?  
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Tre spor, når I måler på børneniveau  

 Før Under Efter 

Barn Hvordan understøtter vi, at ud-

byttet af målingen opvejer om-

kostningerne ved at forstyrre 

barnets liv? Hvor ofte og hvor 
meget måler vi hvert barn? Og 

hvordan spiller målingerne 

sammen? 

 

Hvordan kan vi bedst muligt 
tage højde for barnets ople-

velse, når vi udvælger redska-

ber, og når vi tilrettelægger 

målinger?  

 
Hvordan sikrer vi, at barnet 

ved, hvad der foregår, og hvor-

for? 

Hvordan bidrager vi til, at bar-

net får en god oplevelse af må-

lingen? 

 
Hvordan sørger vi for, at bar-

nets liv kun forstyrres, i det om-

fang det skaber værdi for bar-

net?  

 
I hvilket omfang bliver barnets 

perspektiv inddraget? Oplever 

barnet at blive hørt og set?  

Hvordan understøtter vi, at re-

sultaterne anvendes med fokus 

på barnets ressourcer og læ-

ringsmuligheder?  
 

Hvordan understøtter vi den ef-

terfølgende tilpasning af bar-

nets læringsmiljø, så barnet får 

gavn af målingen?  
 

Hvordan bidrager vi til, at ind-

satser på baggrund af målin-

gen inddrager barnets perspek-

tiv, fx betydningen af sociale 
fællesskaber?  
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 Før Under Efter 

Forældre Hvordan sikrer vi, at foræl-

drene informeres om formålet 

med målingen? 

 
Hvordan sikrer vi dataetiske 

hensyn, fx tilstrækkelig infor-

mation, samtykke, adgang til 

data, sikker opbevaring osv.?  

 
Hvordan understøtter vi, at 

overlevering af information i 

forbindelse med overgange er 

relevant og med øje for barnets 

bedste?  
 

Hvordan understøtter vi, at 

barnet har mulighed for at 

skabe sin egen fortælling? 

I hvor høj grad skal forældrene 

inddrages i selve målingen? 

Skal de bidrage, fx ved at ud-

fylde skemaer eller svare på 
spørgsmål om barnet?  

 

Hvordan informerer vi foræl-

drene om målingen på en 

måde, som understøtter dem i 
at tale med barnet om målin-

gen?  

På hvilke måder inddrager vi 

forældrene i fortolkningen af 

resultater om deres eget barn?  

 
Hvordan formidler vi målere-

sultater til forældrene på en 

måde, så vi understøtter foræl-

drenes handlekompetence og 

fremmer et udviklingsoriente-
ret syn på barnet?  

 

Hvordan inddrager vi bedst for-

ældrene i overvejelser om til-

pasning af barnets lærings-
miljø i dagtilbud og hjemmet i 

lyset af resultaterne?  

 

Personale Hvordan sørger vi for, at det 
pædagogiske personale får vi-

den om formålet med målin-

gen? 

 

Hvordan tilrettelægger vi må-
linger, så det pædagogiske per-

sonale oplever det som me-

nings- og værdifuldt?  

 

Hvilken indflydelse har det pæ-
dagogiske personale og det en-

kelte dagtilbud på udvælgelsen 

af de redskaber, vi bruger?  

Hvordan opkvalificerer vi det 
pædagogiske personale, så de 

får de nødvendige observati-

ons- og testkompetencer til at 

udføre målinger af høj kvalitet?  

 
Hvordan understøtter vi, at det 

pædagogiske personale frem-

mer en positiv oplevelse af må-

lingen for barnet?  

 
Hvordan understøtter vi, at det 

pædagogiske personale har en 

etisk dømmekraft, der fremmer 

god skik i forbindelse med ind-

samling af data?  

Hvordan understøtter vi, at det 
pædagogiske personale har til-

strækkelige kompetencer til at 

analysere, fortolke og formidle 

måleresultater?  

 
Hvordan kan vi klæde det pæ-

dagogiske personale på til den 

datainformerede forældresam-

tale?  

 
Hvordan understøtter vi, at det 

pædagogiske personale anven-

der måleresultaterne til at til-

passe læringsmiljøet og kvalifi-

cere den daglige praksis?  
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I den første del af håndbogen beskriver vi de overvejelser, der er relevante, når I planlægger eller 

undersøger jeres nuværende praksis med hensyn til målinger af læringsmiljøkvalitet eller af børns 

udvikling, læring og trivsel. Første del indeholder også ti spørgsmål, som I med fordel kan stille jer 

selv, når I skal udvælge eller vurdere måleredskaber.  

 

I denne anden del af håndbogen finder I beskrivelser og vurderinger af en række måleredskaber ud 

fra de ti spørgsmål.  

 

Håndbogen dækker måleredskaber inden for følgende områder:  

 

• Måling af læringsmiljøkvalitet (seks redskaber) 

• Måling af generel udvikling (seks redskaber) 

• Måling af sansemotorisk udvikling (tre redskaber) 

• Måling af socioemotionel udvikling (fem redskaber) 

• Måling af begyndende matematisk opmærksomhed (ét redskab) 

• Måling af sproglig udvikling (seks redskaber). 

 

Under hvert område redegør vi først kort for, hvad det pågældende måleområde omfatter, og hvor-

for det er vigtigt, samt for afsættet i den styrkede pædagogiske læreplan. Derefter følger en beskri-

velse og vurdering af hvert enkelt redskab. For hvert område afsluttes der med en skematisk over-

sigt over alle redskaber inden for området.  
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Et godt læringsmiljø er afgørende for, at børn lærer, trives og udvikler sig. Det sker, når dygtige og 

empatiske medarbejdere og ledere tilrettelægger hverdagen, så børnene får gode betingelser for 

at lege og udvikle sig.  

 

I kan finde en samlet oversigt over de seks vurderede redskaber sidst i kapitlet. 

 

Seks redskaber til måling af læringsmiljøkvalitet er med i håndbogen 

 

• Børnemiljøvurderingsskalaerne ECERS-3 og ITERS-R 

• Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being (SSTEW) 

• KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner 

• Rambøll Lege- og Læringsmiljøvurdering (LLMV) 

• Temperaturmåling 

• Dagtilbudstermometeret. 

 

Hvad siger læreplanen om læringsmiljøet?  

Læringsmiljøet står helt centralt i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der bl.a. står:  

”Trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer er udgangspunkt for arbejdet med børns læ-

ring. [...] Det pædagogiske læringsmiljø skal bl.a. give barnet mulighed for at eksperimentere og 

bruge fantasien, lege forskellige og udviklende lege og bruge både emotionelle, sociale og kogni-

tive kompetencer.” (Bemærkninger til dagtilbudslovens § 8, stk. 2).1 

 

”Med pædagogisk læringsmiljø forstås et miljø, hvor der med afsæt i de centrale elementer i det 

pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dan-

nelse. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal være baseret på et samspil mellem struktu-

relle parametre som personalets uddannelse og kompetencer, børnegruppernes størrelse, fysiske 

rammer, normering, digitale redskaber, den æstetiske udformning m.v. og en række procesele-

menter som det empatiske samspil med de andre børn og det pædagogiske personale, udfor-

drende dialoger og situationer, forældresamarbejdet og hverdagens rytme m.v.” (Bemærkninger til 

dagtilbudslovens § 8, stk. 3). 

 

 

1  Som nævnt stammer disse formuleringer fra det lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. juli 2018.  
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Derfor er læringsmiljøet vigtigt 

Vi ved fra forskningen, at dagtilbud af høj kvalitet gør en stor og positiv forskel for børns udvikling, 

trivsel og læring. Det gælder både her og nu, mens børnene går i dagtilbud, og på langt sigt, hvor 

gevinsten kan spores op gennem børnenes liv i mange år, idet de har bedre forudsætninger for at 

trives og lære i forbindelse med skole og uddannelse. Især børn i udsatte positioner klarer sig 

bedre, når de har gået i gode dagtilbud.  

 

FIGUR 6.1 

Elementer af læringsmiljøkvalitet 

 
 

Hvad måler redskabet? 

Forskellige faglige perspektiver forstår og begrebsliggør læringsmiljøkvalitet forskelligt, men 

mange er enige om, at man kan skelne mellem tre elementer af kvalitet i dagtilbud, nemlig struktu-

rel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Der er ikke tale om tre separate elementer; derimod 

hænger de i høj grad sammen og påvirker hinanden. 

 

Strukturel kvalitet handler om normering og gruppestørrelser, om de fysiske rammer og om perso-

nalets uddannelse.  

 

En høj normering har positive effekter på børns senere udvikling, bl.a. med hensyn til deres kogni-

tive og sproglige kompetencer og skoleparathed. Mindre børnegrupper fremmer en bedre interak-

tion mellem børnene og de voksnes opmærksomhed over for børnene.  
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Tilrettelæggelsen af de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktivite-

ter. Eksempelvis kan de fysiske rammer bidrage til at skabe et varieret og dynamisk miljø, der ind-

byder til forskellige former for leg, bevægelse og udfoldelse.  

 

Når personalet er uddannet, bliver kvaliteten i dagtilbuddene bedre. På samme måde er persona-

lets videre- og efteruddannelse vigtig for kvaliteten, da det sikrer faglig refleksion og planlægning i 

personalegruppen.  

 

Proceskvalitet henviser til kvaliteten af de pædagogiske kompetencer i interaktionen med børn i 

forbindelse med leg, rutiner og aktiviteter. Proceskvalitet kan iagttages i forbindelse med fem for-

hold, nemlig interaktioner, leg med voksenkontakt, ledelse, forældresamarbejde og rutineprægede 

situationer og aktiviteter.  

 

Interaktion mellem børn og voksne er sandsynligvis det vigtigste forhold, når det gælder det at 

skabe dagtilbud af høj kvalitet. God interaktion mellem børn og pædagogisk personale bygger på, 

at den voksne er nærværende og hyppigt skaber kontakt til hvert barn, fordi et stort antal interakti-

oner i sig selv har værdi.  

 

Forskningen viser, at de gode interaktioner mellem børn og voksne også optræder i legen. Børn 

øver sig i relationer, når de leger sammen, og legen fungerer således som en arena for emotionel 

såvel som social udvikling. For de mindste børn er det afgørende for deres engagement, at den 

voksne er fysisk til stede og selv deltager, når børnene leger med hinanden eller leger parallellege.  

 

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter 

børnenes trivsel, udvikling og læring. Det gør det ved at skabe sammenhæng mellem barnets læ-

ringsarenaer i dagtilbuddet og hjemmet. 

 

Rutineprægede situationer finder sted i dagtilbud hver dag – fx i forbindelse med måltider, garde-

robesituationer, hente- og bringesituationer, sove- og hvilesituationer, bleskift m.m. Aktiviteter er 

typisk afgrænsede med hensyn til tid og sted og kan have fokus på ét eller flere områder i den pæ-

dagogiske læreplan. En god balance mellem voksenstyring og børnenes medbestemmelse er afgø-

rende for aktiviteters kvalitet.  

 

Ledelsen af dagtilbuddet er rammesættende for hverdagslivet i læringsmiljøet. En stærk og tydelig 

faglig ledelse, der sætter klare rammer for læringsmiljøet, bidrager positivt til kvaliteten.  

 

Resultatkvalitet måles på børnenes udbytte af at være i læringsmiljøet, både med hensyn til børne-

nes socioemotionelle, kognitive, sproglige og sansemotoriske udvikling og trivsel og med hensyn 

til, hvad børnene har med i rygsækken, når de skal i skole.  

 

For at et redskab kan siges at dække læringsmiljøkvalitet bredt, bør redskabet derfor måle elemen-

ter af strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet.  
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Udvalgte kilder 

EVA 2017. Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning. Lokaliseret 7.5. 2018 på: 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-0. 

Kornerup I., & Næsby, T. (2015). Kvalitet i dagtilbud. København: Dafolo. 

 

  

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-0
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6.1 Dagtilbudstermometeret 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Der er ikke redegjort tydeligt for, om redskabet bygger på forskning, og i givet fald hvilken 

forskning der er tale om.  

Redskabets kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er ikke eksplicit defi-

neret.  

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Redskabet indeholder perspektiver fra børn og observatør. 

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er let tilgængeligt og stiller ingen særlige krav til brugerens kompetencer. 

Redskabet er it-understøttet. 

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om lokal tilpasning påvirker re-

sultatet. 

Observation foregår over et par dage. Det tager 30 minutter at udfylde refleksionsskemaet til 

personalet og 10-12 minutter pr. barn at udfylde spørgeskemaet til børnene. 

 

Beskrivelse 

Dagtilbudstermometeret er et danskudviklet redskab til at undersøge børnemiljøet blandt dag-

pleje-, vuggestue- og børnehavebørn.  

 

Redskabet består af et refleksionsskema, der udfyldes af personalet, og et spørgeskema, der udfyl-

des af de 4-6-årige børn i dagtilbuddet. Refleksionsskemaet indeholder spørgsmål, der vurderer 

det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt de seks temaer i den pædagogiske læreplan, 

som de var formuleret til og med 2016-loven. For hvert spørgsmål angiver personalet, i hvilken grad 

udsagnet passer på dagtilbuddet, ved hjælp af svarmulighederne ”Ja, i meget høj grad”, ”Ja, i høj 

grad”, ”I nogen grad”, ”Nej, i mindre grad”, ”Nej, slet ikke” eller ”Ved ikke”. Spørgeskemaet til bør-

nene er et elektronisk skema, hvor børnene automatisk får læst spørgsmålene højt og kan angive 

deres svar. Skemaet indeholder 28 spørgsmål om børnenes oplevelse af børnemiljøet i dagtilbud-

det. 

 

Resultaterne fra refleksionsskemaet kan sammenfattes i forskellige rapporttyper, der er målrettet 

dagtilbuddene og kommunen. 
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Dansk oversættelse  
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet dækker børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø og kobler sig til læreplanstema-

erne, som de var formuleret til og med 2016-loven. Dagtilbudsloven foreskriver, at ”børn i dagtilbud 

skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling 

og læring”. 

 

Målgruppe  
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år. 

 

Redskabstype  
Redskabet er et refleksionsskema, som det pædagogiske personale udfylder på baggrund af obser-

vationer af børn, samt et talende spørgeskema, som besvares af de 4-6-årige med støtte fra det 

pædagogiske personale. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Refleksionsskemaet udfyldes af én eller flere blandt det 

pædagogiske personale, og besvarelserne afspejler dermed de voksnes vurdering af børnenes per-

spektiv på og oplevelse af børnemiljøet. Refleksionsskemaerne udfyldes med afsæt i observationer 

af en udvalgt børnegruppe. Observationerne foregår over et par dage, og refleksionsskemaet udfyl-

des på ca. 30 minutter. Det talende spørgeskema tager 10-12 minutter pr. barn at udfylde og kræ-

ver, at en blandt det pædagogiske personale sidder sammen med barnet og hjælper det undervejs. 

Derudover kræver det adgang til tablet/pc og høretelefoner samt et uforstyrret sted at sidde. 

 

It-understøttelse  
Dagtilbudstermometeret er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse  
Redskabet er frit tilgængeligt via Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

 

Retningslinjer  
Redskabet indeholder anbefalinger til gennemførelsen af observationer, men lægger op til, at man 

i høj grad kan tilpasse brugen til de lokale forhold. Dette giver rum for en høj grad af lokal variation 

med hensyn til brugen. Der foreligger ingen dokumentation for, hvordan de forskellige valg påvir-

ker det samlede resultat. 

 

Perspektiver  
Observatør og børn på 4-6 år.  

 

Gennemsigtighed  
Redskabet indeholder ikke en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen 

af redskabet. Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldig-

hed og pålidelighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt 

redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 
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Gyldighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

DCUM u.å.: Om Dagtilbudstermometeret. Lokaliseret 7. 5. 2018 på: http://dcum.dk/om-dagtil-

budstermometeret. 

 

  

http://dcum.dk/om-dagtilbudstermometeret
http://dcum.dk/om-dagtilbudstermometeret
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6.2 ECERS-3, ITERS-R: 

børnemiljøvurderingsskalaer i ERS-familien 

(Environmental Rating Scales) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabernes kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er eksplicit define-

ret. 

Redskaberne forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Redskaberne indeholder kun ét perspektiv, og de indeholder ikke et børneperspektiv. 

Redskabernes pålidelighed og gyldighed er dokumenteret.  

Eventuelle måleproblemer er velbeskrevne, så man kan forsøge at minimere dem. 

Observationsredskaberne minimerer risikoen for besvarelsesskævheder. 

Redskaberne er udviklet i USA, og man skal derfor være opmærksom på eventuelle oversættel-

sesproblematikker. 

Praktisk anvendelighed 

Redskaberne forudsætter uddannede observatører. 

Redskaberne er ikke it-understøttede, men it-understøttelse er på vej. 

Der er ikke mulighed for lokal tilpasning. 

Observationen tager tre timer pr. stue, der skal vurderes, og derudover skal der påregnes tid til 

undersøgelse af legeplads, materialer osv. og til beregning af scoren. 

 

Beskrivelse 

ERS (Environment Rating Scales) er en familie af kvalitetsvurderingsredskaber, som omfatter red-

skaber til vurdering af børnemiljø for forskellige aldersgrupper og dagtilbudstyper. ECERS-3 (Early 

Childhood Environment Rating Scale, Third Edition) er den seneste udgave af ECERS. Det oprinde-

lige ECERS-redskab blev udviklet i 1980 og er siden blevet revideret ad flere omgange. Det er det 

mest udbredte redskab til kvalitetsvurdering af børnemiljøer i USA og anvendes i mere end 20 

lande. Fælles for alle redskaberne i familien er, at de omfatter tre underdomæner, som kendeteg-

ner høj kvalitet i børns læringsmiljøer.  

 

ECERS-3 indeholder 35 punkter fordelt på seks delskalaer, som måler forskellige dimensioner af 

læringsmiljøkvalitet. ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale, Revised) indeholder 39 

punkter fordelt på syv delskalaer. For begge redskaber er der for hvert punkt en række spørgsmål, 

hvor observatøren skal vurdere, om de passer på dagtilbuddets praksis eller ej.  
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Ud fra vurderingen af de enkelte spørgsmål beregnes en samlet score for det enkelte punkt, der an-

gives på en syvtrinsskala, der går fra ”Utilstrækkeligt” til ”Udmærket”. Ud fra vurderingen af de en-

kelte punkter kan man dernæst beregne en gennemsnitsscore for de enkelte delskalaer samt en 

overordnet score for alle redskabets delskalaer.  

 

Dansk oversættelse  
Alle redskaberne i ERS-familien er oversat til dansk.  

 

Måleområde 
Alle redskaberne måler tre dimensioner af læringsmiljøkvalitet:  

 

1. Et trygt og sikkert miljø 

2. Opbygning af relationer 

3. Passende læringsmuligheder og udfordringer gennem deltagelse i alderssvarende aktiviteter 

 

I disse indgår både spørgsmål vedrørende strukturel kvalitet (fysiske rammer, lokaler, inventar osv.) 

og spørgsmål vedrørende proceskvalitet (personalets interaktioner med børnene). 

 

Målgruppe  
ITERS-R kan anvendes til børn i alderen 0-2½ år. ECERS-3 kan anvendes til 3-5-årige. Desuden fin-

des der FCCERS-R (Family Child Care Environment Rating Scale) for dagplejere og SACERS (School-

Age Care Environment Rating Scale) for skolefritidsordninger. 

 

Redskabstype  
ERS-redskaberne er observationsredskaber. Observatøren kan interviewe personalet efter observa-

tionen for at få data om børnegruppen, dagtilbuddet osv., men disse oplysninger indgår ikke i be-

regningen af den samlede kvalitetsscore. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
For at opnå en høj grad af pålidelighed bør redskaberne anvendes af en certificeret observatør. 

Selve observationen tager tre timer pr. stue, der skal vurderes, og derudover skal der påregnes tid 

til undersøgelse af legeplads, materialer osv. samt til beregning af scoren.  

 

It-understøttelse  
Den danske version af redskaberne er indtil videre ikke it-understøttet, men ifølge forlaget er en it-

understøttelse på vej. 

 

Licensforhold og anvendelse  
Redskaberne er omfattet af ophavsret. Hogrefe Psykologisk Forlag forhandler den danske version 

af redskaberne, mens virksomheden Sprogin udbyder certificering af observatører og gennemfø-

relse af observationer. 
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Retningslinjer 
Redskaberne indeholder grundige vejledninger i gennemførelse af observation og beregning af 

score. Vejledningen understøtter redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Perspektiver  
Observatør.  

 

Gennemsigtighed  
Redskaberne indeholder en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag, som de bygger 

på. Redskaberne indeholder grundige vejledninger i gennemførelse af observation og beregning af 

score. Eftersom ERS-redskaberne har eksisteret i mange år, er der navnlig i USA gennemført solide 

undersøgelser af redskabernes kvalitet – også af uafhængige forskere. Der foreligger ikke doku-

mentation for de danske versioners pålidelighed og gyldighed, men et igangværende projekt på 

University College Nordjylland undersøger validiteten af den danske udgave af ECERS-redskabet. 

Redskabernes pålidelighed og gyldighed er undersøgt af andre end udvikleren. 

 

Pålidelighed  
Når certificerede observatører bruger redskaberne, kan der opnås en høj grad af pålidelighed på 

tværs af observatørerne. For at blive certificeret observatør kræves det, at man opnår 85 % over-

ensstemmelse med en trænet observatør. Der foreligger ikke dokumentation for redskabernes sta-

bilitet over tid, det vil sige, om redskaberne måler ens, hvis man måler det samme dagtilbud to 

gange efter hinanden. 

  

Gyldighed  
De seneste vurderinger af ECERS’ gyldighed konkluderer, at der er sammenhæng mellem en høj 

ECERS-score og børnenes senere succes i skolesystemet. Sammenhængen er dog blevet svagere i 

løbet af den tid, man har brugt ECERS. Det skyldes formentlig, at de dårligste dagtilbud er blevet 

bedre, og at spredningen med hensyn til kvalitet dermed er blevet mindre. 

  

Forskere har påpeget, at den måde, ECERS-scoren ifølge vejledningen beregnes på, kan give anled-

ning til upræcise målinger. Den seneste version, ECERS-3, benytter den gamle beregningsmetode, 

men forfatterne oplyser, at en ny beregningsvejledning, som benytter en mere præcis beregnings-

metode, er på vej.  

 

Et andet kritikpunkt er, at ECERS-scoren beregnes som én samlet score, selv om flere undersøgel-

ser har vist, at redskabet rummer tre dimensioner, som kan variere uafhængigt af hinanden. 
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Kilder 

Selve redskaberne 

Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2016). ECERS-3. Børnemiljøvurderingsskala. Early Childhood 

Environment Rating Scale®, Third edition. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag. 

Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2016). ITERS-R. Småbørnsmiljøvurderingsskala. In-

fant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag. 

Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2017). FCCERS-R. Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og 

familiepleje. Family Child Care Environment Rating Scale®, Revised. Virum: Hogrefe Psykologisk 

Forlag. 

Harms, T., & Jacobs, E. V. (2017). SACERS. Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger. 

School-Age Care Environment Rating Scale®, Updated. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag 

Andre studier 

Gordon, R. A., Hofer, K. G., Fujimoto, K. A., Risk, N., Kaestner, R., & Korenman, S. (2015). Identify-

ing High-Quality Preschool Programs: New Evidence on the Validity of the Early Childhood Envi-

ronment Rating Scale-Revised (ECERS-R) in Relation to School Readiness Goals. Early Education 

and Development, vol. 26 (8), 1086-1110. 

Mayer, D., & Beckh, K. (2016). Examining the validity of the ECERS-R: Results from the German 

National Study of Child Care in Early Childhood. Early Childhood Research Quarterly, vol. 36, 

415-426. 

Næsby, T. (2016). Litteraturstudie af forskning om environment rating scales. Projekt evaluering 

af kvalitet i dagtilbud. Aalborg: University College Nordjylland. 

 

  

https://www.hogrefe.dk/shop/smabornsmiljovurderingsskala-family-child-care-environment-rating-scaler-revised-edition.html
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6.3 KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er eksplicit defineret.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Redskabet indeholder kun ét perspektiv, og det indeholder ikke et børneperspektiv. Inklusion 

af børneperspektiv er dog planlagt i en fremtidig udgave. 

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Observationsredskabet minimerer risikoen for besvarelsesskævheder. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

Praktisk anvendelighed 

Redskabet forudsætter en erfaren observatør. 

Redskabet er it-understøttet. 

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om lokal tilpasning påvirker re-

sultatet. 

Det anbefales, at man observerer dagtilbuddet i fire-syv timer forud for udfyldelse af redskabet.  

 

Beskrivelse 

KIDS er et danskudviklet redskab til at vurdere kvalitet i den daglige praksis i dagtilbud. Redskabet 

bygger på sociokulturel udviklingsteori. Formålet med redskabet er at give pædagoger et praktisk 

redskab til at udvikle den pædagogiske kvalitet i dagligdagen.  

 

Redskabet består af et vurderingsskema samt en vejledning. Vurderingsskemaet består af 105 

spørgsmål fordelt inden for de aspekter af kvalitet, som redskabet måler. Med hensyn til vurderin-

gen af det fysiske miljø er der formuleret en række udsagn, hvor observatøren skal angive det ud-

sagn, der passer bedst på institutionen. Med hensyn til de andre områder skal observatøren for 

hvert udsagn vurdere institutionens praksis på en femtrinsskala med kategorierne ”Sjældent”, ”Af 

og til”, ”Jævnligt”, ”Ofte” og ”Næsten altid”. 

 

Der udregnes en samlet score for hvert område, hvorefter man kan opsamle scoren for de enkelte 

områder i et diagram, der giver et samlet overblik over vurderingens resultat.  

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 
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Måleområde 
Redskabet måler pædagogisk kvalitet, der er defineret ud fra børnenes muligheder for at leve et 

godt børneliv set som en livsperiode i sig selv og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- 

og voksenlivet samt ud fra børnenes muligheder for at udvikle de færdigheder og kompetencer, 

der skal til for at begå sig i det moderne samfund. Der indgår både elementer af strukturel kvalitet 

(normeringer og fysiske rammer) og elementer af proceskvalitet (voksen-barn-interaktioner samt 

leg og aktiviteter). 

 

Målgruppe  
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år. 

 

Redskabstype  
KIDS er et observationsredskab. Observatøren kan interviewe personalet inden eller efter observa-

tionen for at få data om børnegruppen, dagtilbuddet osv., men disse oplysninger indgår ikke i be-

regningen af den samlede kvalitetsscore. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. For at opnå høj pålidelighed anbefales det at anvende 

supervision, når redskabet tages i brug, så evalueringen drøftes med en erfaren observatør. Forfat-

terne anbefaler, at man observerer i fire-syv timer i dagtilbuddet. Vuggestue og børnehave kan vur-

deres separat. 

 

It-understøttelse  
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse  
Redskabet er omfattet af ophavsret. Dansk Psykologisk Forlag forhandler selve redskabet inklusive 

it-understøttelse. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning til gennemførelse af observation og beregning af score. Det er 

valgfrit, om observationer skal gennemføres af en ekstern observatør eller af egne medarbejdere. 

Der foreligger ingen dokumentation for, om valget af enten ekstern eller intern observatør påvirker 

resultatet. 

 

Gennemsigtighed  
Redskabet indeholder en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen af 

redskabet. Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed 

og pålidelighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt red-

skabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed, men der er p.t. yderligere under-

søgelser i gang, og nærmere dokumentation forventes at foreligge i løbet af 2018. 

 

Gyldighed  
Der foreligger ingen dokumentation, men der er p.t. yderligere undersøgelser i gang, og nærmere 

dokumentation forventes at foreligge i løbet af 2018. 
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Kilder 

Selve redskabet 

Ringsmose, C., & Kragh-Müller, G. (2014). KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner. Køben-

havn: Dansk Psykologisk Forlag. 
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6.4 Rambøll Lege- og Læringsmiljøvurdering (LLMV) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er ikke eksplicit defi-

neret.  

Redskabet forholder sig ikke systematisk til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Redskabet indeholder perspektiver fra personale, ledelse, forældre og børn samt en eventuel 

observatør. 

Der foreligger endnu ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Selvrapportering medfører øget risiko for besvarelsesskævheder. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er let tilgængeligt og stiller ingen særlige krav til brugerens kompetencer.  

Redskabet er it-understøttet. 

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om lokal tilpasning påvirker re-

sultatet. 

Observationer forventes at tage en dag pr. dagtilbud. Personalet bruger i gennemsnit 16 minut-

ter på at udfylde skemaet. 

 

Beskrivelse 

LLMV er en videreudvikling af KL’s Temperaturmåling, KL’s Partnerskab om Folkeskolen samt 

Odense Kommunes læringsmiljøvurdering. I forbindelse med udviklingen er der lagt vægt på at un-

derstøtte den faglige refleksion. Formålet med redskabet er at understøtte et struktureret arbejde 

med at udvikle og styrke relationer mellem personale og børn i institutionen.  

 

Redskabet indeholder 75 spørgsmål inden for en række temaer, der følger de tematikker, som ma-

stergruppen for en styrket pædagogisk læreplan anbefaler til at understøtte udviklingen af højkva-

litetsdagtilbud. Læringsmiljøvurderingen er opbygget som en såkaldt 360-gradersmåling, som ind-

drager perspektiver fra en række interessenter til vurdering af dagtilbuddets pædagogiske miljø. 

Det er muligt at benytte redskabet uden at inddrage alle interessentgrupper. 

 

Resultaterne fra vurderingen sammenfattes i en rapport, der giver et overblik over de overordnede 

resultater inden for de forskellige temaer, som redskabet observerer. Derudover vises svarfordelin-

gen på de enkelte spørgsmål opdelt efter, hvilken interessentgruppe der har besvaret dem. Der er 

også mulighed for at sammenligne vurderingen af det enkelte tilbud med gennemsnittet i kommu-

nen.  
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Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet måler dimensionerne leg og læring, børnefællesskaber, overgange og sammenhæng, 

ledelse, pædagogfaglige kompetencer og forældresamarbejde. 

 

Målgruppe  
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år. 

 

Redskabstype  
Redskabet bygger på selvrapportering med mulighed for at supplere med observation. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Personalet bruger i gennemsnit ca. 16 minutter på at 

besvare skemaet, mens forældrene bruger i gennemsnit 4-5 minutter, og de ældste børn bruger 

gennemsnitligt 7-9 minutter. Det vurderes, at observationerne tager en dag pr. dagtilbud. Observa-

tionsteamet består af den daglige pædagogiske leder og en ekstern observatør, som kan være fx 

en dagtilbudsleder eller en pædagogisk konsulent. 

 

It-understøttelse  
LLMV-modellen er it-understøttet som en del af Rambølls platform Hjernen&Hjertet. 

 

Licensforhold og anvendelse  
LLMV-modellen er en del af Rambølls platform Hjernen&Hjertet og skal således indkøbes via Ram-

bøll. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning i gennemførelse af dataindsamling og brug. I skemaet kan re-

spondenterne undervejs hente hjælp til forståelse af spørgsmålene. Der er mulighed for lokal til-

pasning af dataindsamling og valg af interessentgrupper, og der foreligger ingen dokumentation 

for, hvordan valgene påvirker det samlede resultat. 

 

Perspektiver  
Hvis man vælger at inddrage alle interessentgrupper, rummer modellen perspektiver fra observa-

tør, personale, ledelse, forældre og de ældste børn.  

 

Gennemsigtighed  
Redskabet indeholder ikke en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen 

af redskabet. Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldig-

hed og pålidelighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt 

redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed, men Rambøll planlægger et for-

maliseret studie af data fra LLMV i 2018, hvorefter det kan forventes, at yderligere dokumentation 

vil foreligge. 
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Gyldighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed, men Rambøll planlægger et formali-

seret studie af data fra LLMV i 2018, hvorefter det kan forventes, at yderligere dokumentation vil fo-

religge. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Rambøll. Lege- og Læringsmiljøvurdering, version 01. 
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6.5 Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being 

(SSTEW) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er eksplicit defineret. 

Redskabets forhold til anerkendte standarder for målekvalitet er tydeligt beskrevet. 

Redskabet indeholder kun ét perspektiv, og det indeholder ikke et børneperspektiv. 

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Observationsredskabet minimerer risikoen for besvarelsesskævheder. 

Redskabet er udviklet i Storbritannien, og man skal således være opmærksom på eventuelle 

oversættelsesproblematikker. 

Praktisk anvendelighed 

Det anbefales, at observatører gennemfører et kursus i redskabet inden brug. 

Redskabet er it-understøttet. 

Der er ikke mulighed for lokal tilpasning. 

Observationen tager tre-fire timer pr. stue, der skal vurderes, og derudover skal der påregnes 

tid til bl.a. samtale med personalet og beregning af scoren. 

 

Beskrivelse 

SSTEW er et relativt nyt redskab, udgivet i 2015. Sustained shared thinking (vedvarende fælles 

tænkning) er det, der foregår, når to personer arbejder sammen om at løse et problem, klarlægge 

et koncept, evaluere aktiviteter, udfolde et narrativ osv. – og begge parter bidrager. Redskabet byg-

ger på resultater fra det britiske EPPE-projekt (Effective Provision of Pre-School Education), som 

viste, at vedvarende fælles tænkning er en af de centrale faktorer, der adskiller fremragende dagtil-

bud fra gode dagtilbud. Redskabets forfattere anbefaler, at man bruger redskabet sammen med et 

redskab i ERS-familien. SSTEW er således et supplement til ERS-redskaberne snarere end et alter-

nativ.  

 

Redskabet vurderer læringsmiljø på 14 dimensioner inden for fem overordnede temaer. Inden for 

hver dimension er der en række udsagn, hvor observatøren skal vurdere, om de passer på dagtil-

buddets praksis eller ej. Ud fra vurderingen af disse udsagn tildeler observatøren dagtilbuddet en 

samlet score for dimensionen på en syvtrinsskala, der går fra ”Utilstrækkeligt” til ”Fremragende”.  

 

Scoren for de enkelte dimensioner inden for hvert tema sammenlægges og noteres på et scoreark, 

der giver et overblik over dagtilbuddets resultater inden for hver dimension med mulighed for at 

udregne et gennemsnit på tværs af flere observatører. 
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Dansk oversættelse  
Redskabet er oversat til dansk og udgivet i Danmark i 2018. 

 

Måleområde 
Redskabet måler proceskvalitet, det vil sige, at strukturelle elementer ikke indgår i vurderingen. 

SSTEW måler proceskvalitet inden for socioemotionel udvikling og kognitiv udvikling med brug af 

underskalaer. 

 

Målgruppe  

Redskabet kan anvendes til børn i alderen 2-5 år. 

 

Redskabstype  
SSTEW er et observationsredskab. Observatøren kan interviewe personalet inden eller efter obser-

vationen for at få data om børnegruppen, dagtilbuddet osv., men disse oplysninger indgår ikke i 

beregningen af den samlede kvalitetsscore. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. For at opnå en høj grad af pålidelighed anbefaler udvik-

lerne dog, at man gennemfører et kursus i redskabet inden brug. Selve observationen tager tre-fire 

timer pr. stue, der skal vurderes, og derudover skal der påregnes tid til samtale med personalet, 

læsning af dokumentation osv. samt beregning af scoren. 

 

It-understøttelse  
En it-understøttelse af redskabet er under udvikling og forventes at blive tilgængelig i løbet af som-

meren 2018. 

 

Licensforhold og anvendelse  
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Dafolo. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder grundige vejledninger i gennemførelse af observation og beregning af score. 

Vejledningen understøtter redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Perspektiver  
Observatør.  

 

Gennemsigtighed  
Redskabet indeholder en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen af 

redskabet. Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed og 

pålidelighed. Da redskabet er nyt, foreligger der endnu ikke dokumentation for pålidelighed og gyl-

dighed. 

 

Pålidelighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. Forfatterne oplyser, at de forven-

ter at medtage dokumentation for pålidelighed i anden udgave af redskabet. 

 

Gyldighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Forfatterne oplyser, at de forventer 

at medtage dokumentation for gyldighed i anden udgave af redskabet. 
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Kilder 

Selve redskabet 

Siraj, I., Kingston, D., & Melhuish, E. C. (2018). SSTEW-skala til vurdering af kvalitet i pædagogisk 

praksis med de 2-5-årige – vedvarende fælles tænkning og følelsesmæssig trivsel. København: 

Dafolo. 
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6.6 Temperaturmåling 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Der er ikke redegjort tydeligt for, om redskabet bygger på forskning, og i givet fald hvilken 

forskning der er tale om.  

Redskabets kvalitetsforståelse og de enkelte delspørgsmåls forhold hertil er ikke eksplicit defi-

neret.  

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Redskabet indeholder perspektiver fra personale, ledelse og forældre samt observatør.  

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Selvrapportering medfører øget risiko for besvarelsesskævheder. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er let tilgængeligt og stiller ingen særlige krav til brugerens kompetencer. 

Redskabet er it-understøttet. 

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om lokal tilpasning påvirker re-

sultatet. 

 

Beskrivelse 

Temperaturmåling er et danskudviklet redskab, der er bygget op omkring temaerne i den pædago-

giske læreplan. Redskabet er inspireret af forskning og udviklet i et samarbejde mellem kommu-

nerne og KL. 

 

Redskabet består af spørgeskemaer til hhv. personale, ledelse, forvaltning og forældre, der tilsam-

men resulterer i en vurdering af dagtilbuddets læringsmiljø. Personalet udfylder et observations-

skema, hvor der er opstillet mål og tegn på, at en børnegruppe er ved at udvikle kompetencer in-

den for de seks læreplanstemaer. Derudover er der skemaer til personale, ledelse, forvaltning og 

forældre, som indeholder spørgsmål om personalets faglige kompetencer, ledelsen i relation til 

personalets faglige arbejde samt lærings- og udviklingsmiljøet i dagtilbuddet.  

 

Resultaterne fra besvarelserne af skemaerne sammenfattes i en rapport, som viser de samlede re-

sultater for dagtilbuddet. Rapporten kan sammenfatte resultater for det enkelte dagtilbud eller på 

kommunalt niveau.  

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 
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Måleområde 
Temperaturmåling belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner samt dagtilbuddets udvik-

lings- og læringsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets 

faglige arbejde. For hvert af de seks læreplanstemaer er der udviklet tre mål. For hvert mål er der 

udviklet tegn, som kan fortælle om børnegruppens kompetencer inden for de seks temaer. Tempe-

raturmålingen indeholder derudover mål for og tegn på et godt lærings- og udviklingsmiljø og 

gode faglige kompetencer blandt personalet samt mål for og tegn på ledelse i relation til persona-

lets faglige arbejde. 

 

Målgruppe  
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år. 

Redskabstype  
Redskabet bygger på både observation og selvrapportering. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Der lægges op til, at det enkelte dagtilbud selv fastsæt-

ter rammerne for observationerne, det vil sige tid, varighed og børnegruppe. For hver observations-

gruppe udfyldes ét skema. Det er ledelsen, der udpeger observatører og medobservatører. Det an-

befales, at der som udgangspunkt er to observatører pr. gruppe. Det tager ca. 60 minutter at ud-

fylde et observationsskema for en gruppe af 2- eller 4-årige børn. Forud for besvarelsen skal der på-

regnes en periode, hvor personalet observerer, om børnegruppen udviser de opstillede tegn. De 

øvrige skemaer til hhv. forældre, personale, dagtilbudsledelse og forvaltningsledelse tager ca. 15 

minutter at udfylde. 

 

It-understøttelse  
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse  
Redskabet er frit tilgængeligt for kommuner via KL. 

 

Retningslinjer  
Redskabet lægger op til, at observationer kan gennemføres, som det passer ind i hverdagen, og gi-

ver således rum for stor variation med hensyn til observationsmetode. Der foreligger ingen doku-

mentation for, hvordan valgene påvirker det samlede resultat. 

 

Perspektiver  
Dagtilbuddets egne pædagoger observerer børnegrupper. Der er spørgeskemaer til personale, le-

delse, forvaltning og forældre. 

 

Gennemsigtighed  
Redskabet indeholder ikke en beskrivelse af det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen 

af redskabet. Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldig-

hed og pålidelighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt 

redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed  
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 
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Kilder 

Selve redskabet 

Temperaturmåling. Lokaliseret 7. 5.  2018 på: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/. 

 

  

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/
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6.7 Overblik over redskaber, der måler læringsmiljøkvalitet  

 

Navn Dagtilbudstermometeret ERS-redskaber 

Fakta om redskabet 

Måler strukturel kvalitet Fysisk miljø Fysisk miljø 

Måler proceskvalitet Ja, en række aspekter Ja, en række aspekter 

Måler resultatkvalitet Børns tilfredshed/trivsel Nej 

Oprindelsesland og eventuel over-

sættelse 

Danmark USA. Redskaberne er oversat til 

dansk 

Målgruppe 0-6 år 0-2½ år (ITERS-R) 

3-5 år (ECERS-3) 

Redskabstype Observation og talende spørge-
skema til børn 

Observation 

Perspektiver   

Ekstern observatør Nej Ja 

Personaleperspektiv Ja Nej 

Ledelsesperspektiv Nej Nej 

Forældreperspektiv Nej Nej 

Børneperspektiv Ja Nej 

Forudsætninger for brug - Redskabet kræver certificering. Høj 

pålidelighed forudsætter erfaren ob-

servatør 

It-understøttelse Ja Nej 

Licensforhold og anvendelse Frit tilgængeligt Omfattet af ophavsret 

Gennemsigtigt, hvilket forsknings-

grundlag redskabet bygger på 

Nej Ja 

Pålidelighed dokumenteret Nej Ja 

Gyldighed dokumenteret Nej Ja 

Kilder til redskabet   

 Om Dagtilbudstermometeret. Lokali-

seret 7.5. 2018 på: 

http://dcum.dk/om-dagtilbudster-
mometeret. 

Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. 

(2016). ECERS-3. Børnemiljøvurder-

ingsskala. Early Childhood Environ-
ment Rating Scale®, Third edition. Vi-

rum: Hogrefe Psykologisk Forlag. 

 

Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. 

(2016). ITERS-R. Småbørnsmiljøvur-
deringsskala. Infant/Toddler Environ-

ment Rating Scale®, Revised. Virum: 

Hogrefe Psykologisk Forlag. 

 

 

 

http://dcum.dk/om-dagtilbudstermometeret
http://dcum.dk/om-dagtilbudstermometeret
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Navn KIDS LLMV 

Fakta om redskabet 

Måler strukturel kvalitet Fysisk miljø, voksen/barn-ratio Fysisk miljø 

Måler proceskvalitet Ja, en række aspekter Ja, en række aspekter 

Måler resultatkvalitet Nej Børns tilfredshed/trivsel 

Oprindelsesland og eventuel  

oversættelse 

Danmark Danmark 

Målgruppe 0-6 år  0-6 år  

Redskabstype Observation Observation og selvrapportering 

Perspektiver   

Ekstern observatør Ja Ja 

Personaleperspektiv Nej Ja 

Ledelsesperspektiv Nej Ja 

Forældreperspektiv Nej Ja 

Børneperspektiv Nej Ja 

Forudsætninger for brug Høj pålidelighed forudsætter erfaren 

observatør 

- 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Omfattet af ophavsret 

Gennemsigtigt, hvilket  

forskningsgrundlag  

redskabet bygger på 

Ja Nej 

Pålidelighed dokumenteret Nej Nej 

Gyldighed dokumenteret Nej Nej 

Kilder til redskabet   

Kilder 

 

Ringsmose, C. & Kragh-Müller,  

G. (2014). KIDS – Kvalitetsudvikling i  

daginstitutioner. København: Dansk  
Psykologisk Forlag. 

Rambøll. Lege- og  

Læringsmiljøvurdering, version 01. 
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Navn SSTEW Temperaturmåling 

Fakta om redskabet 

Måler strukturel kvalitet Nej Fysisk miljø, personalets uddan-
nelse 

Måler proceskvalitet Ja, en række aspekter Ja, en række aspekter 

Måler resultatkvalitet Nej Børns adfærd i henhold til lære-

planstemaer 

Oprindelsesland og eventuel over-
sættelse 

Storbritannien. Oversat til dansk Danmark 

Målgruppe 2-5 år  0-6 år 

Redskabstype Observation Observation og selvrapportering 

Perspektiver   

Ekstern observatør Ja Nej 

Personaleperspektiv Nej Ja 

Ledelsesperspektiv Nej Ja 

Forældreperspektiv Nej Ja 

Børneperspektiv Nej Nej 

Forudsætninger for brug Kursus i redskabet anbefales. Høj 
pålidelighed forudsætter erfaren 

observatør 

- 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Frit tilgængeligt 

Gennemsigtigt, hvilket forsknings-
grundlag redskabet bygger på 

Ja Nej 

Pålidelighed dokumenteret Nej Nej 

Gyldighed dokumenteret Nej Nej 

Kilder til redskabet   

 Siraj, I., Kingston, D., & Melhuish, E. 
C. (2018). SSTEW-skala til vurdering 

af kvalitet i pædagogisk praksis med 

de 2-5-årige – vedvarende fælles 

tænkning og følelsesmæssig trivsel. 

København: Dafolo. 

Temperaturmåling. Lokaliseret X. X 
2018 på: http://www.kl.dk/Kommu-

nale-opgaver/Born-og-unge/Dagtil-

bud/Temperaturmaaling/.  

 

 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Temperaturmaaling/
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7 Måling af generel 

udvikling 
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Børns generelle læring, trivsel, udvikling og dannelse er det, som dagtilbuddene samlet set skal un-

derstøtte og fremme, bl.a. gennem arbejdet med den pædagogiske læreplan. I denne del af hånd-

bogen præsenterer vi seks redskaber, som sigter mod at give et helhedsorienteret billede af det en-

kelte barns udvikling inden for en række områder.  

 

I kan finde en samlet oversigt over de vurderede redskaber sidst i kapitlet. 

 

Seks redskaber til måling af generel udvikling er med i håndbogen 

 

• Alle Med  

• Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) 

• Kompetencehjulet 

• Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer 

• SPU – Skoleparathedsundersøgelse 

• Trivselsvurderingsskemaet. 

 

Det siger loven om børns generelle udvikling 

I dagtilbudsloven står der: ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gen-

nem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages ud-

gangspunkt i et børneperspektiv. [...] Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, 

selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer: 

 

1. Alsidig personlig udvikling. 

2. Social udvikling. 

3. Kommunikation og sprog. 

4. Krop, sanser og bevægelse. 

5. Natur, udeliv og science. 

6. Kultur, æstetik og fællesskab.”  

(Dagtilbudsloven, § 7-8). 

Det pointeres også i loven, at dagtilbud skal have fokus på såvel kognitive kompetencer som ikke-

kognitive kompetencer, og at læringsmiljøet skal understøtte børnegruppens kropslige, socioemo-

tionelle og kognitive læring og udvikling.  
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Derfor er generel udvikling vigtigt  

Den udvikling, der sker i de år, hvor et barn går i dagtilbud, er afgørende for barnets trivsel både her 

og nu og på længere sigt. Årene fra 0-6 er den periode i barnets liv, hvor barnet udvikler sig mest på 

alle områder, og det er derfor interessant at måle et barns generelle udvikling og kompetencer i 

denne periode for at få et billede af, om barnet har de gode betingelser for alsidig trivsel, udvikling 

og læring, som er hensigten med dagtilbuddet. Det kan være for at se, om det enkelte barn har 

vanskeligheder inden for et eller flere områder, som kalder på en særlig pædagogisk indsats, og 

det kan være for at se på hele børnegruppen for at finde ud af, om der er brug for at styrke fokus på 

fx motorik eller at snakke om, hvordan man er en god kammerat.  

 

Hvad skal man se på for at få et billede af barnets generelle udvikling?  

Det er næppe muligt ved hjælp af måleredskaber at beskrive alle aspekter af et barns udvikling, da 

ethvert valg af måleområder samtidig vil være et fravalg af andre. Samtidig vil opdelingen af bar-

nets udvikling i specifikke måleområder altid være kunstig, da børns udvikling sker som en kom-

pleks helhed – fx udvikler børn sproglige kompetencer i samspil med andre, og der kan således 

være overlap mellem barnets sproglige og barnets sociale kompetencer.  

 

Alligevel er der generel enighed om, at hvis man vil danne sig et billede af barnets samlede udvik-

ling, er det væsentligt at komme rundt om barnets kropslige, socioemotionelle, sproglige og kogni-

tive udvikling.  

 

Den kropslige udvikling handler om barnets sansemotoriske udvikling, herunder sansestimulering, 

sanseintegration og motorik, som beskrevet i kapitel 8 Måling af sansemotorisk udvikling . 

 

Den socioemotionelle udvikling handler om barnets udvikling af evne til følelses- og selvregulering, 

relationsdannelse og udforskning som beskrevet i kapitel 9 Måling af socioemotionel udvikling.  

 

Den sproglige udvikling handler om barnets udvikling af sproglig forståelse og sprogligt udtryk in-

den for både talesprog og førskriftsprog som beskrevet i kapitel 11 Måling af sproglig udvikling. 

 

Den kognitive udvikling handler om barnets udvikling af evne til problemløsning samt funktioner 

som fx opmærksomhed og hukommelse.  

 

Den sproglige udvikling opfattes undertiden som en del af den kognitive udvikling, men der er tale 

om to forskellige udviklingsområder. Således kan et barn godt have en stærk kognitiv funktion 

uden at have et veludviklet sprog og fx være i stand til at lægge puslespil uden at være i stand til at 

forklare sprogligt, hvordan man gør.  

 

Hvad måler redskabet? 

De redskaber, der måler generel udvikling, kommer rundt om barnet på forskellige måder og defi-

nerer deres måleområder forskelligt. Der er et vist overlap mellem måleområderne, men der er 

også måleområder, som kun optræder i ét eller få redskaber. Der er også områder, som slås sam-

men i nogle redskaber og deles op i andre. Forskellige redskaber bruger forskellige betegnelser for 

det, de måler. Fx er det meget forskelligt, hvor tæt redskabernes betegnelser lægger sig op ad de 

betegnelser, der kendes fra læreplanstemaerne.  

 

Nogle måleområder optræder i alle redskaber, nemlig sproglig udvikling og sansemotorisk udvik-

ling, som alle redskaberne iagttager på forskellig måde.  
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Området socioemotionel udvikling er meget forskelligt defineret i forskellige redskaber. Det 

samme gælder området kognitiv udvikling. Redskaberne Læringshjul og Kompetencehjulet lægger 

sig op ad læreplanstemaerne2 og skelner mellem sociale kompetencer og alsidig personlig udvik-

ling. Trivselsvurderingsskemaet skelner mellem social trivsel og psykisk og emotionel trivsel. Alle 

Med har socioemotionel udvikling som ét måleområde. Redskabet Dansk pædagogisk udviklings-

beskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) skelner mellem selvregulering, opmærksomhed, hukommelse og 

sociale kompetencer. Skoleparathedsundersøgelse (SPU) måler hukommelse og indlæringsmåde, 

hvor sidstnævnte også omfatter socioemotionel udvikling. 

 

TABEL 7.1 

Oversigt over måleområder og redskaber 

 Alle Med Dansk pæda-

gogisk udvik-

lingsbeskri-

velse 

Læringshjul Kompetence-

hjul 

SPU Trivselsvurde-

ringsskema 

Socioemo-
tionel ud-

vikling 

Socioemotio-
nel udvikling 

Selvregule-
ring  

Sociale kom-

petencer 

Sociale kom-
petencer  

Alsidig per-

sonlig udvik-

ling 

Sociale kom-
petencer  

Alsidig per-

sonlig udvik-

ling 

Indlærings-
måde 

 

Psykisk og 
emotionel 

trivsel  

Social trivsel 

Kognitiv 
udvikling 

 Opmærksom-
hed 

Hukommelse  

  Hukommelse:  
• Visuel  

• Auditiv 

• Kognitiv 
trivsel 

Sproglig 

udvikling 

Sprog  Sprog og 

kommunika-

tive kompe-
tencer 

Sproglig ud-

vikling 

Sproglig ud-

vikling 

Sproglig for-

måen: 

• Forståelse 
• Udtryk 

 

Sansemo-

torisk ud-

vikling 

Sans-

ning/motorik  

Grovmotorik 

Finmotorik  

Krop og be-

vægelse  

Krop og be-

vægelse  

Perceptuelle 

motoriske 

færdigheder: 

• Kopiering 
af former 

• Visuel skel-

nen 

Fysisk og san-

semotorisk 

trivsel 

Øvrige læ-

replanste-
maer 

  Natur og na-

turfænome-
ner  

Kulturelle ud-

tryk og vær-

dier 

Natur og na-

turfænome-
ner  

Kulturelle ud-

tryk og vær-

dier 

Talforståelse  

Øvrige må-
leområder 

Leg  
Trivsel 

Hverdags- 

aktiviteter 

Leg og aktivi-
teter  

Færdigheder i 

dagligdagen 

    

 

 

2  Der refereres i dette afsnit til læreplanstemaerne, som de var formuleret til og med 2016-loven, da redskaberne er udviklet, mens 

denne lov var gældende.  
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Kun meget få redskaber iagttager aspekter af tidlig matematisk opmærksomhed. Det drejer sig om 

SPU, som måler talforståelse, og Læringshjul og Kompetencehjul, som har området med som en 

del af læreplanstemaet natur og naturfænomener.  

 

De redskaber, der lægger sig tæt op ad læreplanstemaerne, måler også barnets udvikling inden for 

områderne natur og naturforståelse samt kulturelle udtryk og værdier. For disse to læreplanste-

maer er der endnu ikke udviklet særskilte måleredskaber.  

 

Endvidere måler to af redskaberne, nemlig Alle Med og Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 

0 til 6 år (3. udgave), nogle områder, som i mindre grad lægger sig op ad forskningstraditioner og i 

højere grad udspringer af pædagogisk praksis, nemlig leg/leg og aktiviteter, trivsel og hverdagsakti-

viteter/færdigheder i dagligdagen.  
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7.1 Alle Med 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af de inkluderede måleområder er tydeligt beskrevet.  

Graden og kvaliteten af forskningsunderbygning af de enkelte måleområder varierer.  

Redskabets udvikling er tydeligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger delvis dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Norge. Der foreligger ikke dokumentation for redskabets afprøvning i 

Danmark.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måleområderne samt korte og over-

ordnede forslag til mulige indsatser og aktiviteter.  

Det fremgår ikke, hvor lang tid det tager at anvende redskabet. 

 

Beskrivelse 

Alle Med, som er udviklet i Norge, udkom i 2006 og er revideret i 2015. Formålet var at udvikle et 

redskab, som dagtilbud kan bruge som en systematisk forberedelse til forældresamtaler. Desuden 

var det ønsket at gøre det muligt at etablere et fælles sprog som udgangspunkt for bedre samar-

bejde på tværs af dagtilbud og mellem dagtilbud og skole. Observationspunkterne i redskabet er 

udviklet på baggrund af praksis i dagtilbud samt relevant teori og forskning.  

 

Alle Med består af et vejledningshæfte og et observationsskema i form af et cirkelskema, som det 

pædagogiske personale udfylder på baggrund af observation af barnet. Under hvert område er der 

udvalgt observationsudsagn, som det pædagogiske personale udfylder med ”Kan/gør ikke”, 

”Kan/gør delvis” eller ”Kan/gør”. Der er tre observationsudsagn under hvert måleområde på hvert 

af alderstrinnene 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år. 

 

Resultaterne formidles visuelt i cirklen, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til aldersfor-

ventningen. Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måleområderne samt korte 

og overordnede forslag til indsatser og aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Alle Med er oversat til dansk og udgivet i Danmark i 2011. 
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Måleområde 
Redskabet er opdelt i seks måleområder, nemlig sprog, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter, sans-

ning/motorik og socioemotionel udvikling. Redskabet måler således dimensioner inden for krops-

lig, sproglig, kognitiv og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 1-6 år. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Det pædagogiske personale udfylder løbende skemaet i 

løbet af eksempelvis en tougers observationsperiode, hvor man observerer barnet i typiske aktivi-

teter samt i dets relationer. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Special-pædagogisk forlag.  

It-versionen forhandles af INFOBA. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer og ret-

ningslinjer for registrering, udregning og fortolkning af svar. Vejledningen giver mulighed for lokal 

tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
I vejledningen understreges vigtigheden af at informere forældre om redskabet og inddrage dem i 

fortolkningen. Desuden understøtter redskabet fortolkning af resultater samt indsatser på bag-

grund af resultater gennem inspirations- og støttemateriale. 

 

Gennemsigtighed 
Redskabets udvikling er udførligt beskrevet, og redskabet forholder sig til anerkendte standarder 

for målekvalitet. Hvert af de seks måleområder er beskrevet med henvisning til forskning, der be-

grunder vigtigheden af det pågældende område for barnets udvikling, men redskabet indeholder 

ikke nogen argumentation for, hvorfor de valgte måleområder er udvalgt og afgrænset, som de er. 

Især måleområderne leg, trivsel og hverdagsaktiviteter synes at overlappe med de mere veldefine-

rede måleområder sprog, sansning/motorik og socioemotionel udvikling på måder, som gør det 

svært at gennemskue, om der er tale om særlige områder. Mængden og kvaliteten af den forsk-

ning, der henvises til under hvert område, varierer. Til hver opgave/hvert spørgsmål er der tilknyttet 

en kort forklaring på, hvorfor dette er interessant, men der er ingen diskussion af, hvorfor opga-

ver/spørgsmål er udvalgt frem for andre mulige. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre 

end udviklerne har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Udviklerne har gennemført statistiske analyser af redskabets pålidelighed. Der er dokumentation 

for, at redskabet måler konsistent uafhængigt af den person, der bruger det. Der foreligger ikke do-

kumentation for, om redskabet måler stabilt over tid. Der er generelle retningslinjer for brugen af 

redskabet, men ikke specifikke forskrifter for, hvad der er særligt vigtigt for at sikre pålideligheden. 
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Gyldighed 

Udviklerne har gennemført statistiske analyser, som viser, at Alle Med til en vis grad måler det 

samme som andre anerkendte redskaber. Udviklerne oplyser, at det på baggrund af de norske 

pilotstudier er fastslået, at ca. 70 % af børnene bør opnå ”Kan”, ca. 20 % af børnene ”Kan delvis”, 

og ca. 10 % af børnene ”Kan ikke”, for hvert af observationspunkterne. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed kun er delvist dokumenteret, vil det kræve 

yderligere dokumentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Løge, I. K., Leidland, K., Mellegaard, M., Olsen, A. H. S., & Waldeland, T. (2015). Vejledning til Alle 

Med. Herning: Special-pædagogisk forlag.  

Udviklers dokumentation 

Løge, I. K. (2015). Statistisk analyse av observasjonspunktene i ALLE MED. Lokaliseret 9. april 

2018 på: https://www.infovestforlag.no/media/files/258/Statistisk_analyse_ALLE_MED.pdf. 

 

  

https://www.infovestforlag.no/media/files/258/Statistisk_analyse_ALLE_MED.pdf


Måleredskaber i dagtilbud 

Måling af generel udvikling 

Danmarks Evalueringsinstitut 74 
 

7.2 Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år  

(3. udgave) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af de inkluderede måleområder er tydeligt beskrevet.  

Graden og kvaliteten af forskningsunderbygning af de enkelte måleområder varierer.  

Redskabets udvikling er tydeligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Det er ikke muligt at opsamle målinger på gruppeniveau. 

Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måleområderne samt eksempler på 

anvendelse og opfølgning.  

Det fremgår ikke, hvor lang tid det tager at anvende redskabet. 

 

Beskrivelse 

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) er et ajourført materiale til brug i 

forbindelse med udarbejdelse af en pædagogisk udviklingsbeskrivelse. Materialet er metodisk in-

spireret af Hans Weltzers danske udgave af Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse af småbørn og er 

desuden inspireret af andre materialer, som bruges inden for det specialpædagogiske område. 

Redskabet bygger ifølge forfatterne på nyere udviklingspsykologisk og neuropsykologisk teori samt 

på erfaring fra pædagogisk praksis. Formålet er at identificere børn med behov for yderligere ud-

redning eller særlig indsats. Derudover er der et almenpædagogisk formål, nemlig at kunne fore-

tage systematisk observation af et barn eller en børnegruppe.  

 

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) består af dels en kvantitativ del, 

hvor barnets udvikling registreres på en række områder med faste kategorier, dels en kvalitativ del, 

hvor den pædagogiske medarbejder udarbejder en kvalitativ beskrivelse af barnet. Dansk pædago-

gisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) iagttager barnets udvikling inden for ni områder, 

som omfatter både sproglige, metakognitive, socioemotionelle og motoriske kompetencer. Hvert 

udviklingsområde er opdelt i 13 udviklingstrin, der relaterer sig til forskellige perioder i barnets ud-

vikling, fra det er 0 år, til det er 6 år. For hvert trin er der et antal udsagn, hvor den pædagogiske 

medarbejder skal vurdere, om barnet ”Altid”, ”Nogle gange/I nogen grad” eller ”Aldrig” udviser 
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denne adfærd. Antallet af udsagn på det enkelte trin varierer. Der er også mulighed for at svare 

”Ved ikke” og for at angive, at svaret er baseret på gæt, samt for at tilføje en kvalitativ kommentar.  

Der udregnes en samlet score for hvert udviklingsområde. På baggrund af de ni scorer dannes en 

udviklingsprofil for barnet, som danner udgangspunkt for at udarbejde den kvalitative udviklings-

beskrivelse af barnet inden for de ni områder. Den kvalitative beskrivelse opbygges med en beskri-

velse af, hvad barnet mestrer på det pågældende tidspunkt, samt zonen for nærmeste udvikling. 

Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måleområderne samt eksempler på an-

vendelse og opfølgning. 

 

Dansk oversættelse 
Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år (3. udgave) er udviklet i Danmark og er derfor 

tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet omfatter ni udviklingsområder: opmærksomhed, hukommelse, leg og aktiviteter, sprog 

og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, grovmotorik, finmotorik 

samt færdigheder i dagligdagen. Redskabet måler således dimensioner inden for kropslig, sproglig, 

kognitiv og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år. Udvikleren anbefaler, at man i forbindelse med 

de kvalitative kommentarer noterer, hvis barnet har anderledes forudsætninger og fx har dansk 

som andetsprog. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab.  

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  

Redskabet kræver ikke særlig certificering. Udvikleren oplyser dog, at materialet forudsætter en 

uddannelse som pædagog eller tilsvarende. Redskabet kræver således ikke særlig ekspertise i form 

af fx særlige kursus- eller uddannelsesforløb. Vejledningen fremhæver dog, at det er vigtigt, at 

personer, der udarbejder en udviklingsbeskrivelse, har gode faglige forudsætninger. Her tænkes på 

et godt kendskab til barnets normale udvikling og eventuelle afvigelser herfra, færdigheder med 

hensyn til at observere samt systematik i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsbeskrivelsen. 

Disse forudsætninger er nødvendige for at kunne give præcise besvarelser og dermed tilvejebringe 

et præcist billede af barnets udvikling i selve beskrivelsen. Forud for udarbejdelsen skal man 

gennem en længere periode have observeret barnet for at kunne besvare spørgsmålene. 

Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemførelse. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet.  

 

Licensforhold og anvendelse 
Materialets spørgeskemaer er til fri kopiering. Et onlinescoringsprogram forhandles af Dansk Psy-

kologisk Forlag. Procesredskabet DPU Dokumentation forhandles af Sofus. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer og ret-

ningslinjer for registrering, udregning og fortolkning af svar. 
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Etiske perspektiver 

I materialets vejledning opfordres det pædagogiske personale til at reflektere over eventuelle 

forskelle mellem hhv. pædagogernes og forældrenes opfattelse af barnets udvikling. Vejledningen 

indeholder i den forbindelse forslag til refleksionsspørgsmål. Desuden understøtter redskabet 

fortolkning af resultater samt indsatser på baggrund af resultater gennem inspirations- og 

støttemateriale. 

 

Gennemsigtighed 
Redskabets udvikling er beskrevet, og redskabet forholder sig til anerkendte standarder for måle-

kvalitet. Redskabet beskriver, hvad det har til hensigt at måle, og indeholder beskrivelser af redska-

bets forståelse inden for hvert af de ni områder. Det varierer, i hvilken grad beskrivelserne indehol-

der henvisninger til forskning. Redskabet indeholder ikke en detaljeret begrundelse for udvælgelse 

og afgrænsning af de enkelte måleområder. Måleområderne "Leg og aktiviteter" og "Færdigheder i 

dagligdagen" synes at overlappe med de andre måleområder på måder, som gør det svært at gen-

nemskue, om der er tale om særlige områder. Der er ingen begrundelse for, hvordan opga-

ver/spørgsmål er udvalgt frem for andre mulige. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre 

end udviklerne har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 

Som led i udviklingen af redskabet er der ad flere omgange gennemført kvalitative afprøvninger. 

Der foreligger ikke dokumentation for resultaterne fra disse afprøvninger, ligesom der ikke 

foreligger dokumentation for, at der er foretaget statistiske undersøgelser af redskabets 

pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Som led i udviklingen af redskabet er der gennemført en kvalitativ afprøvning med efterfølgende 

tilpasning ad tre omgange i såvel almene som specialpædagogiske institutioner. Materialets tredje 

udgave er afprøvet i 36 institutioner, som har udarbejdet udviklingsbeskrivelser ved hjælp af mate-

rialet og givet kvalitative tilbagemeldinger. Udvikleren konkluderer på baggrund af tilbagemeldin-

gerne fra disse afprøvninger, at redskabet udviser en fuldt tilfredsstillende gyldighed og generali-

serbarhed. Der foreligger ikke offentliggjort dokumentation for resultaterne fra disse afprøvninger, 

ligesom der ikke foreligger dokumentation for, at der er foretaget statistiske undersøgelser af red-

skabets gyldighed. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det ikke muligt at aflæse resultater på gruppeniveau. 
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Kilder 

Selve redskabet 

Løge, I. K., Leidland, K., Mellegaard, M., Olsen, A. H. S., & Waldeland, T. (2015). Vejledning til Alle 

Med. Herning: Special-pædagogisk forlag.  

Udviklers dokumentation 

Løge, I. K. (2015). Statistisk analyse av observasjonspunktene i ALLE MED. Lokaliseret 9. april 

2018 på: https://www.infovestforlag.no/media/files/258/Statistisk_analyse_ALLE_MED.pdf. 

 

  

https://www.infovestforlag.no/media/files/258/Statistisk_analyse_ALLE_MED.pdf
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7.3 Kompetencehjulet og Kompetencehjulet smart 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er beskrevet.  

Redskabets udvikling er ikke tydeligt beskrevet.  

Udviklingen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bag-

vedliggende dimensioner er ikke tydeligt beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Kvaliteten af den del af redskabet, der støtter op om mulige tilpasninger af læringsmiljøer, vari-

erer. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder formidling af viden om børns sproglige udvikling inden for læreplanens 

seks temaer samt forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at anvendelsen af redskabet tager ca. 45 minutter pr. barn for en rutineret 

bruger. 

 

Beskrivelse 

Kompetencehjulet er oprindeligt udviklet i Danmark af University College Nordjylland for LearnLab 

som en del af det treårige udviklingsprojekt Nye briller i pædagogisk arbejde. Redskabet bygger 

ifølge udbyderen på nyere udviklingspsykologi og relationsorienteret forskning og teori og er byg-

get op omkring de seks læreplanstemaer, som de var formuleret til og med 2016-loven. Formålet 

med redskabet er at understøtte pædagogisk kvalitetsudvikling ved at dokumentere barnets ud-

vikling, levere viden om, hvad børn kan lære, samt inspirere til, hvordan de kan lære det. 

 

Redskabet er et it-redskab med indbygget vejledningsmateriale. Redskabet iagttager barnets ud-

vikling gennem 700 progressionslæringsmål, som dækker barnets udvikling inden for de seks lære-

planstemaer og bygger på forventninger om, hvad barnet er i gang med at lære, fordelt på otte al-

dersintervaller i aldersspændet 0-6 år. Antallet af progressionslæringsmål, der skal vurderes inden 

for hvert aldersinterval, varierer. For hvert læringsmål registreres barnets færdigheder ved hjælp af 

kategorierne ”Gør”, ”Gør med hjælp”, ”Viser initiativ, men kan ikke selv” og ”Kan ikke endnu”. Red-

skabet giver mulighed for at svare for en hel børnegruppe. 
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Resultaterne formidles visuelt i en kompetenceprofil, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold 

til aldersforventningen. Pædagogisk personale kan undervejs i arbejdet med redskabet hente res-

sourcer til at informere og inspirere praksis for hvert progressionslæringsmål i form af viden om 

barnets nærmeste udviklingszone, videoklip samt forslag til aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet dækker alle temaer i de pædagogiske læreplaner, som de var formuleret til og med 

2016-loven, gennem måleområderne sprog, sociale kompetencer, personlige kompetencer, natur 

og naturfænomener, kultur samt krop og bevægelse. Hvert af de seks måleområder dækkes af fire-

otte underdimensioner. Redskabet måler således dimensioner inden for kropslig, sproglig, kognitiv 

og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn i alderen 0 år til og med børnehaveklasse. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Det forudsætter, at det pædagogiske personale sætter 

sig ind i brugen af redskabet og læser baggrundsinformationer om de enkelte læringsmål, hvoref-

ter spørgsmålene besvares på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnets udvik-

ling over en periode på højst to uger. Udvikleren anslår et tidsforbrug på 45 minutter pr. barn for 

den rutinerede bruger. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret. Det er muligt at købe licens til redskabet hos LearnLab. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning med hensyn til gennemførelse af re-

gistrering. Vejledningen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, 

om den lokale tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter en efterfølgende tilpasning af barnets læringsmiljø gennem konkret inspi-

ration til at understøtte udvikling inden for de seks udviklingsdimensioner med mulighed for at 

give forældre adgang til resultater og det understøttende materiale.  

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Redskabet beskriver, hvad det har til 

hensigt at måle, og inkluderer en kort og overordnet beskrivelse af redskabets forståelse af barnets 

udvikling inden for de enkelte områder. Beskrivelsen af redskabets forståelse af det sproglige om-

råde er udfoldet mere end de andre områder i dokumentationen, der, så vidt EVA er orienteret, ikke 

er offentligt tilgængelig. Redskabet refererer til viden og forskning, men det er ikke tydeligt beskre-

vet, hvilken sammenhæng der er mellem denne forskningsviden og konstruktionen af redskabet. 
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Redskabet argumenterer ikke for udvælgelsen af underliggende dimensioner inden for de seks må-

leområder, og de enkelte dimensioner og underdimensioner er ikke velbeskrevne. Heller ikke ud-

vælgelsen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bagvedlig-

gende dimensioner er velbeskrevet. Redskabet argumenterer ikke for udvælgelsen af de enkelte 

spørgsmål. Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet. Redskabets videns-, 

video- og aktivitetsmateriale, der har til formål at informere og inspirere praksis, har en varierende 

videnskvalitet og en varierende sammenhæng med de enkelte progressionslæringsmål. Redska-

bets pålidelighed og gyldighed er i ét tilfælde og i meget lille omfang undersøgt af andre end udvik-

leren. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Udvikleren henviser til et studie med 

pædagogers positive vurderinger af redskabet, men der foreligger ikke en offentliggjort rapport fra 

studiet. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Kompetencehjulet. www.learnlab.dk.  

Udviklers dokumentation 

LearnLab. (u.å.). Sammenligning af redskaberne. 

LearnLab. (upubliceret). Hvilken forskning bygger PUB Sprog på og hvordan dokumenteres 

dette? 

LearnLab. (upubliceret). Uddybende respons 04.12.17. 

LearnLab (u.å.). Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber.  

LearnLab. (2017). PUB Sprog – et sprogindsats-og sprogvurderingsredskab. Formål, tankegang, 

baggrund samt retningslinjer for brug af PUB sprog. Dokumentationsnotat. 

Mortensen, L. Z. (2017). Pædagogisk brug af redskaber til vurdering af børns læring i dagtilbud. 

CEPRA-striben, 22, 32-49. 

Www.learnlab.dk. 

Andre studier 

Meyer, H., & Larsen, G. (2009). Fælles fagligt fundament: ’Nye briller’ i det pædagogiske arbejde – 

Mariagerfjord kommune. Aalborg: CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis. 
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Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. (2016). Evaluering af medarbejderes arbejde 

med Kompetencehjulet. Faxe: Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. 
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7.4 Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområderne er beskrevet, men ikke underbygget med forskning.  

Det er ikke dokumenteret, om og hvordan redskabet bygger på teori og/eller forskning.  

Redskabets udvikling er ikke beskrevet.  

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

Redskabet indeholder overordnet formidling af viden om måleområdet samt overordnede for-

slag til, hvordan resultaterne kan anvendes på forskellige niveauer.  

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om tilpasning påvirker resulta-

tet.  

Det fremgår ikke, hvor lang tid det tager at anvende redskabet. 

 

Beskrivelse 

Læringshjulet (også kaldet Dialogmodulet eller Rambøll Dialog) er udviklet som led i KL’s arbejde 

med faglige kvalitetsoplysninger. Redskabet er en justering af et materiale til statusudviklingssam-

taler udviklet af Aarhus Kommune. Redskabets formål er at bidrage til, at det enkelte dagtilbud kan 

gennemføre en systematisk kvalitetsudvikling, samt at skabe refleksion og dialog om, hvordan bar-

nets udvikling bedst muligt kan understøttes. 

 

Personale og forældre udfylder hver deres skema for hvert barn. Læringshjulet dækker alle temaer 

i de pædagogiske læreplaner, som de var formuleret til og med 2016-loven. Inden for hvert lære-

planstema er der formuleret tre pædagogiske læringsmål for hver aldersgruppe. Dog er der for den 

yngste aldersgruppe kun formuleret ét læringsmål under kulturelle udtryksformer og værdier og ét 

under natur og naturfænomener. For hvert læringsmål skal barnet vurderes ved hjælp af kategori-

erne ”Kan”, ”Kan næsten selv”, ”Kan med hjælp” eller ”Kan ikke endnu”. Som hjælp i forbindelse 

med udfyldelse er der opstillet tre indikatorer for hvert læringsmål.  

 

Resultaterne vises i et spindelvævsdiagram, hvor forældres og personales vurderinger kan ses sam-

tidigt. Redskabet indeholder overordnet formidling af viden om måleområdet samt overordnede 

forslag til, hvordan resultaterne kan anvendes på forskellige niveauer. 
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Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Læringshjulet dækker alle temaer i de pædagogiske læreplaner, som de var formuleret til og med 

2016-loven, gennem måleområderne sproglig udvikling, sociale kompetencer, alsidig personlig ud-

vikling, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt krop og bevægelse 

med tre læringsmål under hvert tema. Redskabet måler således dimensioner inden for kropslig, 

sproglig, kognitiv og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i fem aldersgrupper, nemlig 9-14 måneder, 2-årsalderen, 3-årsal-

deren, 4-årsalderen samt 5-6-årsalderen. Ikke alle læreplanstemaer dækkes i alle aldersgrupper. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab.  

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Det anbefales, at samtalen aftales ca. fire uger i forvejen, 

og at forældrene samtidig får vejledning i udfyldelse af Læringshjulet. Personalet forbereder sam-

talen ved at indsamle skriftlig dokumentation om barnet, som dokumenterer barnets udvikling i 

forhold til de seks læreplanstemaer. Med hensyn til aldersgruppen 9-14 måneder kan det være re-

levant at inddrage sundhedsplejersken i forbindelse med udfyldelse af skemaet. Alternativt kan 

man for denne aldersgruppe nøjes med forældrenes besvarelse. Redskabet angiver ikke et forven-

tet tidsforbrug til gennemførelse. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Skemaerne til Læringshjulet er frit tilgængelige via KL. LearnLab og Rambøll udbyder hver sin it-

understøttede version af redskabet. De to versioner er ikke helt identiske. Rambøll Dialog er sup-

pleret med spørgsmål om barnets sundhed, trivsel og relationer. I LearnLabs version kan man 

vælge mellem den oprindelige model, hvor der spørges ind til de overordnede læringsmål, og en 

udvidet model, hvor der spørges ind til hver indikator under de forskellige læringsmål. 

 

Retningslinjer 
Vejledningen lægger op til, at man lokalt kan tilpasse redskabet med hensyn til såvel læringsmål 

som indikatorer. Der lægges op til, at det enkelte dagtilbud selv kan formulere supplerende læ-

ringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til 

intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af redskabets it-version. De angivne indika-

torer er kun forslag; forældre og personale kan beslutte sig for andre eller flere indikatorer. Der skal 

ikke være et givent antal indikatorer til stede, for at barnet har nået læringsmålet, og vejledningen 

giver således mulighed for lokal tilpasning af redskabets papirversion. Der foreligger ikke doku-

mentation for, om den lokale tilpasning påvirker resultatet.  

 

Vejledningen indeholder ikke klare retningslinjer for, hvordan besvarelser registreres, udregnes og 

fortolkes. Redskabet indeholder en vejledning med hensyn til tilrettelæggelse og gennemførelse af 

observationer. 
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Etiske perspektiver 
Vejledningen pointerer vigtigheden af, at forældrene informeres om, hvordan informationerne om 

børnene indsamles, og hvordan vurderingerne foretages, samt at personalet tager hensyn til foræl-

drenes forskellige forudsætninger. Desuden understøtter redskabet fortolkning af resultater samt 

indsatser på baggrund af resultater gennem inspirations- og støttemateriale. 

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Udvikleren oplyser selv, at der er tale om et 

redskab, der ikke er forskningsvalideret. Det fremgår ikke, på hvilken baggrund læringsmålene er 

formuleret, ud over at det angives, at de anses for at være betydningsfulde og grundlæggende. 

Desuden angives det, at læringsmålene ikke er udtømmende, men udtryk for et valg af fokusområ-

der. Der er ikke henvisninger til, hvilken viden der ligger til grund for formuleringen af læringsmål 

og indikatorer. Redskabet indeholder en overordnet beskrivelse af hvert læreplanstema, og disse 

beskrivelser er ens for alle aldersgrupper. Der er valgt indikatorer og læringsmål for hver alders-

gruppe. Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. Udvikleren oply-

ser, at metodebeskrivelser for redskabet er under udarbejdelse, herunder statistiske analyser af på-

lidelighed og gyldighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har under-

søgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ikke dokumentation for redskabets gyldighed.  

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da læ-

ringsmål og indikatorer kan tilpasses lokalt, og da der ikke er dokumentation for redskabets påli-

delighed og gyldighed, er det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer. Lokaliseret 7.5. 2018 på: 

www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Ikke-IT-understottede-redska-

ber1/Laringshjul-til-dialog-og-vurdering-af-borns-kompetencer/. 
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7.5 Skoleparathedsundersøgelse (SPU) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets udvikling er beskrevet, men det fremgår ikke tydeligt, hvordan måleområdet og de 

fem underområder er defineret, eller i hvilket omfang det bygger på forskning.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Der foreligger ikke dokumentation for den danske versions pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Storbritannien og oversat til dansk. Redskabet er afprøvet i Danmark, 

men der foreligger ikke dokumentation for afprøvningen.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er ikke it-understøttet.  

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Retningslinjerne for brug af redskabet forholder sig til barnets oplevelse af vurderingssituatio-

nen. 

Redskabet indeholder en kort og overordnet formidling af viden om måleområdet.  

Redskabet indeholder ikke forslag til mulige indsatser og aktiviteter.  

Det fremgår ikke, hvor lang tid det tager at anvende redskabet. 

 

Beskrivelse 

Redskabet er en dansk bearbejdning af det engelske Bury Infant Check. Redskabets formål er over-

ordnet at bidrage til en systematisk helhedsvurdering af barnets kompetencer og udviklingsmulig-

heder i forhold til det at være skoleparat, og hovedformålet er at identificere børn, der har brug for 

særlig hjælp. Redskabet er således ikke velegnet til at skelne mellem børn med et gennemsnitligt 

eller højt niveau af skoleparathed eller at give en detaljeret afdækning af barnets færdigheder. Te-

sten anvendes i begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole, så der er tid til at til-

rettelægge et eventuelt skoleforberedende forløb. 

 

Redskabet består af 60 spørgsmål, hvoraf de 47 er opgaver, som barnet skal løse sammen med det 

pædagogiske personale, og 13 er spørgsmål, som personalet besvarer ud fra deres kendskab til 

barnet. Det er muligt at gennemføre en fuldstændig undersøgelse ved brug af alle 60 spørgsmål 

eller en kort undersøgelse, hvor kun de personalebesvarede spørgsmål indgår. Disse spørgsmål 

dækker områderne sproglig formåen og indlæringsmåde. Opgaverne, som barnet skal løse, scores 

med 0 eller 1 point, alt efter om barnet svarer rigtigt eller forkert. Spørgsmålene, som personalet 

skal besvare, tildeles 1 point, hvis barnet sædvanligvis er i stand til at gøre det, der bliver spurgt 

om, og 0 point, hvis det ikke er tilfældet.  
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Materialet indeholder en scoringsvejledning samt vejledning i udarbejdelse af en grafisk profil for 

hvert enkelt barn og i, hvordan man samler resultater for flere børn til et resultat på gruppeniveau. 

Der er ikke angivet en absolut grænse for, hvilken score der skal markere grænsen mellem bekym-

ring eller ej, men med hensyn til den fulde undersøgelse anbefales det, at man tager udgangspunkt 

i den engelske standardiseringstabel, som indgår i vejledningen. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er oversat til dansk og udgivet i Danmark i 1992. Redskabet er afprøvet i et stort antal 

dagtilbud og børnehaveklasser i Aarhus, Horsens og Vejle samt Grønland. 

 

Måleområde 
Redskabet måler skoleparathed, som det viser sig i det 5-6-årige barns beherskelse af elementære 

færdigheder inden for sproglig forståelse og udtryk, hukommelse, perceptuelle-motoriske færdig-

heder samt elementær forståelse af mængdebegreber. Redskabet måler således dimensioner in-

den for kropslig, sproglig, kognitiv og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til 5-6-årige børn i dagtilbud i det sidste halvår før planlagt skolestart. På 

forlagets hjemmeside er det angivet, at redskabet er velegnet til at belyse de særlige problemer, 

som tosprogede børn kan stå over for ved skolestart. 

 

Redskabstype 
Den fuldstændige undersøgelse rummer 47 testopgaver og 13 observationsspørgsmål. Den korte 

undersøgelse gennemføres udelukkende ved brug af observationsspørgsmål. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Da redskabet kræver, at den voksne har kendskab til 

barnet, bør redskabet ikke bruges før oktober-november i børnehaveklassen og i dagtilbud i januar 

i det år, hvor barnet efter planen starter i skole. Der er ingen krav til brugernes uddannelse. Det an-

befales, at den, der foretager undersøgelsen, har prøvet den på mindst tre børn, før den bruges til 

at identificere børn med behov for en særlig indsats. Det er væsentligt at følge vejledningen og så-

ledes hverken give for lidt eller for meget hjælp i forbindelse med de enkelte opgaver.  

 

It-understøttelse 
Redskabet er ikke it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Hogrefe Psykologisk Forlag.  

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning til gennemførelse med klare retningslinjer for, hvordan besva-

relser registreres, og scorer udregnes. Vejledningen indeholder retningslinjer for gennemførelse, 

hvad den voksne skal sige i forbindelse med de forskellige opgaver, og hvad der udgør acceptable 

og uacceptable svar. Retningslinjerne for brugen af redskabet forholder sig til barnets oplevelse af 

vurderingssituationen.  

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understreger vigtigheden af i en positiv stemning at formidle undersøgelsen som en le-

gende aktivitet over for børnene, så de ikke får fornemmelsen af, at det handler om at finde fejl og 

mangler. Hvis et barn er utilpas eller utryg, skal man udsætte undersøgelsen. 
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Gennemsigtighed 
Redskabet indeholder en beskrivelse af udviklingsprocessen og forholder sig til anerkendte stan-

darder for målekvalitet. Det fremgår tydeligt, at redskabet har til hensigt at måle skoleparathed. 

Der indgår en kort beskrivelse af den teoretiske forståelse af begrebet skoleparathed, men det 

fremgår ikke tydeligt, hvordan måleområdet er defineret, eller i hvilket omfang det bygger på forsk-

ning. Der er ikke klare begrundelser for, hvorfor netop de fem måledimensioner er udvalgt, og der 

henvises ikke til forskning, der dokumenterer dette. De enkelte dimensioner er kort og overordnet 

beskrevet. Redskabet indeholder en kort beskrivelse af udvælgelsesprocessen, men det fremgår 

ikke præcist, på hvilket grundlag udvælgelsen er foretaget. Redskabet indeholder ikke en nærmere 

beskrivelse af de enkelte opgaver/spørgsmål. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end 

udvikleren har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 

Under udviklingen af det engelske redskab er der gennemført statistiske analyser, som 

dokumenterer, at redskabet måler pålideligt over tid. Det er ikke undersøgt, om redskabet måler 

konsistent, uafhængigt af hvem der scorer barnets opgaveløsning. Der er klare retningslinjer for og 

understøttende materiale om, hvordan redskabet anvendes for at sikre pålideligheden. Der 

foreligger ikke dokumentation for, at der er gennemført statistiske analyser af den danske udgave. 

 

Gyldighed 
Det engelske redskab er standardiseret på grundlag af besvarelser fra 1.571 børn. Under udviklin-

gen har forfatterne indsamlet kvalitative vurderinger af redskabet fra lærere, som generelt aner-

kender redskabets umiddelbare gyldighed og relevans. Under udviklingen er der gennemført stati-

stiske analyser, som dokumenterer, at de fem underskalaer måler forskellige dimensioner. Det er 

undersøgt, at de voksenudfyldte opgaver/spørgsmål udgør en acceptabel kort version af den sam-

lede skala. Redskabets evne til at identificere børn i risiko for senere læringsvanskeligheder er 

grundigt undersøgt, og det er dokumenteret, at testen er et effektivt screeningsredskab ved et skæ-

ringspunkt på 47. Der foreligger ikke dokumentation for, at der er gennemført statistiske analyser 

af den danske udgave. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed kun er delvist dokumenteret, vil det kræve 

yderligere dokumentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Pearson, L., & Quinn, J. (1992). Skal barnet i skole nu? SPU – Skoleparathedsundersøgelse. Vejled-

ning og opgaver. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag. 

Udviklers dokumentation 

Pearson, L., & Quinn, J. (1992). Skal barnet i skole nu? SPU – Skoleparathedsundersøgelse. Vejled-

ning og opgaver. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag. 
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7.6 Trivselsvurderingsskemaet 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er tydeligt beskrevet og underbygget med forskning. 

Redskabets udvikling er tydeligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måleområdet og beskriver opføl-

gende indsatser på baggrund af resultatet. 

Redskabet indeholder ikke forslag til mulige indsatser og aktiviteter.  

Der er mulighed for lokal tilpasning. Det er ikke dokumenteret, om tilpasning påvirker resulta-

tet.  

Udvikleren oplyser, at det tager et-ti minutter at anvende redskabet.  

 

Beskrivelse 

Trivselsvurderingsskemaet er udviklet som led i det større projekt Tidlig Opsporing/Opsporingsmo-

dellen. Trivselsvurderingerne har til formål at give fagpersoner inden for sundhedspleje og dagtil-

bud og skoler et redskab til systematisk observation af alle børn.  

 

Trivselsvurderingsskemaet er ét af fire elementer i materialet, som desuden omfatter skemaer til 

dialog mellem fagpersoner og overgangsskema til skoler samt vejledning om brug i forbindelse 

med ekstern sparring. Redskabet er blevet udviklet undervejs. I første version gives én samlet triv-

selsvurdering. I den sidste og reviderede version er trivslen opdelt på fire domæner, nemlig psykisk 

og emotionel trivsel, kognitiv trivsel, social trivsel og fysisk og sansemotorisk trivsel. Det anbefales, 

at trivselsvurderingen gennemføres mindst to gange årligt. Inden for hvert trivselsområde er der 

beskrevet eksempler på refleksionsspørgsmål som hjælp i vurderingen af de 0-1-årige børn, 1-3-

årige børn og 3-6-årige børn. Disse eksempler skal understøtte personalets vurdering af barnets 

trivsel ud fra kategorierne grøn/god trivsel, gul/bekymrende trivsel eller rød/stærk bekymring for 

barnets trivsel. Det er eksempler på spørgsmål, som det pædagogiske personale kan anvende, når 

det enkelte barns trivsel skal vurderes inden for de fire områder i trivselsskemaerne, og de kan sup-

pleres eller erstattes med andre spørgsmål/emner.  
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På basis af trivselsvurderingerne placeres børnene i ”Grøn position/Trivsel”, hvor barnet trives på 

alle områder, i ”Gul position/Bekymring”, hvor der er behov for særlig opmærksomhed over for 

barnets trivsel, eller i ”Rød position/Stærk bekymring”, hvor der er behov for særlig støtte til barnet. 

Redskabet lægger op til, at trivselsvurderingen udarbejdes af mindst to fagpersoner. Herefter drøf-

tes trivselsvurderingen blandt personalet med henblik på fagpersonernes vurdering af, om barnet 

har behov for en særlig indsats. Redskabet indeholder systematisk formidling af viden om måle-

området og følges op af eventuelle indsatser på baggrund af vurderingen af barnets trivsel. I Ram-

bølls udgave af redskabet er det suppleret med en ressourcevurdering samt en SMTTE-model til 

opfølgende indsatser.  

 

Dansk oversættelse 
Trivselsvurderingsskemaet er udviklet i Danmark på foranledning af Socialstyrelsen og er tilpasset 

danske forhold. Redskabet er udviklet af AKF (nu VIVE) i samarbejde med fem kommuner og senere 

videreudviklet af AKF og Socialstyrelsen og afprøvet af fem andre kommuner. 

 

Måleområde 
I den anden og reviderede version af trivselsvurderingen inddeles børns trivsel i fire områder, nem-

lig psykisk/emotionel trivsel, kognitiv trivsel, social trivsel og fysisk og sansemotorisk trivsel. Red-

skabet måler således dimensioner inden for kropslig, kognitiv og socioemotionel udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6 år, men også helt op til 18 år med alderssvarende 

inspirationsspørgsmål. Rambølls it-version af redskabet kan anvendes op til 16 år. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering og kan anvendes af fagprofessionelle inden for sund-

hedspleje eller dagtilbud mindst to gange årligt. Udvikleren oplyser, at det tager et-ti minutter at 

anvende redskabet, alt efter hvor meget tekst man tilknytter vurderingen.  

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Trivselsskemaerne stilles frit til rådighed af Socialstyrelsen. Den it-understøttede version forhand-

les af en række it-udbydere, bl.a. af Rambøll under navnet Rambøll TOPI og af INFOBA under nav-

net INFOBA Trivsel. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning i tilrettelæggelse og gennemførelse af trivselsvurderingen og 

retningslinjer for registrering, vurdering og fortolkning af svar. Vejledningen giver mulighed for lokal 

tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Vejledningen understreger, at det er vigtigt at inddrage forældrene i processen, både for at give et 

nuanceret billede af barnet og for at sikre, at forældrene har accepteret en eventuel videregivelse 

af oplysninger om barnet og givet skriftligt samtykke, hvis fx oplysninger om barnets trivsel videre-

gives til skolen, fx i forbindelse med barnets overgang til skole. Desuden understøtter redskabet 
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fortolkning af resultaterne samt indsatser på baggrund af resultaterne gennem inspirations- og 

støttemateriale. 

 

Gennemsigtighed 
Redskabets udvikling er beskrevet, men redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for 

målekvalitet. Det er, med henvisninger til forskning, beskrevet, hvilken forståelse af børns udvikling 

og trivsel redskabet bygger på. Udviklerne oplyser, at metodebeskrivelser for redskabet er under 

udarbejdelse, herunder statistiske analyser af pålidelighed og gyldighed. Der er ikke fundet doku-

mentation for, at andre end udviklerne har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed.  

 

Pålidelighed 
Der foreligger ikke dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ikke dokumentation for redskabets gyldighed. Evalueringen af det samlede projekt 

om tidlig opsporing peger på, at trivselsvurderingsskemaet af fagpersonalet opleves som enkle og 

meningsfulde at bruge. Evalueringen af det samlede projekt viser, at opsporingsmodellen har haft 

en positiv effekt med hensyn til de centrale effektmål for modellen, og at børn i begyndende mistri-

vsel oftere og tidligere opdages, hvormed der sikres en tidligere indsats. Denne evaluering vedrører 

dog ikke trivselsvurderingsskemaet alene, men på den samlede opsporingsmodel, som ud over 

trivselsvurderingsskemaet består af overgangsmodellen, ekstern faglig sparring til de fagprofessio-

nelle ved særlige ressourcepersoner samt en dialogmodel til brug i forbindelse med møder om 

barnet. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da der 

ikke er dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed, vil det kræve yderligere doku-

mentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Mehlbye, J. (2016). Hvordan ser vi børn i en udsat position så tidligt som muligt? En kort præsen-

tation af Opsporingsmodellen. Odense: Socialstyrelsen.  

Udviklers dokumentation 

Mehlbye, J. (2016). Udviklingen og revideringen af Opsporingsmodellen – Baggrundsrapport. Kø-

benhavn: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og Social-

styrelsen. 
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7.7 Overblik over redskaber, der måler generel udvikling 

 

Navn Alle Med Dansk pædagogisk udviklingsbeskri-

velse – 0-6 år (3. udgave) 

Fakta om redskabet 

Måler kropslig udvikling Ja Ja 

Måler socioemotionel udvikling Ja Ja 

Måler sproglig udvikling Ja Ja 

Måler kognitiv udvikling Ja Ja 

Oprindelsesland Norge. 

Oversat til dansk 

Danmark 

Alder 1-6 år 0-6 år 

Redskabstype Observation Observation 

Forudsætninger for brug -  Forudsætter uddannelse som pæda-

gog eller tilsvarende. Kan anvendes af 

personale, der har godt kendskab til 

barnets udvikling og færdigheder i at 
observere. Man skal have observeret 

barnet gennem længere periode 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Selve redskabet er frit tilgængeligt, 

men it-versioner kan være omfattet af 
ophavsret 

Redskabet bygger på et gennemsig-

tigt grundlag 

Delvist Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Delvist Nej 

Gyldighed dokumenteret Delvist Nej 

Kan anvendes på gruppeniveau Nej Nej 

Kilder til redskabet 

 Løge, I. K., Leidland, K., Mellegaard, 

M., Olsen, A. H. S., & Waldeland, T. 

(2015). Vejledning til Alle Med. Her-
ning: Special-pædagogisk forlag. 

Lyhne, J., & Nielsen, A. M. L. (2016). 

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskri-

velse 0 til 6 år (3. udgave). København: 

Dansk Psykologisk Forlag. 
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Navn Kompetencehjul og Kompetencehjul 
Smart 

Læringshjul til dialog og vurdering 
 af børns kompetencer 

Fakta om redskabet 

Måler kropslig udvikling Ja Ja 

Måler socioemotionel udvikling Ja Ja 

Måler sproglig udvikling Ja Ja 

Måler kognitiv udvikling Ja Ja 

Oprindelsesland Danmark 

 

Danmark 

Alder 0 år – børnehaveklasse 9-14 måneder, 2-6 år 

Redskabstype Observation Observation 

Forudsætninger for brug Personalet skal sætte sig ind i brug af 

redskabet og læse baggrundsinfor-

mation om læringsmålene 

 

 
 

- 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Selve redskabet er frit tilgængeligt, 

men it-versioner kan være omfattet af 

ophavsret 

Redskabet bygger på et gen-

nemsigtigt grundlag 

Nej Nej 

Pålidelighed dokumenteret Nej Nej 

Gyldighed dokumenteret Nej Nej 

Kan anvendes på gruppeniveau Nej Nej 

Kilder til redskabet 

 Kompetencehjulet. www.learnlab.dk. Læringshjul til dialog og vurdering af 

børns kompetencer. Lokaliseret 7.5. 

2018 på: www.kl.dk/Kommunale-op-

gaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Ikke-
IT-understottede-redskaber1/Larings-

hjul-til-dialog-og-vurdering-af-borns-

kompetencer/. 
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Navn 

 

Skoleparathedsundersøgelse (SPU) Trivselsvurderingsskemaet 

Fakta om redskabet 

Måler kropslig udvikling Ja Ja 

Måler socioemotionel udvikling Ja Ja 

Måler sproglig udvikling Ja Nej 

Måler kognitiv udvikling Ja Ja 

Oprindelsesland Storbritannien 
Oversat til dansk 

Danmark 

Alder 5-6 år 0-6 år, men helt op til 18 år 

Redskabstype Observation og test Observation 

Forudsætninger for brug Kræver, at observatøren har kend-

skab til barnet. Det anbefales, at red-
skabet afprøves på tre børn, inden det 

bruges til identificere børn med be-

hov for særlig indsats. Væsentligt at 

følge vejledningen 

-  

It-understøttelse Nej Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Selve redskabet er frit tilgængeligt, 

men it-versioner kan være omfattet af 

ophavsret 

Redskabet bygger på et gen-

nemsigtigt grundlag 

Delvist Ja 

Pålidelighed dokumenteret Delvist Nej 

Gyldighed dokumenteret Delvist Nej 

Kan anvendes på gruppeniveau Nej Nej 

Kilder til redskabet 

 Pearson, L., & Quinn, J. (1992). Skal 
barnet i skole nu? SPU – Skolepara-

thedsundersøgelse. Vejledning og op-

gaver. Virum: Hogrefe Psykologisk 

Forlag. 

 
 

 

Mehlbye, J. (2016). Hvordan ser vi børn 
i en udsat position så tidligt som mu-

ligt? En kort præsentation af Opspo-

ringsmodellen. Odense: Socialstyrel-

sen.  
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Kommuner kan anvende redskaber til at understøtte det enkelte barns sansemotoriske udvikling 

og til mere generelt at understøtte dagtilbuddets arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og 

bevægelse. I denne del af håndbogen præsenterer vi tre konkrete sansemotorikvurderingsredska-

ber.  

 

Tre redskaber til måling af sansemotorisk udvikling er med i 

håndbogen 

 

• PUB Krop 

• Rambøll Motorik 

• TrasMo. 

 

Hvad siger læreplanen om sansemotorisk udvikling? 

Børns sansemotoriske udvikling er en integreret del af læreplanstemaet Krop, sanser og bevæ-

gelse, der er et af seks læreplanstemaer, som dagtilbud er forpligtet til at arbejde med.  

 

Derfor er sansemotorik vigtigt 

Barnets sansemotoriske udvikling har samlet set stor betydning for barnets sundhed, trivsel, udvik-

ling og dannelse i dagtilbud og kan også have betydning for barnets muligheder senere i livet. San-

semotorisk udvikling er værdifuldt i sig selv, da barnet herigennem får alsidige kropslige erfaringer, 

der sætter barnet i stand til på en nuanceret og udbytterig måde at opleve sig selv i samspil med 

omverdenen. Den sansemotoriske udvikling har fx betydning for barnets bevidsthed om sin egen 

krop og sin evne til at skelne sin krop fra andre mennesker. Det er helt grundlæggende forudsæt-

ninger for barnets omgang med og kontakt til andre mennesker og har grundlæggende betydning 

for barnets daglige liv, fx dets mulighed for at lege og deltage i dagtilbuddets fællesskaber. Fokus 

på sansemotorisk udvikling hænger også sammen med viden om, at udviklingen har langsigtet be-

tydning for børns mulighed for at leve et aktivt liv med et godt helbred. Desuden vil en veludviklet 

sansemotorik frigøre hjernekapacitet til at udvikle og lære andre ting, og derfor er børns sansemo-

toriske udvikling i dagtilbuddet også en vigtig forudsætning for, at børnene senere får det største 

udbytte af deres skolegang. Det er desuden veldokumenteret, at perioden, hvor børnene går i dag-

tilbud (0-6 år), er særligt vigtig for børnenes sansemotoriske udvikling. Det er i den periode, at bar-

nets hjerne i særlig grad udvikler neurale netværk, øger hastigheden af neurale beskeder og auto-

matiserer bevægelser, hvilket tilsammen betyder, at barnet lærer at handle relevant i forhold til 

sine omgivelser. Denne udvikling er helt afhængig af, at barnet får alsidige kropslige erfaringer.  
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Hvad måler  redskabet? 

Forskellige faglige perspektiver forstår og begrebsliggør sansemotorik forskelligt. Alligevel er der 

overvejende enighed om, at man overordnet kan forstå sansemotorik som et samspil mellem ind-

tryk i form af sansestimuli, sanseintegration og udtryk i form af motorik.  

 

FIGUR 8.1 

Sansemotoriske dimensioner 

 
 

Sanseintegration er en ubevidst hjerneproces, der organiserer og bearbejder input fra vores krop 

og omgivelser og derefter sender besked til bevægeapparatet om et passende motorisk output. 

Det er altså barnets sanseintegration, der gør det muligt for barnet at reagere hensigtsmæssigt og 

effektivt i en given situation. Det kan fx være barnet på den frosne vandpyt, der tilpasser sine bevæ-

gelser fra løb til rolige skridt med fremstrakte arme, der er klar til at afbøde et eventuelt fald.  

 

Sansestimulation er input til hjernen fra sanserne. De tre primære sanser, der er særligt centrale for 

barnets sansemotoriske udvikling, er labyrintsansen, muskel-led-sansen og følesansen. Labyrintsan-

sen er den mest grundlæggende for hjernens udvikling og handler bl.a. om barnets opfattelse af 

position og bevægelse. Sansesystemet er fx aktiveret og bidrager til barnets opretholdelse af lige-

vægt, når barnet snurrer rundt. Når et barns labyrintsans er understimuleret, kan det fx vise sig, ved 

at barnet ikke kan lide at gynge eller undgår balancekrævende aktiviteter. Muskel-led-sansen regi-

strerer, hvilken tilstand kroppens muskler er i. Den sender information til hjernen, når barnet fx vur-

derer og tilpasser muskelkraft i de forskellige muskelgrupper, når det kaster en bold, kravler op ad 

en trappe eller holder på et farvekridt. Når et barns muskel-led-sans er understimuleret, kan det 
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vise sig ved klodsede og ukoordinerede bevægelser. Følesansen er barnets opfattelse af stimuli af 

hud og slimhinder. Sansen sender information til hjernen om, at der fx er varme og kulde, smerte 

eller berøring. Barnet bruger sin følesans, fx når det trøstes i armene på en voksen på legepladsen, 

eller når det ikke vil røre ved den klistrede bolledej i køkkenet. Når et barns følesans er understimu-

leret, kan det fx vise sig, ved at barnet trækker sig fra lege med fysisk kontakt eller ikke udforsker 

materialer som dej og mudder. 

 

Motorik er den del af barnets sansemotorik, som bl.a. handler om, at barnet med tiden udvikler 

færdigheder i at styre kroppen og foretage bevidste bevægelser samt en evne til at regulere dem i 

forhold til konteksten. Motorik er altså resultatet af information fra hjernen til kroppen. Ofte skelner 

man mellem to former for motorik: grovmotorik og finmotorik. Grovmotorik handler om barnets 

evne til at styre de store muskelgrupper og omfatter bl.a. koordination, balance og regulering af 

kræfter. Barnet bruger fx sin grovmotorik, når det hopper i puderummet, står helt stille i stopdans 

eller rydder op og dækker bord. Finmotorik handler om barnets styring af små muskelgrupper, der 

bl.a. omfatter det at koordinere detaljeret, ofte i forbindelse med håndtering af redskaber og mate-

rialer. Det lille barn bruger fx sin finmotorik til at spise suppe med en ske, og det lidt større barn 

bruger den til at bygge med LEGO-klodser. Det er også finmotorikken, der er nødvendig, når barnet 

skal have hånd og fingre rigtigt ind i vanten.  

 

Sanseintegration, sansestimulation og motorik har samlet set stor betydning for barnets mulighed 

for at styre sin krop hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til sin omverden. For at dække barnets 

generelle sansemotoriske udvikling må et redskab derfor iagttage disse områder, det vil sige bar-

nets grov- og finmotoriske udvikling samt barnets labyrint-, føle- og muskel-led-sans.  

 

De redskaber, der måler sansemotorisk udvikling, dækker og definerer området forskelligt. TrasMo 

orienterer sig mod aktiviteter, mens Rambøll Motorik i højere grad iagttager grundsanserne. PUB 

Krop inddrager aspekter som krop og sundhed. Redskaberne anvender ofte helt andre begreber 

som fx leg og bevægelsesglæde. Det kræver derfor oversættelse, når redskabets dækkeevne skal 

vurderes. I oversigten herunder har vi givet et bud på en sådan oversættelse, så I kan danne jer et 

indtryk af, hvad de vurderede redskaber måler, og om de dækker barnets generelle sansemotori-

ske udvikling. 

 

Oversigt over måleområder og redskaber 

Redskab PUB Krop Rambøll Motorik TrasMo 

Sansestimuli Sansemotorik Muskel-led-sansen 

Labyrintsansen 

Følesansen 

 

Sanseintegration Sansemotorik Bevægelsesglæde Regulering af sanseind-
tryk 

Motorik Finmotorik 

Motorik og leg 

Finmotorik 

Grovmotorik 

Grov- og finmotorik 

Andet Kroppen 

Kost og sundhed 

 Personlige og daglige fær-

digheder 
Leg 

Tegne- og boldfærdighe-

der 
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Kilder 
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skills in PreSchool (MIPS) study-DK: Study protocol for a randomized controlled trial, nested in 

a cohort study.”  Trials.  

Moser, T., & Mortensen, I. (2009). Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner – refleksion og 
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Pædagogiske Universitetsforlag. 

Munksgaard, K., Skovgaard, T., & Larsen, L. (2017). Bevægelse i dagtilbud. Forum for idræt, 32. 
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8.1 PUB Krop 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er beskrevet.  

Redskabets udvikling er ikke tydeligt beskrevet.  

Udviklingen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bag-

vedliggende dimensioner er ikke tydeligt beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Kvaliteten af den del af redskabet, der støtter op om mulige tilpasninger af læringsmiljøer, vari-

erer. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

Redskabet indeholder formidling af viden om børns motoriske udvikling samt forslag til mulige 

indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at anvendelsen af redskabet for en pædagog, der er fortrolig med det, tager 

ca. ti minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

PUB Krop er et selvstændigt modul, som indgår som en del af det bredere dækkende redskab 

Kompetencehjulet, der dækker alle læreplanstemaer, som de var formuleret til og med 2016-loven, 

og som ifølge udbyderen bygger på relationsorienteret forskning og teori. Redskabet er oprindeligt 

udviklet for LearnLab af University College Nordjylland på baggrund af det treårige udviklingspro-

jekt Nye briller i det pædagogiske arbejde. Formålet med redskabet er at dokumentere barnets 

motoriske udvikling og at levere viden om, hvad børn kan lære, og inspiration til, hvordan de kan 

lære det. 

 

Redskabet er it-baseret med indbygget vejledningsmateriale. Redskabet iagttager barnets person-

lige udvikling gennem 146 progressionslæringsmål, som dækker fem underdimensioner og bygger 

på forventninger om, hvad barnet er i gang med at lære, fordelt på otte aldersintervaller i alders-

spændet 0-6 år. Antallet af læringsmål, der skal vurderes inden for hvert aldersinterval, varierer. For 

hvert læringsmål registreres barnets kompetencer ved hjælp af kategorierne ”Gør”, ”Gør med 

hjælp”, ”Viser initiativ, men kan ikke selv” og ”Kan ikke endnu”. Redskabet giver mulighed for at 

svare for en hel børnegruppe ad gangen. 
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Resultaterne formidles visuelt som et barometer, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til 

aldersforventningen. Pædagogisk personale kan undervejs i arbejdet med redskabet hente res-

sourcer til at informere om og inspirere praksis for hvert progressionslæringsmål i form af viden om 

barnets nærmeste udviklingszone, videoklip samt forslag til aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet iagttager fem dimensioner: kroppen, sansemotorik, finmotorik, motorisk leg samt kost 

og sundhed. Redskabet måler således dimensioner med hensyn til sansestimuli, sanseintegration 

og motorik. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0 år til og med børnehaveklasse. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale sætter 

sig ind i brugen af redskabet og læser baggrundsinformationen om de enkelte læringsmål, hvoref-

ter spørgsmålene besvares på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnets udvik-

ling over en periode på højst to uger. Udvikleren anslår et tidsforbrug på ti minutter pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret. Det er muligt at købe licens til redskabet hos LearnLab. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Vej-

ledningen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale 

tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter fortolkning af resultater samt indsatser på baggrund af resultater gennem 

inspirations- og støttemateriale med mulighed for at give forældre adgang til det understøttende 

materiale. 

 

Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Redskabet beskriver, hvad det har til 

hensigt at måle, og inkluderer en kort og overordnet beskrivelse af redskabets forståelse af barnets 

udvikling inden for de enkelte områder. Beskrivelsen af de forskellige områder varierer med hensyn 

til detaljeringsgrad. Redskabet refererer til viden og forskning, men sammenhængen mellem 

denne forskningsviden og konstruktionen af redskabet er ikke tydeligt beskrevet. Redskabet argu-

menterer ikke for udvælgelsen af underliggende dimensioner inden for de fem måleområder, og de 

enkelte dimensioner og underdimensioner er ikke velbeskrevne, og det samme gælder udvælgel-

sen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de underliggende 

dimensioner. Redskabet argumenterer ikke for udvælgelsen af de enkelte spørgsmål. Redskabet 

forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabet 
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indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Redskabets vi-

dens-, video- og aktivitetsmateriale, der har til formål at informere om og inspirere praksis, har en 

varierende videnskvalitet og en varierende sammenhæng med de enkelte progressionslæringsmål. 

Der er i ét tilfælde fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har foretaget begrænsede 

undersøgelser af redskabet. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Udvikleren henviser til et studie, der 

fremlægger pædagogers positive vurderinger af redskabet. Der foreligger ikke en offentliggjort rap-

port fra studiet, og udvikleren har ikke fremvist dokumentation for undersøgelsen. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

PUB Krop. Lokaliseret X. X 2018 på: www.learnlab.dk. 

Udviklers dokumentation 

LearnLab (u.å.). Sammenligning af redskaberne. 

LearnLab (upubliceret). Hvilken forskning bygger PUB Sprog på og hvordan dokumenteres dette? 

LearnLab. (upubliceret). Uddybende respons 04.12.17. 

LearnLab (u.å.). Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber.  

LearnLab. (2017). PUB Sprog – et sprogindsats-og sprogvurderingsredskab. Formål, tankegang, 

baggrund samt retningslinjer for brug af PUB sprog. Dokumentationsnotat. 

Mortensen, L. Z. (2017). Pædagogisk brug af redskaber til vurdering af børns læring i dagtilbud. 

CEPRA-striben, 22, 32-49. 

Andre studier 

Meyer, H., & Larsen, G. (2009). Fælles fagligt fundament: ’Nye briller’ i det pædagogiske arbejde – 

Mariagerfjord kommune. Aalborg: CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis. 

Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. (2016). Evaluering af medarbejderes arbejde 

med Kompetencehjulet. Faxe: Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. 
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8.2 Rambøll Motorik 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af motorik og de underliggende motoriske dimensioner er kun kort og 

overordnet beskrevet, og det er ikke tydeligt, hvilket grundlag redskabets dimensioner er ud-

valgt på.  

Udvælgelsen af de enkelte udsagn og deres sammenhæng med de bagvedliggende motoriske 

dimensioner er ikke beskrevet.  

Udviklingen af redskabet er ikke tydeligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder kort og generel formidling af viden om børns motoriske udvikling samt 

forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemførelse. 

 

Beskrivelse 

Rambøll Motorik er udviklet i samarbejde med Gentofte og Aarhus Kommuner som en del af 

kommunernes kvalitetsindsats på det motoriske område og i samarbejde med fysioterapeut 

Nanna Bak Tøttrup Johansen, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland. 

Redskabet bygger ifølge udvikleren på forskningsbaseret viden om børns motoriske udvikling og 

om, hvilke grundmotoriske færdigheder barnet har brug for at mestre for at opnå mere komplekse 

motoriske færdigheder. Formålet med Rambøll Motorik er at give det pædagogiske personale et 

redskab til at observere og vurdere et barns motoriske niveau for herefter at kunne tilrettelægge 

pædagogiske indsatser på baggrund af vurderingen. 

 

Redskabet består af fem vurderingsskemaer, der er målrettet børn i forskellige aldersintervaller, 

samt en teknisk og indholdsmæssig vejledning. Redskabet observerer barnets motoriske udvikling 

gennem en række udsagn, som bygger på forventninger om, hvilke motoriske kompetencer barnet 

er i gang med at udvikle, i fem aldersintervaller i aldersspændet 9 måneder til 6 år. 
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Vurderingsskemaerne indeholder en række alderssvarende udsagn, som næsten alle besvares ved 

hjælp af kategorierne ”Kan ikke endnu”, ”Kan med hjælp”, ”Kan næsten selv” og ”Kan”.  

 

Resultaterne fra motorikvurderingen indgår i en samlet vurdering af barnet fordelt på de seks 

dimensioner. Resultaterne visualiseres i et spind, som giver et overblik over barnets motoriske 

færdigheder. Redskabet indeholder desuden kort og generel information om viden om børns 

motoriske udvikling samt forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 

Redskabet måler barnets motoriske kompetencer og dækker seks dimensioner, nemlig 

bevægelsesglæde, finmotorik, grovmotorik, muskel-led-sans, labyrintsans og følesans. Redskabet 

måler således dimensioner inden for sansestimuli, sanseintegration og motorik. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i fem aldersgrupper, nemlig 9-14 måneder, 2-årsalderen, 3-årsal-

deren, 4-årsalderen samt 5-6-årsalderen. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 

Redskabet kræver ikke særlig certificering. Vurderingsskemaet udfyldes på baggrund af 

observationer eller gennem interaktion med barnet. Redskabet forudsætter, at det pædagogiske 

personale sætter sig ind i brugen af redskabet og læser vejledningsdokumenterne. Redskabet 

kræver it-adgang. Der er ikke angivet et forventet tidsforbrug til gennemførelse. 

 

It-understøttelse 
Rambøll Motorik er et it-redskab.  

 

Licensforhold og anvendelse 
Rambøll Motorik er en del af Rambølls platform Hjernen&Hjertet og kan således indkøbes hos 

Rambøll. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder ikke vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer. Red-

skabet indeholder kun en kort og overordnet vejledning til gennemførelse, men understøtter ikke 

fortolkning af svar. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabets vejledning forholder sig til inddragelse af forældre og understøtter en efterfølgende 

indsats på baggrund af resultater gennem inspirations- og støttemateriale, der også kan anvendes 

af forældre.  

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet, og det forholder sig ikke til aner-

kendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabet beskriver, hvad det 
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har til hensigt at måle, og redegør tydeligt for scoring. Vurderingsskemaet beskriver, hvad de en-

kelte svarkategorier under hvert udsagn indebærer, og giver eksempler på indikatorer på, at et 

barn har opnået en given kompetence. Redskabets forståelse af motorik og de underliggende di-

mensioner er kun kort og overordnet beskrevet, og det er ikke tydeligt, hvilket grundlag redskabets 

dimensioner er udvalgt på. Udvælgelsen af de enkelte udsagn og deres sammenhæng med de 

bagvedliggende motoriske dimensioner er ikke beskrevet. Udvikleren oplyser, at metodebeskrivel-

ser for redskabet er under udarbejdelse, herunder statistiske analyser af pålidelighed og gyldighed. 

Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt redskabets pålidelig-

hed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed.  

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 

 

Resultatniveau  
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Rambøll. Rambøll Motorik 2.0. 
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8.3 TrasMo – Tidlig registrering af sansemotoriske 

færdigheder hos børn 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sansemotorik og de underliggende sansemotoriske dimensioner er ty-

deligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ikke udtømmende dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder en formidling af viden om børns sansemotoriske udvikling målrettet det 

pædagogiske personale samt forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

Ifølge udvikleren tager redskabet ca.60 minutter at anvende i papirversionen og 20 minutter i it-

versionen.  

 

Beskrivelse 

TrasMo er udviklet i Danmark i perioden 2005-11 på baggrund af et ønske fra Frederikssund Kom-

mune om at fremme en evalueringskultur på børneområdet. Redskabet er afprøvet i 14 kommuner 

og ca. 70 dagtilbud. Redskabet er ifølge udvikleren funderet i nyere teorier og evidens om motorisk 

udvikling og sanseintegration samt ergoterapeutiske teorier om udvikling gennem aktiviteter og 

deltagelse i sociale fællesskaber. Formålet med redskabet er at bidrage til at identificere børns 

sansemotoriske styrker og vanskeligheder med henblik på at fremme en tidlig indsats.  

 

Redskabet er udviklet med inspiration fra sprogvurderingsredskabet TRAS og består af et observa-

tionsskema og en manual. Redskabet iagttager barnets sansemotorik gennem en række udsagn, 

som bygger på forventninger om, hvilke sansemotoriske kompetencer barnet er i gang med at til-

egne sig, i tre aldersintervaller i aldersspændet 2-5 år. Observationsskemaet består af et cirkel-

skema og en række udsagn. Skemaet består af en række felter, der er systematiseret efter udvik-

lingsområde og barnets alder. Til hvert felt er der knyttet tre udsagn, som besvares ved hjælp af ka-

tegorierne ”Kan/Gør ikke”, ”Kan/Gør delvis”, ”Kan/Gør” og ”Ved ikke”. Svarene registreres i felterne 

med hhv. fuld farvelægning, halv farvelægning, diagonal streg eller ingen markering.  
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Resultaterne formidles visuelt i cirklen, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til aldersfor-

ventningen. Redskabet indeholder desuden en formidling af viden om børns sansemotoriske ud-

vikling, der er målrettet det pædagogiske personale, samt information om mulige indsatser og ak-

tiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 

Redskabet måler barnets sansemotoriske kompetencer inden for otte dimensioner: personlige 

færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, 

tegnefærdigheder samt boldfærdigheder. Redskabet måler således dimensioner inden for 

sanseintegration og motorik. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 2-5 år. Materialet kan også anvendes til kommende sko-

lebørn i alderen 5-6 år.  

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Udvikleren oplyser, at det understøtter redskabets påli-

delighed, at personalet undervises i materialets baggrund og brug. Materialet er beregnet til at 

blive anvendt af uddannede pædagoger, der har den daglige kontakt med barnet. Redskabet for-

udsætter, at det pædagogiske personale, der skal gennemføre observationerne, læser redskabets 

manual og beskrivelsen af de enkelte udsagn. Herefter udfyldes skemaet på baggrund af alminde-

lige, dagligdags observationer af barnet. Redskabet lægger op til, at det udfyldte observations-

skema gennemgås i fællesskab med de andre medarbejdere, der er tilknyttet barnets stue. Det an-

befales, at man observerer barnet i en periode på to-fire uger. Ifølge udvikler tager redskabet ca. 1 

time at anvende i papirversionen og 20 minutter i it-versionen.  

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Special-pædagogisk forlag. It-versionen for-

handles af INFOBA. 

 

Retningslinjer 
Redskabets vejledningsmanual indeholder en beskrivelse af hvert enkelt udsagn og en vejledning 

til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer. Redskabet indeholder retningslinjer for regi-

strering, udregning og fortolkning af svar. Vejledningen giver mulighed for lokal tilpasning, men der 

foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet opfordrer til, at forældre inddrages i observationen af, hvad barnet kan og gør med hen-

syn til sansemotorik uden for dagtilbudsmiljøet, for at nuancere beskrivelsen af barnet. Desuden 

understøtter redskabet fortolkning af resultater samt indsatser på baggrund af resultater gennem 

inspirations- og støttemateriale. 
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Gennemsigtighed 
Redskabet beskriver tydeligt, hvad det har til hensigt at måle, og redegør tydeligt for scoring. Red-

skabet beskriver barnets udvikling inden for hver af de otte dimensioner, som redskabet iagttager. 

Udvælgelsen af de enkelte udsagn og deres sammenhæng med de bagvedliggende sansemotori-

ske dimensioner er ikke velbeskrevet. Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for måle-

kvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabets pålidelighed og gyldighed er i begrænset om-

fang undersøgt af andre end udvikleren.  

 

Pålidelighed 
Redskabets pålidelighed forudsætter, at observatøren læser vejledningsmanualen og følger den-

nes anvisninger. Redskabets pålidelighed er i begrænset omfang behandlet i eksterne undersøgel-

ser. En bachelorundersøgelse fra ergoterapeutuddannelsen tester, om redskabet måler stabilt over 

tid, og konkluderer, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem gentagne målinger foreta-

get med en uges mellemrum. To kvalitative bachelorundersøgelser fra ergoterapeutuddannelsen 

finder i forskellig grad, at redskabets udsagn opfattes som for brede og uklart formulerede, hvilket 

kan medføre, at resultater varierer, alt efter hvem der udfylder skemaet. Udvikleren har siden revi-

deret redskabet, omformuleret udsagn samt udarbejdet en mere detaljeret vejledning. Der forelig-

ger ikke offentligt tilgængelige data om, hvorvidt disse ændringer har forbedret opfattelsen af ud-

sagnenes klarhed. 

 

Gyldighed 
Udvikleren af redskabet konkluderer på baggrund af vurderinger fra et ekspertpanel af ergotera-

peuter, at materialet dækker et passende udsnit af delfunktioner, der er relateret til motorik og 

sanseintegration. Udvikleren har i forbindelse med afprøvningen af redskabet så vidt muligt erstat-

tet udsagn, som pædagoger angav, sjældent kunne observeres, eller ikke anså som relevante akti-

viteter for børn i dagtilbud. Udvikleren har foretaget statistiske analyser på baggrund af afprøvning 

af redskabet, som viser, at redskabet kan skelne imellem børn med og børn uden sansemotoriske 

vanskeligheder. Redskabets gyldighed er kun i begrænset omfang behandlet i eksterne undersø-

gelser. To kvalitative bachelorundersøgelser fra ergoterapeutuddannelsen finder, at en tidligere 

version af redskabet af både pædagoger og ergoterapeuter vurderes som relevant og anvendelig. 

 

Resultatniveau  
Redskabets it-version gør det praktisk muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da redska-

bets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed kun er delvist dokumenteret, vil det kræve yderli-

gere dokumentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Engmann, B. (2012). TrasMo – Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn. Her-

ning: Special-pædagogisk forlag.  

Udviklers dokumentation 

Engmann, B. (u.å.). TrasMO, Tidlig Registrering af SanseMotoriske færdigheder. En supplerende 

beskrivelse af udviklingsprocessen, begrebsramme validitet og reliabilitet. 
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Engmann, B. (2009). TRASMO – Observationsredskab til børn. Ergoterapeuten, 52 (2), 24-28. 

Engmann, B. (2010). Trasmo bliver afprøvet i tredje version. Ergoterapeuten, 53 (6-7), 30-31. 

Andre studier: 

Granat, T., Møller, K., & Østergaard, L. (2009). Børneergoterapeuters og børnehavepædagogers 

vurdering af observationsredskabet TrasMo. Et kvalitativt studie. Bacheloropgave. Aalborg: Uni-

versity College Nordjylland. 

Nielsen, C., Andersen, L. L., Simonsen, H., & Andersen, M. F. (2016). Punktum, punktum komma 

streg – Hvordan samarbejder vi omkring Nikolaj? Et kvantitativt studie: Test-retest reliabiliteten af 

undersøgelsesredskabet TrasMo. Bacheloropgave. Aalborg: University College Nordjylland. 

Pedersen, R., Madsen, L., Holm, C., & Salbæk, A. M. (2009). TRASMO – Tidlig Registrering Af San-

seintegration og Motoriske færdigheder hos børn. Et kvalitativt studie omhandlende børneergote-

rapeuters vurdering af observationsredskabet TRASMO. København: Professionshøjskolen Me-

tropol. 
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8.4 Overblik over redskaber, der måler sansemotorisk 

udvikling 

 

Navn PUB Krop Rambøll Motorik  Trasmo 

Fakta om redskabet  

Måler sanseintegration Ja Ja Ja 

Måler grundlæggende san-

sestimulation  

Ja Ja Nej 

Måler fin-/grovmotorik Ja Ja Ja 

Oprindelsesland Danmark Danmark Danmark 

Alder 0 år – børnehaveklasse 9-14 måneder, 2-6 år 2-6 år 

Redskabstype Observation Observation Observation 

Forudsætninger for brug Kan anvendes af perso-

nale, der har sat sig ind i 

redskabet og kender bar-

net godt 

Kan anvendes af perso-

nale, der har sat sig ind i 

redskabet 

Kan anvendes af uddan-

nede pædagoger, der har 

daglig kontakt med bar-

net 

It-understøttelse Ja Ja Ja 

Licensforhold og anven-

delse 

Omfattet af ophavsret Omfattet af ophavsret Omfattet af ophavsret 

Redskabet bygger på et 

gennemsigtigt grundlag 

Nej Nej Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Nej Nej Delvist 

Gyldighed dokumenteret Nej Nej Delvist 

Velegnet til at anvende på 

gruppeniveau 

Nej Nej Nej 

Kilder til redskabet  

 PUB Krop. www.learn-

lab.dk. 

Rambøll: Rambøll Moto-

rik 2.0. 
Engmann, B. (2012). 

TrasMo – Tidlig registre-

ring af sansemotoriske 

færdigheder hos børn. 

Herning: Special-pæda-

gogisk forlag. 
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udvikling  
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Børns socioemotionelle udvikling er et centralt element, som dagtilbuddene skal understøtte, bl.a. 

gennem arbejdet med læreplanstemaerne sociale kompetencer og alsidig personlig udvikling.  

 

Kommuner kan anvende redskaber til at understøtte det enkelte barns socioemotionelle udvikling 

til at udvikle kvaliteten af læringsmiljøet og evaluere sammenhængen mellem læringsmiljø og 

børns udvikling og læring. I denne del af håndbogen præsenterer vi fire konkrete redskaber til at 

vurdere børns socioemotionelle udvikling.  

 

Fem redskaber til måling af socioemotionel udvikling er med i 

håndbogen 

 

• Farvel og Goddag 

• PUB Personlig 

• PUB Social 

• Rambøll Alsidig Udvikling 

• SEAM. 

 

Hvad siger læreplanen om socioemotionel udvikling? 

Børns socioemotionelle udvikling er en integreret del af læreplanstemaerne Alsidig personlig udvik-

ling og Sociale kompetencer.  

 

Derfor er socioemotionel udvikling vigtigt 

Børns socioemotionelle udvikling i dagtilbud handler om den sociale og følelsesmæssige udvik-

ling, som vi fra forskningen ved, udgør grundlæggende byggesten i barnets udvikling af sin person-

lighed. Den tidlige socioemotionelle udvikling er en forudsætning for barnets senere læring og ud-

vikling og gør barnet i stand til at indgå i sociale samspil, opbygge nære relationer og være en aktiv 

del af et demokratisk samfund. Derfor har den socioemotionelle udvikling også stor betydning for 

barnets livskvalitet og trivsel i det daglige liv i dagtilbuddet, da den bl.a. influerer på barnets mulig-

hed for at håndtere sine egne og andres følelser og ikke mindst at få gode venner. Forskning viser 

desuden, at børns socioemotionelle udvikling også har betydning for barnet på længere sigt. Bl.a. 

peger studier på, at veludviklede sociale færdigheder bidrager til lysten til at lære og til at styrke 

akademiske færdigheder, og at børn med velfungerende sociale kompetencer er mere succesfulde 

både i skole og i livsforløb på langt sigt. Vi ved også fra forskningen, at børn, hvis socioemotionelle 

udvikling ikke er optimal og måske er forstyrret, har større risiko for senere at udvikle egentlige so-

ciale og adfærdsmæssige problemer i dagtilbud eller skole og uddannelsessystem. Forskning viser, 

at særligt perioden 0-3 år er vigtig for barnets socioemotionelle udvikling. Her udvikles de grund-

læggende byggesten, og forskellen mellem de stærkeste og de svageste etableres og varer ved 
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gennem skolealderen og senere hen. Der er derfor mange gode argumenter for at understøtte 

børns tidlige socioemotionelle udvikling i dagtilbud. 

 

Hvad måler redskabet? 

Forskellige faglige perspektiver forstår og definerer socioemotionel udvikling forskelligt. Alligevel er 

der overvejende enighed om, at man kan anskue barnets udvikling ud fra tre dimensioner: følelses- 

og selvregulering, relationsdannelse og leg og udforskning.  

 

FIGUR 9.1 

Dimensioner i socioemotionel udvikling  

 
 

Som illustreret i modellen kan man inden for børns socioemotionelle udvikling skelne mellem tre 

dimensioner, der udvikler sig i samspil med hinanden: følelses- og selvregulering, relationsdannelse 

og leg og udforskning. 

 

Barnets evne til følelses- og selvregulering udvikles fra den spæde alder, og det er en helt grund-

læggende forudsætning for barnets senere udvikling og trivsel. Følelses- og selvregulering handler 

om barnets evne og udvikling af mere eller mindre hensigtsmæssige strategier til at opleve, regu-

lere og udtrykke positive såvel som negative følelser – både i barnets nære relationer og i sociale 

relationer med andre voksne og med jævnaldrende børn. Det kan fx være barnet, der bliver ked af, 

at kammeraten tager legetøjet ud af hånden på ham, og tydeligt viser det og råber ”Nej! Min!”. Eller 

børnehavebarnet, der sidder uroligt til morgensamling og har svært ved at vente på, at det bliver 
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hendes tur til at fortælle, fordi hun er spændt over at skulle fortælle om sin fødselsdag. Følelses- og 

selvregulering er også vigtigt for barnets udvikling af empati, der bl.a. handler om barnets evne til 

at genkende og forstå egne og andres følelser, reaktioner og grænser. Det indebærer at kunne 

sætte sig ind i andres perspektiver samt at kunne veksle mellem egne og andres perspektiver. Det 

kan fx vise sig ved barnet, der trøster sin ven, der er væltet på løbecyklen, eller barnet, der hurtigt 

genoptager legen med sin ven efter en konflikt.  

 

Relationsdannelse handler om, at barnet udvikler gode relationer både til andre børn og til voksne, 

og at barnet trives i relationerne og oplever at høre til. Det indebærer, at barnet har tillid og tiltro til 

sin omverden, der sætter det i stand til at knytte tætte relationer og indgå i forskellige sociale sam-

menhænge. Det kan fx vise sig, ved at barnet har en ven, som det foretrækker at lege med. Det kan 

også være barnet, der viser særlig glæde ved en bestemt voksen i dagtilbuddet, eller barnet, som 

henvender sig til de voksne og spørger om hjælp, hvis barnet har slået sig eller er kommet i en kon-

flikt, som barnet ikke selv kan løse – i tillid til, at de voksne vil hjælpe og trøste. Relationsdannelse 

indebærer også samarbejde, konfliktløsning og kommunikation. Det kan vise sig i børnenes leg, fx 

når barnet deler legemaden i køkkenkrogen: ”Værsgo, én til Julie – og én til mig.”  

 

Udforskning og leg handler om, at barnet undersøger og tager del i sin omverden. Når barnet føler 

sig tryg og har tillid til sig selv og tiltro til sin omverden, bevæger det sig ud i nye og ukendte situati-

oner med større nysgerrighed og sikkerhed. Det viser sig, ved at barnet leger og lærer og er åben 

over for oplevelser. Et eksempel kan være, at det trygge barn træder sikkert og nysgerrigt ud på le-

gepladsen, mens det mindre trygge barn holder sig tæt til den voksne og har svært ved at tage initi-

ativ til at komme i gang med at lege. Det trygge barn udviser vedholdenhed og lader sig ikke slå ud, 

men prøver igen, hvis noget ikke lykkes i første forsøg. 

 

Når I skal vurdere, om et redskab er velegnet til at måle børns socioemotionelle udvikling, bør I der-

for undersøge, om redskabet dækker et eller flere af de tre centrale dimensioner af socioemotionel 

udvikling: følelses- og selvregulering, relationsdannelse og udforskning. Området socioemotionel 

udvikling er meget forskelligt defineret i forskellige redskaber, og nogle redskaber anvender helt 

andre begreber som fx robusthed og forandringsparathed. Det kræver derfor en oversættelse, når 

redskabets dækkeevne vurderes. I oversigten herunder har vi givet et bud på en sådan oversæt-

telse, så I kan danne jer et indtryk af, hvad de vurderede redskaber måler, og om de dækker bar-

nets generelle socioemotionelle udvikling. 

 

Oversigt over måledimensioner og redskaber 

Redskab Farvel og God-
dag 

PUB Personlig PUB Social  Rambøll Alsidig 
Udvikling 

SEAM 

Følelses- og 

selvregulering 

• Robusthed: 

selvværd, kog-

nitive kompe-

tencer 
• Forandrings-

parathed: fø-

lelsesmæssige 

kompetencer 

• Selvfølelse 

• Følelser 

• Mestring 

• Social tænk-

ning 

• Selvkontrol 

• Robusthed: 

selvværd, 

kognitive 
kompetencer 

• Forandrings-

parathed: fø-

lelsesmæs-

sige kompe-
tencer 

• Udtrykker fø-

lelser 

• Regulerer fø-

lelsesmæs-
sige udtryk 

• Positiv selv-

opfattelse 

• Adaptive fær-

digheder 

Relations- 

dannelse 

• Robusthed: 

sociale kom-

petencer 

• Forandrings-
parathed: 

• Tilknytning • Social adfærd 

• Social kom-

munikation 

• Socialisering 

• Sociale spille-

regler 

• Relationer 

• Robusthed: 
sociale kom-

petencer 

• Positive rela-

tioner 

• Empatisk 

• Samarbejder 
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Redskab Farvel og God-

dag 

PUB Personlig PUB Social  Rambøll Alsidig 

Udvikling 

SEAM 

kommunika-

tion og for-

handlings-

mæssige 

kompetencer 

• Forandrings-

parathed: 

kommunika-

tion og for-

handlings-
mæssige 

kompetencer 

Udforskning  

• Robusthed: 

energi og lyst 

til at deltage 
• Forandrings-

parathed: 

nysgerrighed 

• Læring og ud-

vikling 

• Oplevelse af 
sammen-

hæng 

 • Robusthed: 

energi og lyst 

til at deltage 
• Forandrings-

parathed: 

nysgerrighed 

• Engagerer sig  

• Selvstændig-

hed 
• Opmærksom-

hed 

 

Udvalgte kilder 

Jensen, B. 2014. Vidensnotat 2 – Sociale kompetencer. Institut for pædagogik og læring. Aarhus 

Universitet. 

Brandtzæg, I., & Torsteinson, S. 2016. Se barnet indefra – Hvordan man arbejder med tilknytning 

i daginstitutionen. Hans Reitzel. 

Kiil, A., Arendt, J. N., & Rosholm, M. (2016). Measuring Child well-being- An overview of potential 

measurement instruments. KORA. 

Pontoppidan, M., & Niss, N. K. (2014). Instrumenter til at måle små børns trivsel. SFI. 

Rambøll, Aarhus Universitet, & Syddansk Universitet. (2016). Børns tidlige udvikling og læring – 

Målgrupperapport. MBUL. 
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9.1 Farvel til dagtilbud og goddag til skolen (Farvel og 

Goddag) 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er kun kort og overordnet beskrevet.  

Udvælgelsen af de enkelte udsagn og deres sammenhæng med de bagvedliggende dimensio-

ner er ikke beskrevet.  

Udviklingen af redskabet er ikke klart beskrevet. 

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet kræver it-understøttelse. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder inspirationsmateriale, der kan understøtte dagtilbuddets arbejde med at 

skabe en god overgang fra dagtilbud til skole. 

Redskabets udvikler anslår, at det tager ca. 15 minutter pr. barn at udfylde skemaet for børn og 

ca. 15 minutter at udfylde skemaet for institutionen. 

 

Beskrivelse 

Farvel og Goddag er udviklet af KL, ministerier og kommuner i 2009-10 i samarbejde med forskere 

og praktikere. Redskabet er en del af et større projekt om udvikling af redskaber til at måle faglige 

kvalitetsoplysninger i dagtilbud. Ifølge udviklerne er redskabet opbygget ud fra en erfaringsbaseret 

og pragmatisk tilgang, men også på baggrund af forskningsviden om, hvilke aspekter der er cen-

trale for børns udvikling og læring. Formålet med redskabet er at kunne vurdere børns robusthed 

og forandringsparathed med henblik på at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole.  

 

Redskabet består af to delredskaber, hvoraf det ene iagttager det enkelte barns robusthed og for-

andringsparathed inden for en række dimensioner, mens det andet er en selvevaluering af institu-

tionens evne til at understøtte udvikling af robusthed og forandringsparathed og skabe gode over-

gange. Redskabet består af et spørgeskema til hvert delredskab. Delredskabet til vurdering af det 

enkelte barn iagttager barnets robusthed og forandringsparathed gennem en række spørgsmål, 

der beskriver tegn på disse kompetencer. Observatøren registrerer, i hvilken grad barnet udviser et 

tegn, på en femtrinsskala fra ”Slet ikke” til ”I meget høj grad/Altid”. Delredskabet til vurdering af in-

stitutionen evaluerer institutionens praksis igennem en række spørgsmål inden for tre områder. 

Svarene registreres på samme måde som i skemaet for barnet.  
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Resultaterne fra vurderingen for børnene kan sammenfattes i rapporter på børne-, institutions- og 

kommuneniveau. Resultaterne på kommuneniveau samles i en rapport til forvaltningen og det po-

litiske udvalg/den øverste forvaltningsledelse. Resultaterne fra vurderingen af institutionen kan 

sammenfattes på institutions- og kommuneniveau. Redskabet indeholder inspirationsmateriale, 

der kan understøtte dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange fra dagtilbud til skole. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

 

Måleområde 

Delredskabet til vurdering af det enkelte barn måler barnets robusthed og forandringsparathed 

inden for en række dimensioner. Robusthed dækker over dimensionerne selvværd, energi og lyst 

til at deltage, sociale kompetencer samt kognitive kompetencer. Forandringsparathed dækker 

over dimensionerne nysgerrighed, kommunikative og forhandlingsmæssige kompetencer samt 

følelsesmæssige kompetencer. Barnets robusthed og forandringsparathed vurderes i tre 

kontekster, nemlig dagligdagsaktiviteter, pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnestyrede 

aktiviteter.  

 

Delredskabet til vurdering af institutionen måler praksis inden for tre områder, nemlig det 

pædagogiske arbejde med børnenes robusthed og forandringsparathed, samarbejdet med 

forældre og samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Redskabet måler således dimensioner inden 

for følelses- og selvregulering, relationsdannelse og leg og udforskning. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes på børn i alderen 4-7 år i det sidste år, barnet går i dagtilbuddet. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Med hensyn til delredskabet til vurdering af det enkelte 

barn anbefales det, at det pædagogiske personale indledningsvist læser spørgeskemaet og danner 

sig et indtryk af, hvad de skal vurdere. Skemaet udfyldes på baggrund af almindelige, dagligdags 

observationer af barnet, men det anbefales, at den samlede børnegruppe observeres en-tre uger 

forud for vurderingen. Det er hensigten, at redskabet skal anvendes to-tre gange i løbet af det sid-

ste år, barnet går i dagtilbuddet. Med hensyn til delredskabet til vurderingen af institutionen er det 

hensigten, at skemaets spørgsmål drøftes i fællesskab af det pædagogiske personale og lederen, 

og at de svar, der er opnået enighed om, derefter indtastes. Redskabets udvikler anslår, at det ta-

ger ca. 15 minutter pr. barn at udfylde skemaet til vurdering af barnet. Skemaet til vurdering af in-

stitutionen tager ifølge udvikleren ca. 15 minutter at udfylde. 

 

It-understøttelse 
Farvel og Goddag kan kun anvendes med it-understøttelse.  

 

Licensforhold og anvendelse 
Materialet stilles frit til rådighed af KL og kan derfor potentielt findes hos forskellige it-udbydere. 
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Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning til tilrettelæggelse og en kort og overordnet vejledning til gen-

nemførelse af observationer, men understøtter ikke fortolkning af svar. Vejledningen giver mulig-

hed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker 

resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet opfordrer til, at samarbejde og dialog med barnets forældre indgår som en del af red-

skabets anvendelse. Redskabet understøtter dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange 

igennem et inspirationsmateriale med en kort beskrivelse og reference til udvalgte publikationer, 

der kan inspirere og kvalificere dagtilbuddets arbejde. 

 

Gennemsigtighed 
Redskabets udvikling er ikke tydeligt beskrevet, og det forholder sig ikke til anerkendte standarder 

for målekvalitet. Redskabet beskriver, hvad det har til hensigt at måle, men redskabets forståelse af 

måleområdet er kun kort og overordnet beskrevet. De underliggende dimensioner er ikke beskre-

vet. Redskabet beskriver ikke, hvordan de enkelte spørgsmål er udvalgt, og beskriver heller ikke de-

res sammenhæng med de bagvedliggende dimensioner. Der er ikke fundet dokumentation for, at 

andre end udvikleren har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 

 

Resultatniveau 
Redskabet gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da redskabet savner gennem-

sigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er det ikke velegnet til målinger 

på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Farvel til dagtilbud og goddag til skolen. Lokaliseret 7. 5. 2018 på: www.kl.dk/Kommunale-opga-

ver/Bor på: n-og-unge/Dagtilbud/Ikke-IT-understottede-redskaber1/Farvel-til-dagtilbud-og-

goddag-til-skolen.  

 

  

file:///C:/Users/al/Desktop/www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Bor%20på:%20n-og-unge/Dagtilbud/Ikke-IT-understottede-redskaber1/Farvel-til-dagtilbud-og-goddag-til-skolen
file:///C:/Users/al/Desktop/www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Bor%20på:%20n-og-unge/Dagtilbud/Ikke-IT-understottede-redskaber1/Farvel-til-dagtilbud-og-goddag-til-skolen
file:///C:/Users/al/Desktop/www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Bor%20på:%20n-og-unge/Dagtilbud/Ikke-IT-understottede-redskaber1/Farvel-til-dagtilbud-og-goddag-til-skolen
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9.2 PUB Personlig 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er beskrevet.  

Redskabets udvikling er ikke tydeligt beskrevet.  

Udviklingen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bag-

vedliggende dimensioner er ikke tydeligt beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Kvaliteten af den del af redskabet, der støtter op om mulige tilpasninger af læringsmiljøer, vari-

erer. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder formidling af viden om børns personlige alsidige udvikling samt forslag 

til mulige indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at anvendelsen af redskabet for en pædagog, der er fortrolig med det, tager 

ca. ti minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

PUB Personlig er et selvstændigt modul, som indgår som en del af det bredere dækkende redskab 

Kompetencehjulet, der dækker alle læreplanstemaer, som de var formuleret til og med 2016-loven, 

og som ifølge udbyderen bygger på relationsorienteret forskning og teori. Redskabet er oprindeligt 

udviklet for LearnLab af University College Nordjylland på baggrund af det treårige udviklingspro-

jekt Nye briller i det pædagogiske arbejde. Formålet med redskabet er at dokumentere barnets 

personlige udvikling, socioemotionelt og kognitivt, levere viden om, hvad børn kan lære, og inspi-

ration til, hvordan de kan lære det. 

 

Redskabet er it-baseret med indbygget vejledningsmateriale. Redskabet iagttager barnets person-

lige udvikling gennem 151 progressionslæringsmål, som dækker seks underdimensioner og bygger 

på forventninger om, hvad barnet er i gang med at lære, fordelt på otte aldersintervaller i alders-

spændet 0-6 år. Antallet af læringsmål, der skal vurderes inden for hvert aldersinterval, varierer. For 

hvert læringsmål registreres barnets kompetencer ved hjælp af kategorierne ”Gør”, ”Gør med 

hjælp”, ”Viser initiativ, men kan ikke selv” og ”Kan ikke endnu”. Redskabet giver mulighed for at 

svare for en hel børnegruppe ad gangen. 
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Resultaterne formidles visuelt som et barometer, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til 

aldersforventningen. Pædagogisk personale kan undervejs i arbejdet med redskabet hente res-

sourcer til at informere og inspirere praksis for hvert progressionslæringsmål i form af viden om 

barnets nærmeste udviklingszone, videoklip samt forslag til aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet iagttager seks dimensioner, nemlig selvfølelse, følelser, tilknytning, mestring, læring og 

udvikling samt oplevelse af sammenhæng. Redskabet måler således dimensioner inden for følel-

ses- og selvregulering, relationsdannelse og leg og udforskning. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0 år til og med børnehaveklasse. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale sætter 

sig ind i brugen af redskabet og læser baggrundsinformationen om de enkelte læringsmål, hvoref-

ter spørgsmålene besvares på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnets udvik-

ling over en periode på højst to uger. Udvikleren anslår et tidsforbrug på ti minutter pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret. Det er muligt at købe licens til redskabet hos LearnLab. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Vej-

ledningen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale 

tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter en efterfølgende tilpasning af barnets læringsmiljø gennem konkret inspi-

ration til at understøtte udvikling inden for de seks udviklingsdimensioner med mulighed for at 

give forældre adgang til resultater og det understøttende materiale. 

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Redskabet beskriver, hvad det har til 

hensigt at måle og inkluderer en kort og overordnet beskrivelse af redskabets forståelse af barnets 

udvikling inden for de enkelte områder. Beskrivelsen af de forskellige områder varierer med hensyn 

til detaljeringsgrad. Redskabet refererer til viden og forskning, men det er ikke tydeligt beskrevet, 

hvilken sammenhæng der er mellem denne forskningsviden og konstruktionen af redskabet. Red-

skabet argumenterer ikke for udvælgelsen af underliggende dimensioner inden for de seks måle-

områder, og de enkelte dimensioner og underdimensioner er ikke velbeskrevne. Udvælgelsen af de 

underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bagvedliggende dimensio-

ner er ikke velbeskrevet. Redskabet argumenterer ikke for udvælgelsen af de enkelte spørgsmål. 
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Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. 

Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Red-

skabets videns-, video- og aktivitetsmateriale, der har til formål at informere om og inspirere prak-

sis, har varierende en videnskvalitet og en varierende sammenhæng med de enkelte progressions-

læringsmål. Der er i ét tilfælde fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har foretaget be-

grænsede undersøgelser af redskabet. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Udvikleren henviser til et studie med 

pædagogers positive vurderinger af redskabet. Der foreligger dog ikke en offentliggjort rapport fra 

studiet, og udvikleren har ikke fremvist dokumentation for undersøgelsen. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

PUB Personlig. www.learnlab.dk.  

Udviklers dokumentation 

LearnLab. (u.å.). Sammenligning af redskaberne. 

LearnLab. (upubliceret). Hvilken forskning bygger PUB Sprog på og hvordan dokumenteres dette? 

LearnLab. (upubliceret). Uddybende respons 04.12.17. 

LearnLab (u.å.). Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber.  

LearnLab. (2017). PUB Sprog – et sprogindsats-og sprogvurderingsredskab. Formål, tankegang, 

baggrund samt retningslinjer for brug af PUB sprog. Dokumentationsnotat. 

Mortensen, L. Z. (2017). Pædagogisk brug af redskaber til vurdering af børns læring i dagtilbud. 

CEPRA-striben, 22, 32-49. 

Www.learnlab.dk. 

Andre studier  

Meyer, H., & Larsen, G. (2009). Fælles fagligt fundament: ’Nye briller’ i det pædagogiske arbejde – 

Mariagerfjord kommune. Aalborg: CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis. 

Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. (2016). Evaluering af medarbejderes arbejde 

med Kompetencehjulet. Faxe: Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. 
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9.3 PUB Social 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet er beskrevet.  

Redskabets udvikling er ikke tydeligt beskrevet.  

Udviklingen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bag-

vedliggende dimensioner er ikke tydeligt beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Kvaliteten af den del af redskabet, der støtter op om mulige tilpasninger af læringsmiljøer, vari-

erer. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder formidling af viden om børns sociale udvikling samt forslag til mulige 

indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at anvendelsen af redskabet for en pædagog, der er fortrolig med det, tager 

ca. ti minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

PUB Social er et selvstændigt modul, som indgår som en del af det bredere dækkende redskab 

Kompetencehjulet, der dækker alle læreplanstemaer, som de var formuleret til og med 2016-loven, 

og som ifølge udbyderen bygger på relationsorienteret forskning og teori. Redskabet er oprindeligt 

udviklet af LearnLab på baggrund af det treårige udviklingsprojekt Nye briller i pædagogisk ar-

bejde. Formålet med redskabet er at dokumentere barnets sociale udvikling og at levere viden om, 

hvad børn kan lære, og inspiration til, hvordan de kan lære det. 

 

Redskabet er et it-redskab med indbygget vejledningsmateriale. Redskabet iagttager barnets soci-

ale udvikling gennem 93 progressionslæringsmål, som bygger på forventninger om, hvad barnet er 

i gang med at lære, fordelt på otte aldersintervaller i aldersspændet 0-6 år. Antallet af læringsmål, 

som skal vurderes inden for hvert aldersinterval, varierer. For hvert læringsmål registreres barnets 

færdigheder ved hjælp af kategorierne ”Gør”, ”Gør med hjælp”, ”Viser initiativ, men kan ikke selv” 

og ”Kan ikke endnu”. Redskabet giver mulighed for at svare for en hel børnegruppe ad gangen. 
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Resultaterne formidles visuelt i et barometer, der viser det enkelte barns vurderede udvikling i for-

hold til aldersforventningen. Det pædagogiske personale kan i arbejdet med redskabet hente res-

sourcer til at informere om og inspirere praksis med hensyn til hvert læringsmål i form af viden om 

barnets nærmeste udviklingszone, videoklip samt forslag til aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet iagttager fire dimensioner, nemlig social adfærd, social kommunikation, socialisering 

og social tænkning. Redskabet måler således dimensioner inden for følelses- og selvregulering 

samt relationsdannelse. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0 år til og med børnehaveklasse. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men det forudsættes, at det pædagogiske personale 

sætter sig ind i brugen af redskabet og læser baggrundsinformationen om de enkelte læringsmål, 

hvorefter spørgsmålene besvares på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnets 

udvikling over en periode på højst to uger. Udvikleren anslår et tidsforbrug på ti minutter pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret, og det er muligt at købe licens til det hos LearnLab. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Vej-

ledningen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale 

tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter en efterfølgende tilpasning af barnets læringsmiljø gennem konkret inspi-

ration til at understøtte udvikling inden for de fire udviklingsdimensioner med mulighed for at give 

forældre adgang til resultater og det understøttende materiale. 

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Redskabet beskriver, hvad det har til 

hensigt at måle, og inkluderer en kort og overordnet beskrivelse af redskabets forståelse af barnets 

udvikling inden for de enkelte områder. Beskrivelsen af de forskellige områder varierer med hensyn 

til detaljeringsgrad. Redskabet refererer til viden og forskning, men det er ikke tydeligt beskrevet, 

hvilken sammenhæng der er mellem denne forskningsviden og konstruktionen af redskabet. Red-

skabet argumenterer ikke for udvælgelsen af underliggende dimensioner inden for de fire måleom-

råder, og de enkelte dimensioner og underdimensioner er ikke velbeskrevne. Udvælgelsen af de 

underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bagvedliggende dimensio-

ner er ikke velbeskrevet, og redskabet argumenterer ikke for udvælgelsen af de enkelte spørgsmål. 
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Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. 

Redskabets videns-, video- og aktivitetsmateriale, der har til formål at informere om og inspirere 

praksis, har en varierende videnskvalitet og en varierende sammenhæng med de enkelte progres-

sionslæringsmål. Der er i ét tilfælde fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har foreta-

get begrænsede undersøgelser af redskabet. 

 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Udvikleren henviser til et studie med 

pædagogers positive vurderinger af redskabet. Der foreligger dog ikke en offentliggjort rapport fra 

studiet, og udvikleren har ikke fremvist dokumentation for undersøgelsen. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

PUB Social. www.learnlab.dk.  

Udviklers dokumentation 

LearnLab. (u.å.). Sammenligning af redskaberne. 

LearnLab. (upubliceret.). Hvilken forskning bygger PUB Sprog på og hvordan dokumenteres dette? 

LearnLab. (upubliceret). Uddybende respons 04.12.17. 

LearnLab (u.å.). Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber.  

LearnLab. (2017). PUB Sprog – et sprogindsats-og sprogvurderingsredskab. Formål, tankegang, 

baggrund samt retningslinjer for brug af PUB sprog. Dokumentationsnotat. 

Mortensen, L. Z. (2017). Pædagogisk brug af redskaber til vurdering af børns læring i dagtilbud. 

CEPRA-striben, 22, 32-49. 

Www.learnlab.dk. 

Andre studier  

Meyer, H., & Larsen, G. (2009). Fælles fagligt fundament: ’Nye briller’ i det pædagogiske arbejde – 

Mariagerfjord kommune. Aalborg: CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis. 

Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. (2016). Evaluering af medarbejderes arbejde 

med Kompetencehjulet. Faxe: Faxe Kommune, Center for Børn og Undervisning. 
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9.4 Rambøll Alsidig Udvikling 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet og de underliggende dimensioner er ikke beskrevet, og 

det fremgår ikke, på hvilket grundlag redskabets dimensioner er udvalgt.  

Udvælgelsen af de enkelte udsagn og deres sammenhæng med de bagvedliggende dimensio-

ner er ikke beskrevet.  

Udviklingen af redskabet er ikke tydeligt beskrevet. 

Redskabet forholder sig ikke til anerkendte standarder for målekvalitet. 

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet kræver it-understøttelse. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder en SMTTE-model til efterfølgende indsatser og evaluering.  

Ifølge udvikleren tager skemaet ca. ti minutter at udfylde.  

 

Beskrivelse 

Rambøll Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det tidligere Rambøll Overgang, der er en it-un-

derstøttet udgave af måleredskabet Farvel og Goddag. Udviklerne oplyser, at redskabet bygger på 

Jan Tønnesvangs teori om kvalificeret selvbestemmelse. Redskabet er en del af Rambølls dialog-

værktøj, der understøtter dagtilbuddets arbejde med forældresamtaler, og redskabets formål er at 

understøtte dialogen mellem dagtilbud og skole såvel som det pædagogiske arbejde om barnets 

alsidige udvikling. Redskabet har særligt fokus på overgange og består af spørgsmål fordelt på seks 

temaer med fokus på barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Udviklerne op-

lyser, at redskabet kan benyttes som et dialogredskab, men ikke som en test af barnet, samt at red-

skabets resultater giver et øjebliksbillede af forældres og pædagogers vurdering af barnet. 

 

Redskabet består af et spørgeskema i tre versioner målrettet hver sin aldersgruppe, vejledningsdo-

kumenter samt et orienteringsbrev til forældre. Redskabet omfatter i alt 18 spørgsmål, der om-

handler barnets sociale kompetencer og alsidige personlige udvikling. For hvert spørgsmål regi-

streres barnets færdigheder ved hjælp af kategorierne ”Kan”, ”Kan næsten selv”, ”Kan med hjælp” 

og ”Kan ikke endnu”. Pædagogen og forældrene udfylder hver sit skema for det enkelte barn.  

 

Pædagogens og forældrenes besvarelser samles til én dialogprofil for barnet. Resultaterne vises i 

et spindelvævsdiagram, hvor forældres og personales vurderinger kan ses samtidigt. Redskabet 

indeholder en SMTTE-model til efterfølgende indsatser og evaluering.  
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Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet måler seks dimensioner af barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompeten-

cer, nemlig sociale spilleregler, relationer, empati, følelser, nysgerrighed og fordybelse. Redskabet 

måler således dimensioner inden for følelses- og selvregulering, relationsdannelse og leg og ud-

forskning. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i tre aldersgrupper, som er defineret ud fra de tidspunkter, hvor 

der typisk sker overgange fra ét miljø til et andet. Aldersgrupperne er 9-14 måneder, 3-årsalderen 

og 5-6-årsalderen. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at personalet har et godt kendskab til 

barnets trivsel, læring og udvikling. Udfyldelsen af skemaet sker på baggrund af observatørens 

egne eller kollegers observationer af barnet. Rambøll oplyser, at udfyldelsen af skemaet tager ca. ti 

minutter.  

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Rambøll Alsidig Udvikling er en del af Rambølls platform Hjernen&Hjertet og kan således indkøbes 

via Rambøll. Det er muligt at koble redskabet sammen med måleredskabet Læringshjulet. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder ikke vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer og in-

deholder heller ikke retningslinjer for registrering og fortolkning af svar. Vejledningen giver mulig-

hed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker 

resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter forældrenes inddragelse i vurderingen af barnet, da de forud for en sam-

tale også udfylder skemaet. 

 

Gennemsigtighed 
Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet, og det forholder sig ikke til aner-

kendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabet beskriver, hvad det 

har til hensigt at måle. Vurderingsskemaet beskriver, hvad de enkelte svarkategorier under hvert 

udsagn indebærer, og giver eksempler på indikatorer på, at et barn har opnået en given færdighed. 

Redskabets forståelse af alsidig udvikling og de underliggende dimensioner er ikke beskrevet, og 

det er ikke tydeligt, på hvilket grundlag redskabets dimensioner er udvalgt. Udvælgelsen af de en-

kelte udsagn og deres sammenhæng med de bagvedliggende udviklingsdimensioner er ikke be-

skrevet. Udvikleren oplyser, at metodebeskrivelser for redskabet er under udarbejdelse, herunder 

statistiske analyser af pålidelighed og gyldighed. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre 

end udvikleren har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 
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Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Rambøll Alsidig Udvikling. http://www.hjernenhjertet.dk/dagtilbud/alsidig%20udvikling 
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9.5 SEAM  

Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets udvikling og dets forståelse af måleområdet er beskrevet.  

Udviklingen af de enkelte adfærdsdomæner er kun kort beskrevet, og det fremgår ikke tydeligt 

af den danske udgave, hvordan de bygger på forskning.  

Udviklingen af de underliggende spørgsmål og deres sammenhæng med de bagvedliggende 

adfærdsdomæner er ikke beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i USA og oversat til dansk. Et dansk studie viser, at redskabet vurderes 

som acceptabelt af dansk pædagogisk personale.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Redskabet er velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder ikke forslag til mulige indsatser og aktiviteter.  

Skemaet tager ca. ti minutter at udfylde for det pædagogiske personale, når de er fortrolige 

med det. 

 

Beskrivelse 

SEAM er oprindeligt udviklet i 2007 i en pilotversion af en forskningsgruppe i USA og siden afprøvet 

og revideret baseret på data om 2.000 amerikanske børn. Redskabet blev udgivet i forlagsregi i 

2014, og den danske version er udgivet i 2017. Redskabet bygger på viden om den socioemotio-

nelle udvikling hos børn i vestlige kulturer og har et ressourcefokuseret udgangspunkt. Redskabet 

iagttager børns socioemotionelle og adfærdsmæssige udvikling med henblik på tidlig identifika-

tion af vanskeligheder inden for området. Derudover skal redskabet bidrage til at forebygge proble-

mer ved at skabe gode relationer til forældre og styrke samspillet mellem det pædagogiske perso-

nale og barnet i barnets første leveår. 

 

Redskabet består af fire skemaer samt en vejledning. Der er et skema til vurdering af barnet til hhv. 

personalet og forældrene. Desuden indeholder redskabet et familieskema til evaluering af foræl-

drenes styrkesider og behov for støtte. Redskabet findes i tre versioner, målrettet forskellige alders-

grupper. Redskabet vurderer barnets socioemotionelle udvikling ved hjælp af en række udsagn, 

som bygger på forventninger om, hvilke kompetencer inden for området barnet er i gang med at 

udvikle inden for det pågældende aldersinterval. Det vurderes, om hvert udsagn er ”Sandt”, ”Delvis 
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sandt”, ”Sjældent sandt” eller ”Ikke sandt” for barnet. Derudover er det muligt at markere, om ud-

sagnet bør være et fokusområde eller et bekymringsområde.  

 

Redskabet indeholder ikke forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er oversat til dansk og udgivet i 2017. Den danske version af redskabet er blevet pilotte-

stet i 14 kommuner. Den danske tilpasning er valideret af en ekspertgruppe samt via kvalitative un-

dersøgelser. Et kvalitativt dansk studie viser, at redskabet vurderes positivt af det pædagogiske 

personale.  

 

Måleområde 
Redskabet måler barnets socioemotionelle og adfærdsmæssige udvikling og trivsel inden for ti ad-

færdsdomæner, der tilsammen indfanger to overordnede dimensioner, nemlig empati og selvregu-

lering og samarbejde. Redskabet måler således dimensioner inden for følelses- og selvregulering, 

relationsdannelse og leg og udforskning. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til børn i alderen 0-6½ år.  

 

Redskabstype 

SEAM er et observationsredskab. Skemaet til personalets vurdering af barnet er standardiseret og 

normeret på baggrund af 9.827 danske børn. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale læser 

vejledningen og sætter sig ind i brugen af redskabet. Skemaet til personalets vurdering af barnet 

udfyldes på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnet. Derudover anbefales det, 

at personalet udfylder skemaet om forældrenes vurdering af barnet samt familieskemaet på bag-

grund af interview med forældrene. Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemfø-

relse, men andre studier oplyser, at det tager ti minutter for det pædagogiske personale at udfylde 

skemaet om vurdering af barnet, når de er fortrolige med det. 

 

It-understøttelse 

Forlaget er i gang med at udvikle en it-understøttelse, som også er tilgængelig hos flere andre 

udbydere, bl.a. SurveyXact. 

 

Licensforhold og anvendelse 

Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Hogrefe Psykologisk Forlag. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder ikke vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer, men 

indeholder retningslinjer for registrering, udregning og fortolkning af svar. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet har et ressourcefokuseret udgangspunkt med fokus på barnets styrker frem for dets 

svagheder. Materialet indeholder et skema til forældrenes vurdering af barnets udvikling, som ind-

drager forældrenes perspektiver og kan nuancere resultatet. Familieskemaet sætter desuden fokus 

på forældrenes ressourcer og behov med hensyn til at understøtte barnets udvikling. 
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Gennemsigtighed 
Redskabets udvikling er beskrevet, og den danske oversættelsesproces er velbeskrevet i vejlednin-

gen. Af den danske udgave af redskabet fremgår det tydeligt, hvad redskabet har til hensigt at 

måle, men redskabets forståelse af måleområdet er kun kort beskrevet. Det beskrives også kun 

kort, hvordan de ti adfærdsdomæner er udvalgt, og udvælgelsen begrundes ikke med referencer til 

konkret forskning. Det er ikke beskrevet, hvordan de enkelte spørgsmål er udvalgt, eller hvordan de 

hænger sammen med de bagvedliggende dimensioner. Redskabet forholder sig til anerkendte 

standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Gyldigheden og pålideligheden af den 

amerikanske version af redskabet er i begrænset omfang undersøgt af andre end udvikleren. 

 

Pålidelighed 

For den amerikanske udgave af skemaerne til vurdering af barnet er det dokumenteret, at 

redskabet måler stabilt over tid. For personaleskemaet til vurdering af barnet er det desuden 

dokumenteret, at redskabet måler det samme uafhængigt af observatøren. Statistiske analyser af 

den danske udgave af redskabet understøtter, at redskabets to dimensioner er pålidelige, altså at 

de måler det, der er hensigten at måle, på en hensigtsmæssig måde. 

 

Gyldighed 
Gyldigheden af den amerikanske og danske version af pædagogskemaet er dokumenteret af hhv. 

udviklerne og de danske oversættere. Gyldigheden af forældreskemaet er kun undersøgt for den 

amerikanske version. For den danske version af redskabet er det gennem statistiske analyser, her-

under sammenligninger med to eksternt validerede redskaber, dokumenteret, at redskabet måler 

socioemotionel udvikling, herunder at de underliggende dimensioner måler det, de skal måle. Der 

er p.t. yderligere amerikanske og danske undersøgelser af redskabets gyldighed i gang. EVA har 

ikke oplysninger om, hvornår resultaterne fra disse undersøgelser vil foreligge. 

 

Resultatniveau 
Eftersom redskabets pålidelighed og gyldighed er dokumenteret, er det velegnet til at måle på 

gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Squires, J., Bricker, D., Waddell, M., Funk, K., Clifford, J., & Hoselton, R. (2017). SEAM Social-Emo-

tional Assessment/Evaluation Measure. Dansk udgave med bidrag af Nina Madsen Sjö og Svend 

Kreiner. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.  

Udviklers dokumentation  

Squires, J., Bricker, D., Waddell, M., Funk, K., Clifford, J., & Hoselton, R. (2014). Social-Emotional 

Assessment/Evaluation Measure (SEAMTM), Research Edition. Baltimore: Brookes Publishing.  
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9.6 Overblik over redskaber, der måler socioemotionel 

udvikling 

 

Navn Farvel og Goddag PUB Personlig PUB Social 

Beskrivelse af redskabet  

Måler følelses- og selvregulering Ja Ja Ja 

Måler relationsdannelse Ja Ja Ja 

Måler leg og udforskning Ja Ja Nej 

Oprindelsesland Danmark Danmark Danmark 

Alder 4-7 år, sidste år i dagtil-

bud 

0 år – børnehaveklasse 0 år – børnehaveklasse 

Redskabstype Observation Observation Observation 

Forudsætninger for brug Læs spørgeskema inden 

brug 

Personalet skal sætte sig 

ind i brug af redskabet 

og læse baggrundsinfor-

mation om læringsmå-

lene 

Personalet skal sætte sig 

ind i brug af redskabet 

og læse baggrundsinfor-

mation om læringsmå-

lene 

It-understøttelse Ja Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Selve redskabet er frit 

tilgængeligt, men it-ver-

sion kan være omfattet 

af ophavsret 

Omfattet af ophavsret Omfattet af ophavsret 

Redskabet bygger på et gen-

nemsigtigt grundlag 

Nej Nej Nej 

Pålidelighed dokumenteret Nej Nej Nej 

Gyldighed dokumenteret Nej Nej Nej 

Velegnet til at anvende på grup-
peniveau 

Nej Nej Nej 

Kilder til redskabet  

 Farvel til dagtilbud og 

goddag til skolen. Lokali-
seret 7.5.  2018 på: 

www.kl.dk/Kommunale-

opgaver/Born-og-

unge/Dagtilbud/Ikke-IT-

understottede-redska-
ber1/Farvel-til-dagtil-

bud-og-goddag-til-sko-

len/. 

PUB Personlig. 

www.learnlab.dk. 

PUB Social.: www.learn-

lab.dk. 
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Navn   SEAM 

Beskrivelse af redskabet  

Måler følelsesmæssig kompetence Ja Ja 

Måler social kompetence Ja Ja 

Måler relationskompetence Ja Ja 

Oprindelsesland Danmark USA.  
Oversat til dansk 

Alder 9-14 måneder, 3 år, 5-6 år 0-6½ år 

Redskabstype Observation Observation 

Forudsætninger for brug Redskabet forudsætter, at persona-
let har et godt kendskab til barnets 

trivsel, læring og udvikling 

Personalet skal sætte sig ind i brug 
af redskabet og læse vejledningen 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Ja 

Redskabet bygger på et gennemsig-

tigt grundlag 

Nej Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Nej Ja 

Gyldighed dokumenteret Nej Ja 

Velegnet til at anvende på gruppeni-

veau 

Nej Ja 

Kilder til redskabet  

 Rambøll Alsidig Udvikling Squires, J., Bricker, D., Waddell, M., 
Funk, K., Clifford, J., & Hoselton, R. 

(2017). SEAM Social-Emotional As-

sessment/Evaluation Measure. 

Dansk udgave med bidrag af Nina 

Madsen Sjö og Svend Kreiner. Virum: 
Hogrefe Psykologisk Forlag. 
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matematisk 
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Børns begyndende matematiske opmærksomhed er et element i læreplanstemaet natur, udeliv og 

science. Børn erfarer verden gennem matematiske såvel som sproglige begreber. Flagstangen er 

”høj”, lillesøster er ”lav”. Marken er ”stor”, Simon har ”flest” LEGO-klodser, vi har ”den samme” 

bluse på, og vi løber ”hurtigt”. Det er alt sammen eksempler på børns begyndende matematisk op-

mærksomhed.  

 

Ét redskab til måling af begyndende matematisk opmærksomhed er 

indtil videre med i håndbogen 

 

• MIO: Matematikken, Individet, Omgivelserne.  

 

Da interessen for området i dagtilbud er meget ny, falder kun ét redskab inden for håndbogens kri-

terier. 

 

Hvad siger læreplanen om begyndende matematisk opmærksomhed?  

Børns udvikling af begyndende matematiske opmærksomhed er en integreret del af læreplanste-

maet Natur, udeliv og science.  

 

Derfor er begyndende matematisk opmærksomhed vigtigt 

Begyndende matematisk opmærksomhed giver børn mulighed for at opleve deres omverden og 

sig selv på nye måder. Begyndende matematisk opmærksomhed beriger børnenes liv, da børnene 

udvider deres muligheder for at sanse og kommunikere mere rigt og nuanceret om sig selv og ver-

den, med andre og med sig selv. Desuden hænger fokus på begyndende matematiske opmærk-

somhed sammen med viden om, at børns sproglige og matematiske forståelse og handlemulighe-

der i 0-6-årsalderen har stor betydning for deres deltagelse og læringsmuligheder i grundskolen. 

Ligeledes er der viden, der peger på, at man kan forebygge senere matematiske vanskeligheder 

ved at medtænke matematik i dagtilbud. Dermed har begyndende matematisk opmærksomhed 

betydning for børnenes livskvalitet, og derudover kan det få stor betydning for det enkelte barns 

fremtidige muligheder, ligesom det kan have betydning med hensyn til at sikre lige muligheder for 

alle børn.  

 

Hvad måler redskabet? 

Et redskab har altid en eksplicit eller en implicit forståelse af matematik og matematisk udvikling. 

Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, om det er tydeligt, hvad redskabet måler. Helt 

overordnet kan man inden for matematisk opmærksomhed skelne mellem noget følelsesmæssigt 

og relationsmæssigt på den ene side og noget fagligt på den anden side.  

 

Den følelsesmæssige og relationsmæssige side af matematikken handler om barnets glæde ved, 

vedholdenhed med hensyn til og motivation for at være matematisk opmærksom alene, sammen 
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med andre børn og sammen med voksne. I de senere år er man blevet opmærksom på, at denne 

side af matematikken er meget betydningsfuld for barnets udvikling.  

 

Den faglige side af matematikken forstås, begrebsliggøres og vægtes forskelligt. Alligevel kan man 

generelt skelne mellem en række overordnede faglige aspekter af matematik: former og mønstre, 

størrelser og antal, problembehandling samt ræsonnement.  

 

FIGUR 10.1 

Matematikkens dimensioner 

 
 

Som illustreret består begyndende matematisk opmærksomhed af to indholdsaspekter, nemlig 

former og mønstre og størrelser og antal. På tværs af indhold kan man iagttage problembehandling 

og ræsonnement som to centrale dimensioner. Tilsammen giver det fire felter, hvor børnene gen-

nem matematisk sprog og aktivitet kan udvikle begyndende matematisk opmærksomhed, som er 

særligt relevant i alderen 0-6 år. 

 

Matematisk sprog og ordforråd udvikler sig som nævnt i alle fire felter, er tæt forbundet med bar-

nets generelle sproglige udvikling og handler om, at barnet kender og anvender matematiske ord, 

der sætter barnet i stand til at koble matematiske erfaringer med sproget. Det kan være ord, der 

knytter sig til placering, fx det helt lille barn, der efter frokost hopper med numsen i stolen, peger 

på gulvet og siger ”ned”. Det kan også være ord, der knytter sig til antal, fx det 3-årige barn, der 

dækker bord og snakker med sig selv: ”Tallerken ved alle stole. Alle!” Det kan også være ord, der 

knytter sig til symmetri og sammenligning, fx det 5-årige barn, der deler frugt ud: ”Alle må tage det 

samme – kun to.”  

 

Problembehandling handler om barnets evne til at arbejde med problemer ved at prøve sig frem, 

korrigere, udforske og øve sig. Fx erfarer det 3-årige barn, at man ikke kan tage flyverdragt på, efter 

at man har taget støvler på. Tøjet må af igen og på i en anden rækkefølge. Problembehandling 

hænger tæt sammen med ræsonnement.  
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Ræsonnement er den del af matematisk opmærksomhed, som har med logisk tænkning at gøre. 

Det er her, barnet gør erfaringer om årsag, virkning og sammenhæng og stifter bekendtskab med 

sproglige betegnelser som ”hvis ... så” og begreber som alle, ingen, modsat, ens, fordi, før og efter.  

Det handler om barnets tænkemåder og om, hvordan det forbinder årsag og virkning og skaber 

forklaringer. Det kan fx være det 5-årige barn, der konstaterer, at det regner. Mens han tager gum-

mistøvler på i garderoben, spørger han gennem døren til stuen: ”Anne, det regner kun lidt, så vi be-

høver ikke at tage regnbukser på, vel?” 

 

Former og mønstre er den del af matematisk opmærksomhed, som knytter sig til barnets begyn-

dende geometriske forståelse. Det handler om at skelne former, at få øje på særlige kendetegn og 

at orientere sig rumligt. Opmærksomhed på former kan ses hos det 1-årige barn, der erfarer, at 

trækuglen ikke passer i det trekantede hul i puttekassen, eller barnet, der gør erfaringer med sin 

egen form, når det løber igennem en stor åbning i legestativet og efterfølgende maver sig forsigtigt 

gennem den smalle åbning under en lav bjælke ved legehuset. Mønstre handler om, at barnet iden-

tificerer orden og dermed kan genkende og skabe mønstre, fx med materialer, rytmer eller bevæ-

gelser. Det kan være barnet, der skifter mellem røde og grønne perler på perlepladen, eller bør-

nene, der finder billedlotteribrikken, der er magen til en anden.  

 

Størrelser og antal er den del af begyndende matematisk opmærksomhed, som knytter sig til bar-

nets forståelse af tal og mængder. Det handler om at genkende, forstå og håndtere tal og mæng-

der. Opmærksomhed med hensyn til antal indebærer barnets begyndende evne til at tælle og dets 

begyndende kendskab til talrækken. Det kan fx være barnet på 3 år, der tæller: ”1, 2, 3, 100!” Antal 

handler også om forståelse og anvendelse af tallenes betydning. Det kan fx være barnet, der siger 

”kun én is! Må vi ikke få 2?”, hvor barnet begynder at koble talordet med sine erfaringer til en forstå-

else af, at 2 is er mere end 1. Størrelse handler om forståelse og erfaring med mængder. Det kan fx 

være barnet, der erfarer, at det tager længere tid at bygge tårnet, når man bygger med små magne-

ter, end når man bygger med store magneter. Eller barnet, der opdager, at der kommer lidt vand 

ud af vandslangen, når man skruer den ene vej, og meget vand, når man skruer den anden vej.  

 

Når I skal vurdere, om et redskab dækker barnets begyndende matematiske opmærksomhed, bør I 

sikre jer, at redskabet iagttager barnets matematiske sprog, indholdsaspekterne former og mønstre 

og størrelser og antal og desuden dimensionerne problembehandling og ræsonnement. 

 

Redskabet, der måler begyndende matematisk opmærksomhed, forstår og definerer begyndende 

matematisk opmærksomhed anderledes end håndbogens beskrivelse og også anderledes end 

redskaber, der ikke er medtaget. Det kræver derfor en oversættelse, når redskabets dækkeevne 

skal vurderes. I oversigten nedenfor har vi givet et bud på en sådan oversættelse, så I kan danne jer 

et indtryk af, hvad det vurderede redskab måler, og om det dækker barnets generelle begyndende 

matematiske udvikling. 
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Oversigt over måledimensioner og redskaber 

Redskab MIO: Matematikken, Individet, Omgivelserne 

Matematisk sprog Problemløsning: matematisk sprog 

Problembehandling Problemløsning: matematisk sprog + ræsonnement 

Ræsonnement Problemløsning: ræsonnement 

Former og mønstre Geometri: form og position 
Geometri: mønstre og ordninger 

Størrelser og antal  Tal: antal 

Tal: talrækken, at kunne tælle 

 

Kilder 

Lindenskov, L. (2017). Langsommelighed og opmærksomhed ind i matematikundervisningen. 

Viden om Literacy, 22, 28-36. 

Skovlund, J. M. (2015). Forskning og viden om 0-6 årige børns læring af matematik. Sorø: UCSJ 

Forlag. 

Lindhardt, B. (2015). ”Øj der er over 1.000” ” ja, eller 25”. Matematik, 2. 

Pedersen, W. M. (2017). Matematik i børnehaven – et specialeprojekt. Viden om Literacy, 22, 102-

107.  

Rambøll, Aarhus Universitet, & Syddansk Universitet på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestil-

ling og Undervisning. (2016). Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud – analyser af 0-6 årige 

børn i dagtilbud. Videnspublikation til kommuner. Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervis-

ning. 

Bäckman, K. (2015). Matematisk gestaltande i förskolan. Åbo Akademis Forlag. 

Zeuthen, F. (2015). Matematisk opmærksomhed på pædagoguddannelsen – en kort introduktion. 

Danske Professionshøjskoler. 

Bishop, A. (1988). Mathematical enculturation – a cultural perspective on mathematics educa-

tion. Dordrecht: Kluwer academic publishers.  
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10.1 MIO: Matematikken, Individet, Omgivelserne 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af måleområdet og de underliggende dimensioner er beskrevet.  

Udvælgelsen af redskabets underliggende dimensioner og de enkelte udsagn samt sammen-

hængen mellem udsagn og dimensioner er ikke tydeligt beskrevet. 

Udviklingen af redskabet er klart beskrevet. 

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ikke udtømmende dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Redskabet er udviklet i Norge og oversat til dansk. Afprøvninger i Danmark viser, at redskabet 

er brugbart i en dansk kontekst.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder formidling af viden om børns matematiske udvikling samt forslag til mu-

lige indsatser og aktiviteter. 

Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemførelse, men danske pædagoger, der 

har afprøvet redskabet, finder det tidskrævende. 

 

Beskrivelse 

MIO er udviklet og udgivet i Norge i 2008 på baggrund af et femårigt udviklingsarbejde. Redskabet 

bygger ifølge udvikleren på forskning om børns tidlige matematiske udvikling. Formålet med red-

skabet er at øge kendskabet til børns matematiske udvikling samt at kunne foretage systematiske 

observationer af udviklingen med henblik på at understøtte en tidlig indsats. 

 

Redskabet er udviklet med inspiration fra sprogvurderingsredskabet TRAS og indeholder et obser-

vationsark og en manual. Observationsarket består af et cirkelskema og en række udsagn, som be-

skriver forventninger om, hvilke matematiske kompetencer barnet er i gang med at udvikle inden 

for tre matematiske områder i tre aldersintervaller i aldersspændet 2-5 år. Skemaet består af en 

række felter, der er systematiseret efter udviklingsområde og barnets alder. For hvert udsagn vur-

derer observatøren, om barnet mestrer observationspunkterne, og svarene registreres ved hjælp af 

kategorierne ”Mestrer”, ”Mestrer delvis” og ”Mestrer ikke”. Svarene registreres i felterne med hhv. 

fuld farvelægning, skravering eller ingen skravering.  

 

Resultaterne formidles visuelt i cirklen, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til aldersfor-

ventningen. Redskabet indeholder desuden en formidling af viden om børns matematiske udvik-

ling målrettet det pædagogiske personale samt forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 
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Dansk oversættelse 

Redskabet er oversat til dansk og udgivet i Danmark i 2012. De danske oversættere oplyser, at 

redskabet er afprøvet i Danmark og på den baggrund tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 

Redskabet måler barnets matematiske udvikling inden for tre hovedområder: problemløsning, 

geometri og tal. Hvert hovedområde er opdelt i to dimensioner. For problemløsning er det 

matematisk sprog og ræsonnement, for geometri er det form og position samt mønstre og 

ordninger, og for tal er det antal og talrækken, at kunne tælle. Redskabet måler således 

dimensioner af barnets matematiske sprog, indholdsaspekterne former og mønstre og størrelser 

og antal og desuden dimensionerne problembehandling og ræsonnement. 

 

Målgruppe 

Redskabet kan anvendes til børn i alderen 2-5 år. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 
Redskabet kræver ikke særlig certificering, men det forudsættes, at det pædagogiske personale 

har sat sig ind i redskabets teoretiske grundlag og har en god forståelse af de enkelte udsagn. Red-

skabet foreslår, at observatøren foretager prøveobservationer for at blive fortrolig med redskabet. 

Det anbefales, at skemaet udfyldes af personalet i fællesskab efter individuel observation og fælles 

dialog. Det tilrådes, at vurderingen af barnet så vidt muligt baseres på naturlige situationer og bar-

nets frie leg. Ud fra den danske afprøvning vurderer oversætterne, at der er behov for kompetence-

udvikling af personalet, da matematik og matematisk opmærksomhed først er blevet en del af den 

danske pædagoguddannelse i 2014. Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemfø-

relse, men danske pædagoger, der har afprøvet redskabet, fandt det tidskrævende. Det anbefales, 

at barnet observeres over en periode på ca. to uger. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Special-pædagogisk forlag. It-versionen for-

handles af INFOBA. 

 

Retningslinjer  
Redskabet indeholder vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer og ret-

ningslinjer for registrering, men ikke for fortolkning af svar. Vejledningen giver mulighed for lokal 

tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning påvirker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter fortolkning af resultater samt indsatser på baggrund af resultater gennem 

inspirations- og støttemateriale. Redskabet forholder sig ikke til inddragelse af forældre. 

 

Gennemsigtighed 
Det er tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet, og redskabet forholder sig til anerkendte 

standarder for målekvalitet. Redskabet beskriver, hvad det har til hensigt at måle, og redegør tyde-

ligt for scoring. Redskabet beskriver kort barnets udvikling inden for hver af de seks matematiske 
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dimensioner, som det iagttager. Redskabet refererer i varierende grad til forskning i beskrivelserne. 

Udvælgelsen af dimensioner og de enkelte udsagn samt sammenhængen mellem udsagn og di-

mensioner er ikke tydeligt beskrevet. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvik-

lerne har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Redskabets pålidelighed forudsætter, at observatøren sætter sig ind i det teoretiske grundlag, som 

redskabet bygger på, og har en god forståelse af de enkelte observationspunkter. I forbindelse med 

udviklingen af redskabet i Norge er det dokumenteret, at redskabet måler præcist og måler det 

samme, uafhængigt af observatøren. Det er ikke dokumenteret, om redskabet måler pålideligt over 

tid, det vil sige, om redskabet ville vurdere barnet på samme måde, hvis testen blev foretaget igen. 

Der foreligger ikke dokumentation for pålideligheden af den danske udgave af redskabet.  

 

Gyldighed 

Redskabets gyldighed er understøttet af, at pædagogisk personale har været inddraget i den 

norske udvikling af redskabet. Test på norske børnegrupper viser, at redskabet kan identificere 

børn med forsinket matematisk udvikling. Danske afprøvninger finder, at pædagoger opfatter 

redskabet som let tilgængeligt og overskueligt. Statistiske analyser understøtter, at redskabet 

måler det, som det har til hensigt at måle. 

 

Resultatniveau  
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed kun er delvist dokumenteret, vil det kræve 

yderligere dokumentation, før det vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Lindhardt, B., Andersen, M. W., & Pedersen, L. K. (red.). (2012). MIO: Matematikken Individet Om-

givelserne. Vejledning. Herning: Special-pædagogisk forlag. 

Lindhardt, B., Andersen, M. W., & Pedersen, L. K. (red.). (2012). MIO: Matematikken Individet Om-

givelserne. Observationsark. Herning: Special-pædagogisk forlag. 

Udviklers dokumentation 

Lunde, O., & Løge, I. K. (2008). Statistiske analyser av observasjonspunkterne i MIO. Lokaliseret 7. 

februar 2018 på: https://gan.aschehoug.no/content/download/113377/677987/file/Stati-

stisk%20analyse%20av%20observasjonspunktene%20-%20L%C3%B8ge%20og%20Lunde.pdf. 

Andersen, M. W., & Petersen, L. K. (2011). MIO (Matematik, individ og omgivelser): Om matema-

tisk opmærksomhed i daginstitutioner. København: Forlaget Navimat. 

 

  

https://gan.aschehoug.no/content/download/113377/677987/file/Statistisk%20analyse%20av%20observasjonspunktene%20-%20L%C3%B8ge%20og%20Lunde.pdf
https://gan.aschehoug.no/content/download/113377/677987/file/Statistisk%20analyse%20av%20observasjonspunktene%20-%20L%C3%B8ge%20og%20Lunde.pdf
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10.2 Overblik over redskaber, der måler begyndende 

matematisk opmærksomhed 

 

Navn MIO – Matematikken, Individet, Omgivelserne 

Beskrivelse af redskabet 

Måler former og mønstre Ja 

Måler størrelser og antal Ja 

Måler problemløsning  Ja 

Oprindelsesland Norge 

Oversat til dansk 

Alder 2-5 år 

Redskabstype Observation 

Forudsætninger for brug Kræver ingen certificering. Brugeren bør læse vejledningen og foretage 

prøveobservationer for at blive fortrolig med materialet 

It-understøttelse Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret  

Redskabet bygger på et gennemsigtigt 

grundlag 

Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Delvist 

Gyldighed dokumenteret Delvist 

Velegnet til at anvende på gruppeni-

veau 

Nej 

Kilder til redskabet 

 Lindhardt, B., Andersen, M. W., & Pedersen, L. K. (red.) (2012). MIO: Mate-

matikken Individet Omgivelserne. Vejledning. Herning: Special-pædago-

gisk forlag. 

Lindhardt, B., Andersen, M. W., & Pedersen, L. K. (red.) (2012). MIO: Mate-
matikken Individet Omgivelserne. Observationsark. Herning: Special-pæ-

dagogisk forlag. 
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11 Måling af sproglig 

udvikling 
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Kommunerne vælger selv, hvilke redskaber de vil anvende til at vurdere det enkelte barns sproglige 

udvikling i dagtilbuddet. Det gælder såvel den lovpligtige sprogvurdering af børn i 2- eller 3-årsal-

deren som de redskaber, som kommuner måtte vælge at anvende til at understøtte det enkelte 

barns sproglige udvikling og til mere generelt at understøtte arbejdet med læreplanstemaet om 

sprog i dagtilbud. I denne del af håndbogen præsenterer vi seks redskaber til sprogvurdering.  

  

Seks sprogvurderingsredskaber er med i håndbogen: 

 

• CDI-Sprogvurdering  

• PUB Sprog  

• Sprogets milepæle 

• Sprogvurdering version 2010  

• Sprogvurdering version 2017  

• TRAS.  

 

Hvad siger loven om sprogvurdering? 

Dagtilbud har siden 2004 haft sprog som et af de seks læreplanstemaer, som dagtilbud er forplig-

tede til at arbejde med. I 2007 blev det lovpligtigt at sprogvurdere alle 3-årige børn i og uden for 

dagtilbud. I 2009 blev der indført lovkrav om, at alle børn i starten af børnehaveklassen skal have 

foretaget en sprogvurdering. I 2010 blev loven ændret, så dagtilbud alene er forpligtede til at vur-

dere de 3-årige børn, der vurderes at kunne have behov for sprogstimulering. Alle 3-årige børn, der 

ikke er optaget i et dagtilbud, skal fortsat sprogvurderes, ligesom børn i børnehaveklassen fortsat 

skal sprogvurderes. Fra 1. juli 2017 kan kommunen beslutte at fremrykke sprogvurderingen i 3-

årsalderen til 2-årsalderen. Hvis kommunen har besluttet at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsal-

deren, gælder det alle børn i kommunen. Børne- og Socialministeriet forventer at få udviklet et 

sprogvurderingsmateriale til formålet. På baggrund af sprogvurderinger er kommunerne forplig-

tede til at gennemføre målrettet sprogstimulering for de børn, der har særlige behov for støtte til 

sproglig udvikling. Herudover skal kommunerne understøtte alle børns sproglige udvikling. 

 

Derfor er sprog vigtigt 

Fokus på børns sproglige udvikling hænger sammen med viden om, at bl.a. barnets sproglige ud-

vikling er væsentlig for barnets livskvalitet og muligheder både i dagtilbud og på længere sigt. På 

kort sigt har barnets sproglige kompetencer betydning for barnets oplevelse af sig selv og for bar-

nets samspil med andre børn og voksne i dagtilbuddet. På længere sigt har sproglige kompetencer 

betydning for barnets mulighed for læring og deltagelse i grundskolen, og senere får sproget be-

tydning for barnets uddannelsesmuligheder.  

 

Hvad måler sprogvurderingsredskabet? 

Et sprogvurderingsredskab har altid en eksplicit eller en implicit forståelse af sprog og sproglig ud-

vikling. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, om det er tydeligt, hvad redskabet måler. 

 

Forskellige faglige perspektiver forstår og begrebsliggør sproglig udvikling forskelligt. Alligevel er 

der enighed om, at man kan skelne mellem to overordnede dimensioner af sprog, nemlig talesprog 

og (før)skriftsprog. Talesproglige kompetencer handler om barnets evne til at lytte og dets evne til 
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at udtrykke sig og omfatter bl.a. barnets sprogforståelse og kommunikationsstrategier. Det kan fx 

være det lille barn, der forstår forskellen på, om bamsen skal i kurven eller under kurven.  

 

Skriftsproglige kompetencer handler om barnets evne til at forstå skrift og udtrykke sig skriftligt. 

Med hensyn til dagtilbud taler man om (før)skriftsproglige kompetencer, som fx omfatter barnets 

opmærksomhed over for lyde og skrift. Det kan være den 4-årige, der er optaget af at skrive tegn, 

eller barnet, der er glad for, at hans navn starter med bogstavet H. 

 

FIGUR 11.1 

Sprogets dimensioner 

 
 

Som illustreret i modellen kan man inden for de to sproglige dimensioner talesprog og (før)skrift-

sprog yderligere sondre mellem barnets receptive sprog og barnets produktive sprog. Det recep-

tive sprog knytter sig til evnen til at modtage og forstå, mens barnets produktive sprog henviser til, 

at barnet aktivt producerer et bidrag. Konkret kan det være forskellen mellem, at det store børne-

havebarn kan hhv. genkende bogstavet i sit fornavn og skrive bogstavet.  

 

Barnets receptive og produktive færdigheder inden for talesprog har særligt stor betydning for bar-

nets trivsels- og læringsmuligheder i dagtilbuddet, mens både barnets talesproglige og særligt bar-

nets (før)skriftsproglige kompetencer har stor betydning for barnets trivsels- og læringsmuligheder 

på langt sigt. For at et redskab dækker barnets generelle sproglige udvikling, bør det derfor måle 

både barnets talesproglige og (før)skriftsproglige kompetencer og barnets receptive og produktive 

sprog. Der kan være undtagelser, fx vil det ikke nødvendigvis være relevant og muligt at måle det 2-

årige barns (før)skriftsproglige kompetencer for at få et billede af barnets sproglige udvikling. 
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11.1 CDI-Sprogvurdering 

The MacArthur Bates Communicative Development 

Inventories 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sprog og de enkelte sprogområder er tydeligt beskrevet og underbyg-

get af forskning.  

Sprogområderne er udvalgt, fordi de er i stand til at forudsige senere læsekompetencer for 

denne aldersgruppe.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Redskabet er så nyt, at der endnu ikke er udtømmende dokumentation for dets pålidelighed og 

gyldighed. Tidligere versioner af redskabet er dokumenteret pålidelige og gyldige. 

Fejlkilder og begrænsninger er beskrevet, så det er muligt at tage højde for dem i forbindelse 

med fortolkning af resultaterne.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er endnu ikke it-understøttet. Scoren udregnes, og resultatet aflæses i en tabel.  

Hvis der udvikles et it-system, er redskabet velegnet til måling på gruppeniveau.  

Redskabet er udviklet i sammenhæng med Sprogvurdering 3-6 og kræver ikke megen forbere-

delse.  

Redskabet indeholder ikke forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at selve vurderingen tager ca. ti minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

CDI-Sprogvurdering er et nyt danskudviklet sprogvurderingsredskab. Redskabet er udviklet på bag-

grund af de danskudviklede og validerede CDI-forældrerapporter (CDI I + CDI II). Forældrerappor-
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terne er en tilpasning af det validerede amerikanske instrument CDI (MacArthur Bates Communica-

tive Development Inventory), der blev udviklet i 1990’erne. CDI-Sprogvurdering er særligt udviklet 

til at vurdere sproglige kompetencer hos børn i alderen 18-34 måneder samt til at identificere børn, 

der har behov for ekstra støtte, bl.a. ved at iagttage sproglige kompetencer, som i særlig grad for-

udsiger senere sprog- og læsekompetencer. Redskabet er udviklet til at kunne anvendes forud for 

redskabet Sprogvurdering 3-6. 

 

CDI-Sprogvurdering består af en tjekliste med 70 ord inddelt i ni indholdskategorier, der måler ord-

forråd, samt et kort spørgeskema med fem spørgsmål, der måler tidlig sprogbrug. Medarbejderen 

angiver for hvert ord på tjeklisten, om barnet bruger ordet. I spørgeskemaet registreres det, om 

barnet endnu ikke, nogle gange eller ofte bruger sproget på de præsenterede måder.  

 

Der udregnes separate scorer for de to sproglige områder. På baggrund af scoren placeres barnet 

for hvert af de to sprogområder i en af tre normbaserede indsatsgrupper: generel indsats, fokuseret 

indsats eller særlig indsats. 

 

Dansk oversættelse 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. Redskabet er udviklet på 

baggrund af dansk forskning, danske normstudier samt tilpasning af det originale amerikanske 

redskab. 

 

Måleområde 

Redskabet måler barnets produktive talesproglige kompetencer inden for områderne ordforråd og 

tidlig sprogbrug. Redskabet måler ikke barnets receptive kompetencer, fx barnets tidlige forståelse 

af ord. En version, der dækker denne sproglige dimension, er under udvikling. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn i alderen 18-34 måneder. 

 

Redskabstype 

Redskabet er et observationsredskab. Redskabet er standardiseret og normrefereret og afspejler 

således barnets sproglige kompetencer i forhold til andre jævnaldrende danske børns 

kompetencer. Normen er udregnet på baggrund af 3.572 danske børn. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  

Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale, der 

gennemfører målingen, har et godt kendskab til barnets sproglige kompetencer. Redskabet 

kræver, at barnets score udregnes manuelt for de to måleområder, hvorefter indsatsgruppen kan 

fastlægges ud fra en tabeloversigt. Udvikleren anslår, at det tager ca. ti minutter at anvende 

redskabet. 

 

It-understøttelse 
Udviklerne har påbegyndt arbejdet med at udvikle et iPad-baseret sprogvurderingsredskab, der 

kan anvendes i sammenhæng med Sprogvurdering 3-6 samt CDI-Sprogvurdering og dermed følge 

barnets sproglige udvikling i en længere periode. Det vides endnu ikke, hvornår iPad-redskabet bli-

ver tilgængeligt. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er frit tilgængeligt gennem TrygFondens Børneforskningscenter, og derfor er det muligt 

for forskellige udbydere at udvikle it-understøttede versioner. 
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Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning til gennemførelse af observation og beregning af scorer, her-

under hvordan eventuel ukorrekt udtale af ord håndteres. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet opfordrer til, at forældre inddrages i fortolkningen af målingens resultater, og at barnets 

sproglige læringsmiljø i både dagtilbuddet og hjemmet iagttages og tilpasses. 

 

Gennemsigtighed 
Det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen og videreudviklingen af redskabet er velbe-

skrevet i manualen, herunder udvælgelsen af ord og spørgsmål. Redskabet forholder sig til aner-

kendte standarder for målekvalitet. Redskabet er så nyt, at der ikke foreligger udtømmende data 

om dets afprøvning. Dokumentation for redskabets kvalitet hviler således i høj grad på validerin-

gen af tidligere varianter af redskabet. Det forventes, at der er yderligere dokumentation af redska-

bets kvalitet i den endelige manual. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren 

har undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 

Der foreligger endnu ikke udtømmende dokumentation for redskabets pålidelighed. Det er 

dokumenteret, at tjeklistemetoden er pålidelig til at vurdere børns sprog, når den anvendes af 

pædagoger. En undersøgelse med 58 børn viser, at pædagoger i høj grad kan vurdere barnets 

ordforråd med redskabet. 

 

Gyldighed 

Der foreligger endnu ikke udtømmende dokumentation for redskabets gyldighed. Tidligere 

versioner af redskabet er statistisk validerede, og CDI-Sprogvurdering er godkendt af det 

amerikanske CDI Advisory Board. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det ikke muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabets gennemsigtighed er dokumenteret, og redskabets pålidelighed og gyldighed i tidligere 

versioner er dokumenteret, vil redskabet i en it-understøttet version være velegnet til at måle på 

gruppeniveau. 
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Kilder 

Selve redskabet 

Bleses, D., Jensen, P., & Højen, A. (2017). CDI-sprogvurdering – Valideret redskab til vurdering af 

sprogudvikling hos børn på 18-34 måneder. Aarhus: TrygFondens Børneforskningscenter.  

Udviklers dokumentation 

Bleses, D., Faber, K., Madsen, O., Vach, W., & Wehberg, S. (2007). Tidlig Kommunikativ Udvikling. 

Værktøj til beskrivelse af sprogtilegnelse baseret på CDI-forældrerapportundersøgelser af danske 

normalthørende og hørehæmmede børn. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Bleses, D., Vach, W., Slott, M., Wehberg, S., Thomsen, P., Madsen, T., & Basbøll, H. (2008). The 

Danish Communicative Development Inventories: validity and main developmental trends. 

Journal of Child Language, 35, 619-650.  

Vach, W., Bleses, D., & Jørgensen, R. (2010). Construction of a Danish CDI short form for lan-

guage screening at the age of 36 months: Methodological considerations and results. Clinical 

Linguistics & Phonetics, 24 (8), 602-621.  
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11.2 PUB Sprog 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sprog og de underliggende måleområder er beskrevet.  

Udviklingen af de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de bag-

vedliggende sproglige måleområder er ikke tydeligt beskrevet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Kvaliteten af den del af redskabet, der vedrører mulige tilpasninger af læringsmiljøer, varierer. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er et it-redskab. 

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet indeholder formidling af viden om børns sproglige udvikling samt forslag til mulige 

indsatser og aktiviteter. 

Udvikleren anslår, at anvendelsen af redskabet for en pædagog, der er fortrolig med det, tager 

ca. 20 minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

PUB Sprog er udviklet som en del af det bredere dækkende redskab Kompetencehjulet, der dæk-

ker alle læreplanstemaer, som de var formuleret til og med 2016-loven. Redskabet er udviklet af 

LearnLab på baggrund af et treårigt udviklingsprojekt. Redskabet bygger på et strukturelt og inter-

aktionelt sprogsyn. Formålet med redskabet er at dokumentere barnets sproglige udvikling, levere 

adgang til viden om sproglig udvikling samt at understøtte læringsfremmende sproglige aktivite-

ter.  

 

Redskabet er it-baseret med indbygget vejledningsmateriale. Redskabet iagttager barnets sprog 

gennem 167 progressionslæringsmål, som dækker seks sproglige dimensioner og bygger på for-

ventninger om, hvad barnet er i gang med at lære, fordelt på otte aldersintervaller i aldersspændet 

0-6 år. Antallet af læringsmål, der skal vurderes inden for hver aldersgruppe, varierer fra 8 til 36. For 

hvert læringsmål registreres barnets færdigheder ved hjælp af kategorierne ”Gør”, ”Gør med 

hjælp”, ”Viser initiativ, men kan ikke selv” og ”Kan ikke endnu”. 

 

Resultaterne formidles visuelt som et barometer, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til 

aldersforventningen. Det pædagogiske personale kan undervejs i arbejdet med redskabet hente 

ressourcer til at informere om og inspirere praksis for hvert progressionslæringsmål i form af viden 

om barnets nærmeste udviklingszone, videoklip samt forslag til indsatser og aktiviteter. 
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Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 
Redskabet måler barnets talesproglige kompetencer og (før)skriftlige kompetencer, herunder bar-

nets receptive og produktive sprog inden for seks sproglige dimensioner, nemlig kommunikation, 

lytte og tale, udtale og betydning, lyde og lytteforståelse, ordforråd og grammatik. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn i alderen 0 år til børnehaveklasse. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 

Redskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale sætter 

sig ind i brugen af det og læser baggrundsinformation om de enkelte læringsmål, hvorefter 

spørgsmålene besvares på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnets sproglige 

udvikling over en periode på højst to uger. Udbyderen anslår et tidsforbrug på 20 minutter pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er et it-redskab. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret. Det er muligt at købe licens til redskabet hos LearnLab, som 

også tilbyder kommuner en gratis lightversion. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en vejledning samt en videovejledning i gennemførelse af registrering. Vej-

ledningen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale 

tilpasning påvirker resultatet.  

 

Etiske perspektiver 
Redskabet understøtter en efterfølgende tilpasning af barnets læringsmiljø gennem konkret inspi-

ration til at understøtte udvikling inden for de seks sproglige dimensioner med mulighed for at give 

forældre adgang til det understøttende materiale. 

 

Gennemsigtighed 

Det er ikke tydeligt beskrevet, hvordan redskabet er udviklet. Det beskrives, hvad redskabet har til 

hensigt at måle, ligesom redskabets forståelse af sprog og de underliggende måleområder 

beskrives. Redskabet refererer til forskning, men det er ikke tydeligt beskrevet, hvilken 

sammenhæng der er mellem denne forskningsviden og udviklingen af redskabet. Udvælgelsen af 

de underliggende progressionslæringsmål og deres sammenhæng med de seks bagvedliggende 

sproglige dimensioner er ikke tydeligt beskrevet. Redskabet forholder sig til anerkendte standarder 

for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabets videns-, video- og aktivitetsmateriale, 

der har til formål at informere og inspirere praksis, har en varierende videnskvalitet og en 

varierende sammenhæng med de enkelte progressionslæringsmål. Der er i ét tilfælde fundet 

dokumentation for, at andre end udvikleren har foretaget begrænsede undersøgelser af redskabet. 
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Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. Udvikleren henviser til et studie med 

pædagogers positive vurderinger af redskabet. Der foreligger dog ikke en offentliggjort rapport fra 

studiet. 

 

Resultatniveau  
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet savner gennemsigtighed og ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, er 

det ikke velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

PUB Sprog. www.learnlab.dk. 

Udviklers dokumentation 

LearnLab. (2017). PUB Sprog – et sprogindsats- og sprogvurderingsredskab. Formål, tankegang, 

baggrund, samt retningslinjer for brug af PUB Sprog. Dokumentationsnotat. 
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11.3 Sprogets milepæle 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sprog og de tilhørende måleområder er beskrevet og underbygget 

med forskning.  

Det er ikke beskrevet, hvordan de enkelte udsagn specifikt er formuleret og udvalgt på bag-

grund af forskningen.  

Redskabet forholder sig delvist til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

En it-understøttelse af redskabet er på vej.  

Redskabet er ikke velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Redskabet stiller krav til pædagogernes fortolkning af resultater, da det ikke angives, hvornår 

et resultat bør medføre sprogvurdering eller indsats.  

Redskabet indeholder en systematisk formidling af viden om børns sproglige udvikling samt 

forslag til mulige indsatser og aktiviteter.  

Udbyderen angiver, at redskabet er hurtigt at anvende. 

 

Beskrivelse 

Sprogets milepæle er et redskab, der er udviklet til at fungere som et prævurderingsredskab i for-

bindelse med Sprogvurdering 3-6, og som har til hensigt at understøtte pædagoger, der skal vur-

dere, om det enkelte barn skal have foretaget en egentlig sprogvurdering. Redskabet iagttager bar-

nets udvikling med hensyn til nogle opmærksomhedspunkter gennem en række udsagn, som er 

baseret på viden om børns sproglige udvikling med udgangspunkt i anerkendte danske studier.  

 

Redskabet består af en bog samt ni skemaer, der er knyttet til hvert sit aldersinterval. Hvert skema 

består af udsagn, som beskriver forventninger om, hvilke sproglige kompetencer barnet er i gang 

med at udvikle, inden for 13 sproglige kategorier. For hvert udsagn vurderer pædagogen, om bar-

net mestrer opmærksomhedspunkterne, og svarene registreres som hhv. ”Ja”, ”Nej” og ”Ved ikke”. 

Hensigten er at give pædagoger et hurtigt overblik over barnets sprog.  

 

Redskabet indeholder desuden en systematisk formidling af viden om børns sproglige udvikling, 

der er målrettet det pædagogiske personale, samt forslag til mulige indsatser og aktiviteter. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 
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Måleområde 

Redskabet iagttager barnets talesproglige og (før)skriftlige kompetencer, herunder barnets 

receptive og produktive sprog. Redskabet dækker en række sproglige kategorier, nemlig ordforråd, 

udtale af sproglyde, sprogforståelse, bogstavkendskab, hurtig navngivning og kommunikative 

strategier, pludren, gestik, hukommelse, ords endelser, sætningsopbygning og historiefortælling. 

Ikke alle kategorier iagttages inden for alle aldersintervaller. Resultaterne samles ikke i en score. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvende til et- og tosprogede børn i alderen 0-7 år. 

 

Redskabstype 
Sprogets milepæle er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug  
Redskabet kræver ikke særlig certificering. Det pædagogiske personale skal læse bogen, så de har 

forudsætninger for at vurdere, om barnets sprog er udviklet til det pågældende opmærksomheds-

punkt, og for at fortolke resultaterne. Redskabet indeholder ikke klare indikationer på, hvornår et 

resultat giver anledning til, at barnet sprogvurderes. Redskabet anbefaler, at skemaet bliver brugt 

til refleksion og dialog med kolleger med henblik på at vurdere, om barnet skal tilbydes en sprog-

vurdering. Det fremgår, at redskabet er hurtigt at anvende. 

 

It-understøttelse 

Redskabet er endnu ikke it-understøttet. Der er en hjemmeside tilknyttet redskabet, hvor man kan 

downloade skemaer og finde inspiration til det videre arbejde med børns sproglige udvikling. 

Redskabet forventes at udkomme i en it-version i 2018. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Dafolo. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer. Vejlednin-

gen giver mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpas-

ning påvirker resultatet.  

 

Etiske perspektiver 

Redskabet opfordrer til, at forældre inddrages i at iagttage deres barns sproglige udvikling; fx 

indeholder materialet et udvidet stamkort, der indeholder spørgsmål om barnets sproglige 

udvikling, samt et vejledende skema til samtale med forældrene om det hjemlige sprogmiljø. Den 

tilknyttede hjemmeside indeholder inspirationsmateriale, der kan inspirere i forbindelse med det 

videre arbejde med dagtilbuddets sproglige læringsmiljø. 
 

Gennemsigtighed 

Det forskningsmæssige vidensgrundlag, som opmærksomhedspunkterne bygger på, beskrives, og 

det fremgår, hvad redskabet har til hensigt at måle. Det er ikke nærmere beskrevet, hvordan de 

enkelte udsagn er udvalgt. Redskabet forholder sig delvist til anerkendte standarder for 

målekvalitet. Fx ekspliciteres det, at der er forskel på graden af præcision i forbindelse med de 

enkelte opmærksomhedspunkter, da ikke alle aldersgrupper og sproglige områder er 

forskningsmæssigt afdækket i samme omfang og med samme kvalitet. Brug af redskabet 

resulterer ikke i et samlet resultat og angiver ikke, hvornår et barn bør sprogvurderes. Der er ikke 
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fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt redskabets pålidelighed og 

gyldighed. 
 

Pålidelighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets pålidelighed. 

 

Gyldighed 
Der foreligger ingen dokumentation for redskabets gyldighed. 

 

Resultatniveau 
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabet ikke har dokumentation for pålidelighed og gyldighed, vil det kræve yderligere doku-

mentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Bylander, H., & Krogh, T. (2014). Sprogets Milepæle – Hvornår skal vi være bekymrede for et barns 

sproglige udvikling? København: Dafolo. 
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11.4 Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart 

og i børnehaveklassen 

Version 2010 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabet er forskningsbaseret. Dele af det konkrete forskningsmæssige vidensgrundlag, som 

ligger til grund for udviklingen, er dog ikke velbeskrevet i materialet.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Fejlkilder og begrænsninger er velbeskrevne, så det er muligt at tage højde for dem i forbin-

delse med både gennemførelse af sprogvurdering og fortolkning af resultater.  

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold.  

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er it-understøttet.  

Redskabet er velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Retningslinjerne forholder sig til barnets oplevelse af vurderingssituationen. 

Redskabet indeholder støtte- og inspirationsmateriale til efterfølgende pædagogiske indsatser.  

Forældrebesvarelsen kan være administrativt udfordrende for dagtilbuddet, særligt i forbin-

delse med forældre, der ikke taler dansk.  

Ifølge udvikleren tager selve testen ca. 15-30 minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen er udviklet til brug i 

forbindelse med den lovpligtige sprogvurdering af børn i 3-årsalderen og i børnehaveklassen. 

Redskabet er en forskningsbaseret videreudvikling af redskabet Sprogvurderingsmateriale til 

treårige fra 2007. Redskabet er også kendt som ministeriets sprogvurdering og Rambølls 

sprogvurdering. Redskabet er siden 2007 blev udvidet til at omfatte børn før skolestart og børn i 

børnehaveklassen og giver dermed mulighed for at følge barnets sproglige udvikling over tid. 

Redskabet er en forløber for det nye sprogvurderingsmateriale Sprogvurdering 3-6 (som også 

behandles i denne håndbog). Centrale forskelle mellem de to versioner er sammenfattet i boksen 

efter gennemgangen af Sprogvurdering 3-6.  

 

Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen består af en 

individuel test, der inkluderer separate skemaer til de forskellige aldersgrupper samt til forældre og 
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pædagogisk personale. Testen af barnets sprog omfatter en række opgaver med tilhørende 

hjælpemidler (billedark, legetøj osv.). Testen gennemføres af det pædagogiske personale i 

dagtilbuddet. Testen består af en række deltest, som varierer i antal afhængigt af barnets alder. 

Redskabet har særligt fokus på de aspekter af sproget, som i særlig grad forudsiger senere 

læseforståelse og afkodningsfærdigheder.  

 

Redskabet formidler barnets resultater i en sproglig profil. Barnet placeres på baggrund af den 

samlede score i en af de tre normbaserede indsatsgrupper: generel indsats, fokuseret indsats eller 

særlig indsats. Profilen indeholder desuden en delscore for hvert af de fire overordnede sproglige 

områder. Redskabet indeholder støtte- og inspirationsmateriale til efterfølgende pædagogiske 

indsatser. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 

Redskabet dækker barnets talesproglige kompetencer og (før)skriftlige kompetencer, herunder 

barnets receptive og produktive sprog. Redskabet måler barnets sproglige udvikling inden for fire 

overordnede dimensioner: produktivt talesprog, receptivt talesprog, lydlig opmærksomhed og 

kommunikative kompetencer. Herunder dækker redskabet nedenstående underkategorier. Barnet 

testes ikke i alle kategorier på alle alderstrin.  

 

Redskabet måler følgende fem kategorier under produktivt talesprog: ordforråd, ords endelser, 

sproglig kompleksitet, historiefortælling og udtale af sproglyde. Redskabet måler én kategori inden 

for receptivt talesprog: sprogforståelse. Redskabet måler fire kategorier inden for lydlig 

opmærksomhed: rim, skelnen mellem sproglyde, bogstavkendskab og hurtig navngivning. 

Redskabet måler to kategorier inden for kommunikative kompetencer: kommunikative strategier 

og kompensatoriske strategier. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn, når barnet er 3 år, inden skolestart (fra 5 år, 

når barnet skal starte i børnehaveklasse det efterfølgende år) og i starten af børnehaveklassen. 

 

Redskabstype 
Sprogvurderingsredskabet er et testredskab med elementer af observation, idet både forældre og 

pædagogisk personale udfylder spørgeskemaer, som indregnes i scoren. Redskabet er standardi-

seret og normrefereret og giver således et billede af barnets sprog i forhold til andre jævnaldrende 

børns sprog baseret på en norm, som er udregnet på baggrund af 3.250 etsprogede danske børn. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 
Sprogvurderingsredskabet kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske 

personale eller en anden fagperson gennemfører testen, og at barnets forældre besvarer forældre-

skemaerne. Hvis forældrene ikke er i stand til at udfylde skemaet, er det muligt for det pædagogi-

ske personale at udfylde et tilsvarende skema. Forældredelen kan være administrativt udfor-

drende, navnlig i forbindelse med forældre, der ikke taler dansk. Desuden kræver redskabet, at 

den, der gennemfører testen, læser vejledningen og bliver fortrolig med instruktionerne til deltest 

og det tilhørende materiale. Testen skal gennemføres i et stille og uforstyrret rum, og det pædago-

giske personale skal have it-adgang for at kunne registrere barnets besvarelser. Dagtilbuddet skal 

selv skaffe en kuffert med specifikt legetøj for at gennemføre testen. Ifølge udvikleren tager selve 

testen ca. 15-30 minutter pr. barn. 
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It-understøttelse 
Sprogvurderingsredskabet kan kun anvendes med it-understøttelse. 

 

Licensforhold og anvendelse 

Redskabet inklusive it-understøttelsen stilles frit til rådighed af Børne- og Socialministeriet 

(Socialstyrelsen) og kan også skaffes gennem private it-udbydere. 

 

Retningslinjer  
Redskabet indeholder en detaljeret vejledning til gennemførelse af testen med særskilt instruktion 

til hver deltest samt vejledning i registrering af score. Desuden fremgår det, hvordan det pædagogi-

ske personale understøtter barnets positive oplevelse uden at gå på kompromis med testens påli-

delighed.  

 

Etiske perspektiver 
Redskabets vejledning forholder sig til inddragelse af forældre og til barnets oplevelse af testsitua-

tionen. Desuden understøtter redskabet fortolkning af resultater samt indsatser på baggrund af 

resultater gennem inspirations- og støttemateriale. 

 

Gennemsigtighed 

Udviklingen af redskabet bygger på dansk og international forskning med hensyn til både indhold 

og metode. Dele af det konkrete forskningsmæssige vidensgrundlag, som ligger til grund for 

udvælgelsen af dimensioner og delspørgsmål, er dog ikke velbeskrevet i materialet. Det fremgår 

tydeligt, hvad redskabet har til hensigt at måle. Kriterierne for udvælgelse af dimensioner og 

delspørgsmål er eksplicitte, idet de er valgt på baggrund af deres evne til at kunne identificere 

sproglige problemer nu og forudsige senere sprogtilegnelse og læseforudsætninger. Redskabet 

forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabets 

kvalitet er undersøgt i denne version samt i den tidligere 2007-version. Af Sprogvurdering af børn i 

treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen fremgår det, at redskabet er testet empirisk 

og udviklet bl.a. på baggrund af resultater fra treårssprogvurderinger med den tidligere version 

Sprogvurderingsmateriale til treårige. Redskabet har gennemgået tre pilotafprøvninger med 200-

400 børn i hver afprøvning. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har 

undersøgt redskabets pålidelighed og gyldighed. 
 

Pålidelighed 
Under udviklingen af redskabet er det sikret, at de enkelte deltest kan administreres efter hensig-

ten. Det er dokumenteret, at redskabet måler konsistent, uafhængigt af hvem der scorer barnets 

opgaveløsning. Statistiske analyser af redskabet understøtter, at de forskellige deltest er pålidelige, 

altså at de måler det, der er hensigten at måle, på en hensigtsmæssig måde, og at redskabet er fri 

for tilfældige målefejl. Det er ikke undersøgt, om redskabet måler pålideligt over tid.  

 

Gyldighed 

Udviklerne har undersøgt og dokumenteret redskabets gyldighed i flere versioner. Det er 

dokumenteret, at redskabet samlet set måler sproglig udvikling, og at deltest måler det, de har til 

hensigt at måle. Det fremgår bl.a. af sammenligninger af resultater fra redskabet med resultater fra 

hhv. fem eksterne sprogtest og talepædagogers faglige vurderinger. Det underbygges yderligere af 

statistiske analyser af redskabets interne gyldighed, som viser, at redskabets deltest måler 

forskellige dimensioner af et samlet overordnet konstrukt. Deltesten om historiefortælling har i 

nyere studier vist sig ikke at have den forventede sammenhæng med de øvrige deltest. 
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Resultatniveau  
Eftersom redskabet har en høj grad af pålidelighed og gyldighed, kan det anvendes til at aflæse re-

sultater på gruppeniveau, forudsat at børnene er udvalgt efter samme kriterier. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Bleses, D., Højen, A., & Andersen, M. (2017). Vejledning til Sprogvurdering 3-6. København: 

Børne- og Socialministeriet.  

Bleses, D., Lum, J., Højen, A., & Vach, W. (2010). Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden sko-

lestart og i børnehaveklassen. København: Socialministeriet. 

Udviklers dokumentation 

Bleses, D., Lum, J., Højen, A., Jørgensen, R., Iachine, I., Andersen, M., Andersen, C., Jensen, K., & 

Vach, W. (2011). Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen. 

Metodisk oversigt. Working paper. Center for Child Language e-prints, 13.  
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11.5 Sprogvurdering 3-6  

Version 2017 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sprog og de tilknyttede deltest er tydeligt beskrevet og underbygget 

med forskning.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Fejlkilder og begrænsninger er velbeskrevne, så det er muligt at tage højde for dem i forbin-

delse med både gennemførelse og fortolkning af resultater. 

Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

Praktisk anvendelighed 

Redskabet er it-understøttet.  

Redskabet er velegnet til målinger på gruppeniveau.  

Retningslinjerne forholder sig til barnets oplevelse af vurderingssituationen.  

Redskabet indeholder støtte- og inspirationsmateriale til efterfølgende pædagogiske indsatser.  

Vejledningen understøtter fortolkningen af resultaterne.  

Ifølge udvikleren tager selve testen ca. 15-30 minutter pr. barn. 

 

Beskrivelse 

Sprogvurdering 3-6 er udviklet til brug i forbindelse med de lovpligtige sprogvurderinger i 3-

årsalderen og i børnehaveklassen. Redskabet er en videreudvikling af redskabet Sprogvurdering af 

børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen fra 2010 og før det 

Sprogvurderingsmateriale til treårige fra 2007. Sprogvurdering 3-6 har gennemgået en generel 

forenkling og er samtidig blevet udvidet, så det kan anvendes, når barnet er 3, 4, 5 og 6 år. Boksen 

sidst i denne gennemgang indeholder en oversigt over væsentlige ændringer fra 2010-versionen til 

2017-versionen. Kommuner, der ønsker at benytte redskabet, skal kontakte en it-leverandør.  

 

Redskabet består af en individuel test af barnets talesproglige og (før)skriftlige kompetencer og 

udvikling via en række opgaver med tilhørende hjælpemidler (billedark, billedbog, bogstaver osv.). 

Testen gennemføres af pædagogisk personale i dagtilbuddet, som også udfylder en kort tjekliste, 

og består af en række deltest, som varierer i antal afhængigt af barnets alder. Redskabet har fokus 

på de aspekter af sproget, som i særlig grad forudsiger senere sprog- og læsekompetencer.  
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Som noget nyt formidles resultaterne med hensyn til barnets sproglige profil mere detaljeret, idet 

der udregnes separate scorer for barnets talesproglige og (før)skriftsproglige kompetencer og 

udvikling. Barnet placeres for hvert af de to sprogområder i en af tre normbaserede 

indsatsgrupper: generel indsats, fokuseret indsats eller særlig indsats. I forbindelse med test af 3-

årige udregnes kun score og indsatsgruppe med hensyn til talesprog. Redskabet indeholder støtte- 

og inspirationsmateriale til efterfølgende pædagogiske indsatser. 

 

Dansk oversættelse 
Redskabet er udviklet i Danmark og er derfor tilpasset danske forhold. 

 

Måleområde 

Redskabet måler barnets talesproglige kompetencer og (før)skriftlige kompetencer, herunder 

barnets receptive og produktive sprog, og dækker nedenstående underkategorier. Barnet testes 

ikke i alle kategorier på alle alderstrin. 

 

Redskabet måler følgende tre områder under talesprog: sprogforståelse, ordforråd og 

kommunikative strategier. Det måler følgende fem områder under (før)skriftsprog: rim, 

opmærksomhed på skrift, bogstavkendskab, opdeling af ord og forlyd. 
 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn i alderen 3-6 år. 

 

Redskabstype 
Sprogvurdering 3-6 er et testredskab med et delelement af observation, idet den pædagogiske 

medarbejder udfylder et kort spørgeskema, som indregnes i scoren. Redskabet er standardiseret 

og normrefereret og giver således et billede af barnets sprog i forhold til andre jævnaldrende børns 

sprog baseret på en norm. Normen er udregnet på grundlag af ca. 13.000 danske børn. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 
Sprogvurdering 3-6 kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske perso-

nale sætter sig ind i vejledningen og i det tilhørende materiale og øver udtalen af sætninger i nogle 

af deltestene. Testen skal i øvrigt gennemføres i et stille og uforstyrret rum, og det pædagogiske 

personale skal have it-adgang for at kunne registrere barnets besvarelser. Ifølge udbyderen tager 

selve testen ca. 15-30 minutter at gennemføre pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Sprogvurdering 3-6 kan kun anvendes med it-understøttelse. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Materialet til Sprogvurdering 3-6 stilles frit til rådighed for it-leverandører af Børne- og Socialmini-

steriet og kan rekvireres hos private it-udbydere. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder en detaljeret vejledning til gennemførelse af testen med særskilt instruktion 

til hver deltest samt vejledning i registrering af scoren. Desuden fremgår det, hvordan det pædago-

giske personale kan understøtte barnets positive oplevelse uden at gå på kompromis med testens 

pålidelighed, herunder hvordan testeren håndterer ikke-planlagte situationer, krav til forberedelse 

osv. 

  



Måleredskaber i dagtilbud 

Måling af sproglig udvikling 

Danmarks Evalueringsinstitut 160 
 

Etiske perspektiver 
Redskabets vejledning forholder sig til barnets oplevelse af situationen. Materialet indeholder et 

skema med spørgsmål til forældre om barnets sproglige kompetencer og udvikling, som kan an-

vendes til at nuancere resultatet, særligt for børn med dansk som andetsprog. Vejledningen under-

støtter fortolkningen af resultaterne med henblik på indsats og opfølgning. 

 

Gennemsigtighed 
Det forskningsmæssige vidensgrundlag for udviklingen og videreudviklingen af redskabet er velbe-

skrevet i vejledningen, og det er tydeligt, hvad redskabet har til hensigt at måle. De sproglige di-

mensioner, som indgår i testen, bygger på forskning, der dokumenterer, at dimensionerne er vig-

tige for senere læring, især læsning. Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekva-

litet som gyldighed og pålidelighed. Redskabets kvalitet er undersøgt og velbeskrevet for alle tre 

opdateringer af materialet. Sprogvurdering 3-6 er testet empirisk og udviklet på baggrund af to 

større studier med data fra 13.000 danske børn, pilotafprøvning på 120 børn og siden en afprøv-

ning på 4.095 børn. Der er ikke fundet dokumentation for, at andre end udvikleren har undersøgt 

redskabets pålidelighed og gyldighed. 

 

Pålidelighed 
Under udviklingen af de forskellige versioner af redskabet er det dokumenteret, at redskabet måler 

præcist, når det pædagogiske personale følger vejledningen i gennemførelsen af testen. Et pilot-

studie konkluderer, at redskabet har en høj grad af accept blandt forældre og personale, samt at 

personalet oplever, at redskabets vejledning er tilpas udførlig, og at personalet har de nødvendige 

professionelle kompetencer til at udføre testen. Det er også dokumenteret, at redskabet måler 

børns kompetencer på samme måde, når forskellige personer vurderer det samme barn. Det er 

ikke dokumenteret, om redskabet måler pålideligt over tid. 

 

Gyldighed 
Udviklerne har dokumenteret redskabets gyldighed. Gennem en række statistiske analyser, herun-

der sammenligninger med to eksternt validerede sprogredskaber, er det veldokumenteret, at red-

skabet samlet set måler sproglig udvikling, samt at deltestene måler det, de har til hensigt at måle. 

Redskabet bygger på en norm udregnet på baggrund af børn med dansk baggrund, men er også 

undersøgt for sin anvendelighed i forbindelse med børn med ikke-dansk baggrund. Konklusionen 

er, at redskabet er anvendeligt til sprogvurdering af tosprogede, men at det har betydning for for-

tolkningen af resultaterne, om barnet er tosproget. Det er beskrevet i vejledningen, hvordan resul-

tater for tosprogede børn skal fortolkes anderledes. 

 

Resultatniveau  
Eftersom redskabet har en høj grad af pålidelighed og gyldighed, kan det anvendes til at aflæse re-

sultater på gruppeniveau, forudsat at børnene er udvalgt efter samme kriterier. 
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Oversigt over væsentlige forandringer i versionen fra 

2017 

Målgruppe 

• Indeholder nu også test til 4-årige. 

Kvalitet 

• Færre deltest. 

• Bedre dokumentation for pålidelighed og gyldighed af de enkelte deltest. 

• Tilpasning af testopgaver til pædagogisk praksis i dagtilbud. 

Praktisk anvendelighed 

• Redskabet kræver ikke længere forældreudfyldelse. 

• Dagtilbud skal ikke længere skaffe kuffert med legetøj til deltest. 

• Ét materiale anvendes til alle aldersgrupper. 

 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Bleses, D., Højen, A., & Andersen, M. (2017). Vejledning til Sprogvurdering 3-6. København: 

Børne- og Socialministeriet. 

Bleses, D., Højen, A., Dale, P., & Makransky, G. (2017). Sprogvurdering 3-6. Revidering af sprog-

vurderingsmateriale til national sprogvurdering. København: Børne- og Socialministeriet.  

Udviklers dokumentation 

Bleses, D., Vach, W., Jørgensen, R., & Worm, T. (2010). The internal validity and acceptability of 

the Danish SI-3: a language screening instrument for 3-year-olds. Journal of Speech, Language 

and Hearing Research, 53, 490-507. 
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11.6 TRAS 

Tidlig Registrering af sprogudvikling 

 

Sammenfatning 

Kvalitet 

Redskabets forståelse af sprog og de tilhørende måleområder er tydeligt beskrevet og under-

bygget med forskning.  

Redskabet forholder sig til anerkendte standarder for målekvalitet.  

Der foreligger ikke udtømmende dokumentation for redskabets pålidelighed og gyldighed.  

Redskabet er udviklet i Norge og oversat til dansk. Danske studier viser, at redskabet vurderes 

som acceptabelt af danske brugere. 

Praktisk anvendelighed 

Redskabet findes i papir- og it-version.  

Redskabet er ikke velegnet til måling på gruppeniveau.  

Det indeholder en systematisk formidling af viden om børns sproglige udvikling samt forslag til 

mulige indsatser og aktiviteter.  

Redskabet tager ca. otte-ni minutter at anvende pr. barn. 

 

Beskrivelse 

TRAS er udviklet og udgivet i Norge i 2003 på baggrund af et treårigt forskningssamarbejde. Red-

skabet er delvist opdateret i 2014. Redskabets forventningskriterier er funderet i sprogvidenskab, 

småbørnspædagogik og udviklingspsykologi. Formålet med redskabet er at understøtte systema-

tisk fokus på børns sproglige udvikling og at fremme en tidlig indsats over for børn med sproglige 

vanskeligheder.  

 

Redskabet består af et registreringsark, en håndbog og eventuelt en separat udgivet vejledning. 

Redskabet iagttager barnets sprog gennem en række udsagn, som bygger på forventninger om, 

hvilke sproglige kompetencer barnet er i gang med at udvikle, i tre aldersintervaller i aldersspæn-

det 2-5 år. Registreringsarket består af et cirkelskema og en række spørgsmål. Skemaet består af en 

række felter, der er systematiseret efter udviklingsområde og barnets alder. Til hvert felt er der 

knyttet tre spørgsmål, som besvares med kategorierne ”Behersker”, ”Behersker næsten” og ”Beher-

sker ikke”. Svarene registreres i felterne med hhv. fuld farvelægning, skravering eller ingen skrave-

ring. 

 

Resultaterne formidles visuelt i cirklen, der viser barnets aktuelle udvikling i forhold til aldersfor-

ventningen. Redskabet indeholder desuden en systematisk formidling af viden om børns sproglige 

udvikling, der er målrettet det pædagogiske personale, samt forslag til mulige indsatser og aktivite-

ter. 
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Dansk oversættelse 
Redskabet er oversat til dansk og udgivet i Danmark i 2003. Kvalitative danske studier finder, at 

redskabet nyder stor accept blandt danske brugere. 

 

Måleområde 
Redskabet måler barnets talesproglige kompetencer og (før)skriftlige kompetencer, herunder bar-

nets receptive og produktive sprog. Redskabet dækker otte dimensioner af barnets sproglige ud-

vikling inden for tre overordnede udviklingsområder: samspil, kommunikation og opmærksomhed; 

sprogforståelse og sproglig bevidsthed; og udtale, ordforråd og sætningsproduktion. 

 

Målgruppe 
Redskabet kan anvendes til et- og tosprogede børn i alderen 2-5 år. 

 

Redskabstype 
Redskabet er et observationsredskab. 

 

Forudsætninger og ressourceforbrug 
TRAS kræver ikke særlig certificering, men forudsætter, at det pædagogiske personale, der skal 

gennemføre observationerne, læser håndbogen for at få viden om børns sproglige udvikling, hvor-

efter redskabet kan anvendes på baggrund af almindelige, dagligdags observationer af barnet. 

Redskabet lægger op til, at observationsskemaet udfyldes i fællesskab af personalet efter indivi-

duel observation og fælles dialog. Redskabet angiver ikke et forventet tidsforbrug til gennemfø-

relse af vurderingen, men et efterfølgende studie viser, at pædagoger, der er fortrolige med redska-

bet, bruger ca. otte-ni minutter pr. barn. 

 

It-understøttelse 
Redskabet er som noget nyt it-understøttet. 

 

Licensforhold og anvendelse 
Redskabet er omfattet af ophavsret og forhandles af Special-pædagogisk forlag. It-versionen for-

handles af INFOBA. 

 

Retningslinjer 
Redskabet indeholder retningslinjer for registrering, udregning og fortolkning af svar. Redskabet 

indeholder vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af observationer. Vejledningen giver 

mulighed for lokal tilpasning. Der foreligger ikke dokumentation for, om den lokale tilpasning på-

virker resultatet. 

 

Etiske perspektiver 
Redskabet opfordrer til, at forældre inddrages i observationen af barnets sproglige udvikling. Red-

skabet understøtter en efterfølgende tilpasning af barnets læringsmiljø gennem konkret inspira-

tion til at understøtte udvikling inden for de otte sproglige dimensioner. 

 
Gennemsigtighed 
Redskabet beskriver tydeligt, hvad det har til hensigt at måle, og redegør tydeligt for scoring. Red-

skabet beskriver det forskningsmæssige vidensgrundlag for hvert af de sproglige områder, som 

redskabet iagttager. Udvælgelsen af de underliggende spørgsmål og deres sammenhæng med de 

bagvedliggende sproglige måleområder er ikke velbeskrevet. Redskabet forholder sig til aner-

kendte standarder for målekvalitet som gyldighed og pålidelighed. Redskabets pålidelighed og gyl-

dighed er undersøgt af andre end udvikleren. 
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Pålidelighed 
Redskabets pålidelighed forudsætter, at observatøren sætter sig ind i det vidensgrundlag, som 

TRAS bygger på, og desuden benytter samme observationsmetode til hele vurderingen. Udviklerne 

konkluderer på baggrund af undersøgelser, at redskabet måler det samme uafhængigt af observa-

tøren. Der foreligger ikke offentligt tilgængelige data fra pålidelighedstest. Eksterne forskere har på 

baggrund af kvalitative studier påpeget mulige problemer med hensyn til pålideligheden, fordi red-

skabet beror på skøn, og resultaterne derfor kan være afhængige af observatøren. 

 

Gyldighed 
Udviklerne af redskabet konkluderer på baggrund af kvalitative undersøgelser, at redskabet virker 

meningsfuldt for de professionelle, der skal bruge det. Der foreligger ikke offentligt tilgængelige 

data fra undersøgelsen. Udviklerne har i en nyere norsk version af redskabet foretaget kvantitative 

valideringer af redskabet, der viser, at redskabet stemmer overens med andre validerede redska-

ber. Andre forskere har undersøgt redskabet, og billedet er ikke entydigt. Nogle studier peger på, at 

det pædagogiske personale oplever, at redskabet er meningsfyldt og anvendeligt, mens et andet 

studie finder, at det pædagogiske personale er skeptisk over for redskabets gyldighed; fx kritiseres 

udsagnene for at være vage og efterlade stort rum for fortolkning. Redskabets gyldighed underbyg-

ges dog af et studie, der viser, at TRAS korrelerer med et risikoindeks for dysleksi og således kan 

bruges til at screene børn for dysleksi. 

 

Resultatniveau  
Redskabets praktiske udformning gør det muligt at aflæse resultater på gruppeniveau, men da 

redskabets gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed kun er delvist dokumenteret, vil det kræve 

yderligere dokumentation, før redskabet vil være velegnet til målinger på gruppeniveau. 

 

Kilder 

Selve redskabet 

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M., Grove, H., Horn, E., Løge, I., ... Wagner, Å. (2003). TRAS tid-

lig registrering af sprogudvikling – en håndbog. Herning: Special-pædagogisk forlag.  

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M., Horn, E., Løge, I., Solheim, R., & Wagner, Å. (2014). TRAS 

observationer af sprog i dagligt samspil. Herning: Special-pædagogisk forlag.  

Thomsen, I. (2003). TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling – en vejledning. Herning: Special-

pædagogisk forlag. 

Udviklers dokumentation 

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M., Horn, E., Løge, I., Solheim, R., & Wagner, Å. (2011). TRAS 

Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Sta-

vanger: Universitetet i Stavanger.  

Andre studier 

Franck, K. (2013). Normality and Deviance in Norwegian Day-care institutions. Childhoods To-

day, 7 (1), 1-19. 
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Holm, L. (2009). Evaluering af sprogvurderingsmaterialer i daginstitutioner – En undersøgelse af 

sproglig vurderingspraksis i daginstitutioner i Københavns Kommune. Aarhus: Aarhus Universi-

tet.  

Slott, M., Vach, W., & Bleses, D. (2008). Evaluation of methods used to assess language develop-

ment of 3-4 year-old Danish Children. Logopedics Phoniatrics Vocology, 33 (4), 190-207. 

 

  



Måleredskaber i dagtilbud 

Måling af sproglig udvikling 

Danmarks Evalueringsinstitut 166 
 

11.7 Overblik over redskaber, der måler sproglig udvikling 

 

Navn CDI-Sprogvurdering PUB Sprog 

Fakta om redskabet 

Måler (før)skriftsprog Nej Ja 

Måler talesprog Ja Ja 

Måler produktivt sprog Ja Ja 

Måler receptivt sprog Nej Ja 

Oprindelsesland Danmark. Oprindeligt amerikansk Danmark 

Alder 18-34 måneder 0 år – børnehaveklasse 

Tosprogede Ja Ja 

Redskabstype Observation Observation 

Forudsætninger for brug Læs vejledning  Læs vejledning og elementet Viden om 

It-understøttelse Muligt Ja 

Licensforhold og anvendelse Selve redskabet er frit tilgængeligt, 

men it-versioner kan være omfattet af 

ophavsret 

Omfattet af ophavsret, gratis lightver-

sion 

Redskabet bygger på et gen-

nemsigtigt grundlag 

Ja Nej 

Pålidelighed dokumenteret Delvist Nej 

Gyldighed dokumenteret Delvist Nej 

Kan anvendes på gruppeniveau Ja Nej 

Kilder til redskabet 

 Bleses, D. Jensen, P., & Højen, A. 

(2017). CDI-sprogvurdering – Valideret 

redskab til vurdering af sprogudvikling 

hos børn på 18-34 måneder. Aarhus: 
TrygFondens Børneforskningscenter. 

PUB Sprog. www.learnlab.dk. 
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Navn Sprogets milepæle Sprogvurdering version 2010 

Fakta om redskabet 

Måler (før)skriftsprog Ja Ja 

Måler talesprog Ja Ja 

Måler produktivt sprog Ja Ja 

Måler receptivt sprog Ja Ja 

Oprindelsesland Danmark Danmark 

Alder 0-7 år  3 år, inden skolestart (fra 5 år) og start 
børnehaveklasse 

Tosprogede Ja Ja 

Redskabstype Observation Test og observation 

Forudsætninger for brug Læs vejledning Læs vejledning. Høj grad af pålidelig-

hed forudsætter testkompetence 

It-understøttelse Undervejs. Forventes klar i 2018 Ja 

Licensforhold og anvendelse Omfattet af ophavsret Socialstyrelsen stiller redskabet gratis 

til rådighed. Redskabet kan være om-

fattet af ophavsret i andre it-versioner 

Redskabet bygger på et gen-
nemsigtigt grundlag 

Delvist Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Nej Ja 

Gyldighed dokumenteret Nej Ja 

Kan anvendes på gruppeniveau Nej Ja 

Kilder til redskabet 

 Bylander, H., & Krogh, T. (2014). Spro-

gets Milepæle – Hvornår skal vi være 

bekymrede for et barns sproglige ud-

vikling? København: Dafolo. 

Bleses, D., Højen, A., & Andersen, M. 

(2017). Vejledning til Sprogvurdering 3-

6. København: Børne- og Socialmini-

steriet.  

 
Bleses, D., Lum, J., Højen, A., & Vach, 

W. (2010). Sprogvurdering af børn i tre-

årsalderen, inden skolestart og i bør-

nehaveklassen. København: Socialmi-

nisteriet. 
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Navn Sprogvurdering version 2017 TRAS 

Fakta om redskabet 

Måler (før)skriftsprog Ja Ja 

Måler talesprog Ja Ja 

Måler produktivt sprog Ja Ja 

Måler receptivt sprog Ja Ja 

Oprindelsesland Danmark Norge. Oversat til dansk 

Alder 3-6 år 2-5 år 

Tosprogede Ja Ja 

Redskabstype Test og observation Observation 

Forudsætninger for brug Læs vejledning. Høj grad af pålidelig-

hed forudsætter testkompetence 

Læs vejledning og håndbog 

It-understøttelse Ja Ja 

Licensforhold og anvendelse It-versioner kan være omfattet af op-

havsret 

Omfattet af ophavsret 

Redskabet bygger på et gen-

nemsigtigt grundlag 

Ja Delvist 

Pålidelighed dokumenteret Ja Delvist 

Gyldighed dokumenteret Ja Delvist 

Kan anvendes på gruppeniveau Ja Nej 

Kilder til redskabet 

 Bleses, D., Højen, A., & Andersen, M. 

(2017). Vejledning til Sprogvurdering 3-
6. København: Børne- og Socialmini-

steriet. 

 

Bleses, D., Højen, A., Dale, P., & 

Makransky, G. (2017). Sprogvurdering 
3-6. Revidering af sprog-vurderingsma-

teriale til national sprogvurdering. Kø-

benhavn: Børne- og Socialministeriet. 

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M., 

Grove, H., Horn, E., Løge, I. ... Wagner, 
Å. (2003). TRAS tidlig registrering af 

sprogudvikling – en håndbog. Herning: 

Special-pædagogisk forlag. 

  

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M., 
Horn, E., Løge, I., Solheim, R., & Wag-

ner, Å. (2014). TRAS observationer af 

sprog i dagligt samspil. Herning: Spe-

cial-pædagogisk forlag.  

 
Thomsen, I. (2003). TRAS – Tidlig regi-

strering af sprogudvikling – en vejled-

ning. Herning: Special-pædagogisk 

forlag. 
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