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Refleksionskort

til at sætte fokus på proceskvalitet
Refleksionskortene kan hjælpe det pædagogiske personale til at sætte fokus på,
hvad der kendetegner det pædagogiske samspil og interaktioner med børnene i
hverdagen.
Forskning peger på, at interaktioner af høj kvalitet mellem barn og voksen er det
tydeligste pejlemærke for stimule¬rende og inkluderende læringsmiljøer (Se Inspirationskatalog om inkluderende og stimulerende læringsmiljøer på www.emu.dk/
omraade/dagtilbud). Kvaliteten i interaktionen, der også kan omtales som proceskvaliteten, handler om den måde, som den voksne møder barnet på i alle hverdagens
situationer. En høj proceskvalitet har afgørende betydning for alle børns mulighed
for at deltage aktivt i børnefællesskabet. Refleksionskortene er opdelt i fire temaer,
som konkretiserer, hvad proceskvalitet kan handle om i det pædagogiske arbejde.
Inden for hvert tema er der en række refleksionsspørgsmål, som kan hjælpe til i
fællesskab at undersøge kvaliteten af samspillet med børnene og børnene imellem.
Det vil sige, at spørgsmålene kan støtte personalet i at undersøge kvaliteten af de
muligheder, det pædagogiske personale giver børnene for at deltage i hverdagen i
dagtilbuddet – både i planlagte aktiviteter, leg og rutiner.

Sådan kan I bruge
refleksionskortene
1. Print kortene ud og drøft på et personalemøde eller
på et møde i stuen/den enkelte gruppe refleksionsspørgsmålene under hvert tema. Sørg for at I får
samlet op på jeres drøftelser, så I danner jer et overblik over, hvor I oplever, det er nemmere og sværere
at beskrive jeres interaktioner med børnene. Brug
så mange eksempler fra hverdagen som muligt til at
beskrive interaktionerne, så I får indblik i hinandens
forståelser af, hvordan proceskvaliteten kommer til
udtryk.
2. I kan bruge jeres refleksioner til at indkredse, hvilke
elementer af proceskvalitet I vil have særligt fokus
på i den kommende periode, og hvilke tegn I vil være
særligt opmærksomme på i forhold til at styrke kvaliteten i jeres interaktioner med børnene.
3. I kan fx bruge observationer eller videoobservationer
fra udvalgte situationer i hverdagen til at dokumentere og reflektere over, hvad der kendetegner jeres
samspil med børnene og følge op på de tegn på
kvalitet, som I har defineret. (Video)observationer kan
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hjælpe jer til at blive så konkrete som muligt i jeres
drøftelse: Hvor ser I konkret tegn på høj kvalitet i
interaktionerne. Hvilken betydning har det konkret for
børnenes deltagelse, og hvordan kan I styrke samspillet endnu mere. Tag altid udgangspunkt i de positive
eksempler, hvor I kan se, I lykkes med at skabe samspil
af høj kvalitet, og drøft hvad der sker, og hvorfor I lykkes med at støtte børnene deltagelse. Herudfra kan I
reflektere over, hvordan I lykkes med at skabe samme
høje kvalitet i andre situationer.

Værd at overveje,
når I bruger redskabet
• Har I en fælles forståelse i personalegruppen af, hvornår og hvordan, I vil bruge refleksionskortene, og hvad
I kan få ud af at bruge refleksionskortene?
• Er I klædt på til at bruge videoobservationer til at
drøfte proceskvaliteten? Har I på forhånd en klar aftale
om, hvad I har fokus på i videoen, hvem der indgår,
hvornår?
• Har dialogen om proceskvaliteten kontinuerligt mulighederne i samspillet med barnet/børnene i fokus?
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Hvordan sætter vi fokus på
kvaliteten i interaktionerne
mellem børn og voksne?
Refleksionskort til pædagogisk personale i dagtilbud
Du sidder med fire refleksionskort i hånden. Du og dine
kolleger kan bruge kortene til at sætte fokus på, hvad der
kendetegner jeres samspil og interaktioner med børnene
i hverdagen. Forskning peger på, at de voksnes interaktioner med børnene er et af de vigtigste parametre for
kvaliteten i dagtilbuddet. Det handler i høj grad om den
måde, som den voksne møder barnet på i alle hverdagens
situationer.
Med den styrkede pædagogiske læreplan tydeliggøres
betydningen af at tilrettelægge læringsmiljøer, der tager
udgangspunkt i børnenes mulighed for at deltage. Børn
udvikler sig, lærer og trives bedst, når de er sammen
med voksne, der er optaget af det, børnene er optaget
af, og som tillægger børnenes optagethed værdi som
et bidrag til udvikling af den pædagogiske praksis, men
også som en måde at forstå børnene og deres mulighed
for at deltage (se inspirationskatalog om inkluderende og
stimulerende læringsmiljøer på www.emu.dk/omraade/
dagtilbud).
Refleksionskortene kan hjælpe til at undersøge de
muligheder, du giver børnene for at deltage i hverdagen i
dagtilbuddet – både planlagte aktiviteter, leg og rutiner.

ne i hverdagen, og hvordan du ønsker at udvikle interaktionerne med børnene.
• Hvordan er jeg opmærksom på børnenes perspektiv?
• Hvordan er jeg åben og udforskende i samspillet med
børnene?
• Hvordan understøtter jeg børnenes interaktioner med
hinanden?
• Hvordan udfordrer jeg barnet passende inden for barnets nærmeste udviklingszone?
For hvert spørgsmål finder du underspørgsmål, som kan
hjælpe dig til at blive konkret og uddybe din praksis.
Refleksionskortene kan bruges i faglige drøftelser i
personalegruppen fx på et afdelingsmøde eller med de
nærmeste kolleger, når I planlægger og følger op på jeres
praksis i børnegrupperne/stuerne på statusmøder og
lignende. De kan også bruges til individuelle overvejelser
over egen pædagogisk praksis i både de planlagte aktiviteter, i de pædagogiske rutiner og i de lege, de voksne
deltager i.

Hvordan kan du bruge refleksionskortene i praksis
Herunder finder du fire kort med hvert sit overordnede
spørgsmål til at reflektere over, hvordan du møder børne-
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Hvordan er jeg opmærksom
på børnenes perspektiv?
”Det er (…) vigtigt, at barnet føler sig set og forstået” (Den styrkede pædagogiske læreplan)
Det har betydning for børnenes engagement og involvering, at det pædagogiske personale søger at få indblik
i børnenes intentioner og perspektiver. Arbejdet med
børns perspektiver forudsætter lydhøre voksne, der
er opmærksomme på, hvad børnene gør, siger eller på
anden måde udtrykker. Det gælder ikke kun det, børnene
kommunikerer mundtligt, men i høj grad også deres måde
at være til stede på med deres kroppe, gestik og mimik.

• Hvordan responderer jeg aktivt på børnenes handlinger og udsagn?
• I hvilket omfang taler jeg med børnene om det, de er
optaget af?
• Er der brug for, at jeg justerer mig i forhold til ovenstående?

• Hvordan er jeg nysgerrig på børnenes perspektiv og
lytter til det, de udtrykker, verbalt og nonverbalt?
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Hvordan er jeg åben og udforskende
i samspillet med børnene?
”Børns læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs” (Den styrkede pædagogiske læreplan)
Når børn skal udvikle sig og lære er det vigtigt, at de selv
har mulighed for at være undersøgende, eksperimenterende og legende. Det forudsætter, at der i interaktionerne med børnene er blik for, at børnene kan deltage
på forskellige måder, hvor det at være undersøgende,
eksperimenterende og legende er omdrejningspunktet.
• Hvordan planlægger jeg aktiviteter, hvor børn kan
deltage i større eller mindre grad eller kan deltage på
forskellige måder?

• Tilrettelægger jeg aktiviteter, hvor man kun kan deltage på én måde – og giver det alle børn mulighed for at
deltage?
• Tilrettelægger jeg den pædagogiske praksis, så børn
får mulighed for at være undersøgende og eksperimenterende?
• Er der brug for, at jeg justerer mig i forhold til ovenstående?
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Børn har brug for voksne, der gør sig umage med at
forstå dem. Det kalder på en indstilling til det pædagogiske arbejde, hvor børns oplevelser og perspektiver tages
alvorligt som bidrag til de relationer og aktiviteter, de
voksne indgår i med børnene. Det kræver, at de voksne

er skarpe iagttagere af børnenes måde at være tilstede
og agere på. Det, børn gør, udtrykker en intention, som
det er de voksnes opgave at forsøge at forstå.

Eksempel:
Jasmin er 11 måneder gammel og er begyndt i vuggestue. Hun har været i vuggestuen i 14 dage og er
meget ked af det, når hun bliver afleveret, og er meget svært ved at komme i gang sammen med de andre
børn. Det pædagogiske personale har forsøgt at aflede hendes opmærksomhed med en bog eller en bamse i et forsøg på at lette overgangen fra hjem til vuggestue for hende. Det hjælper ikke. De bliver enige
om at forsøge at lade Jasmin være i sin ”ked af det-hed” og være tæt sammen med hende imens. Jasmin
bliver afleveret og græder. Pædagogen tager hende på skødet, vugger hende stille, mens hun gentager
sætningen: ”Du bliver så ked af det, når mor går”. Dette gentager sig hver dag i en periode, Jasmin er stadig ked af det, men gråden bliver mindre og mindre, og efter 14 dage begynder Jasmin selv at hoppe ned
fra skødet af pædagogen og går hen og finder en bog.
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En styrket pædagogisk læreplan hviler på den forudsætning, at børn er aktivt deltagende i og medskabere af
deres egen læring. Børn lærer, når de har mulighed for
at indgå i sociale sammenhænge med andre, børn som
voksne, og når de kan deltage ud fra de forudsætninger,
de hver især har. Børn kan have forskellige præferencer

for deltagelse, lige fra det stille til det vilde. Væsentligt
er det, at alle deltagelsesmåder skal have plads og mulighed for at udfolde sig – ikke på en gang og ikke altid, men
sådan, at der er mulighed for at være barn i dagtilbud på
mange måder og med mange udtryksformer.

Eksempel:
I dagtilbuddet har der traditionelt været en storbørnsgruppe for kommende skolebørn. I gruppen laver de
”skolelignende” aktiviteter på en stue. Det kan være at skrive med en kuglepen, tegne en historie eller
lave små opgaver. I gruppen af kommende skolebørn deltager Jens. Pædagogisk personale taler om, at
Jens har svært ved at finde sig til rette i aktiviteterne i gruppen. Han kan ikke sidde stille ret længe ad
gangen og kommer til at forstyrre dem, han sidder ved siden af. Personalet beslutter sig for at justere i aktiviteterne i storbørnsgruppen, så Jens måske bedre kan deltage uden at forstyrre og blive irettesat hele
tiden. De beslutter sig for, at næste storbørnsgruppe skal foregå ude på legepladsen med en masse store
kridt. Børnene får at vide, at de må skrive og tegne på det, de har lyst til, og at de efterfølgende følges
rundt på legepladsen for at se hinandens tegninger. Mange af børnene tegner og skriver deres navn eller
bogstaver fra deres navn på fliserne. Jens og to andre drenge tager deres kridt med over til skuret, hvor de
maler en stor tegning af en af de andre drenges nye hus.
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Hvordan understøtter jeg børnenes
interaktioner med hinanden?
”Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil med de øvrige børn og voksne
i dagtilbuddet” (Den styrkede pædagogiske læreplan)
Børn, og voksne, lærer og udvikler sig i de sociale
fællesskaber, de er en del af. Det betyder, at børnenes
indbyrdes interaktioner har betydning for den læring og
udvikling, som kan finde sted.
• Hvordan italesætter jeg børnenes initiativer og handlinger over for hinanden?

• Hvordan understøtter jeg, at børnene følger hinandens
initiativer?
• Er den pædagogiske praksis planlagt, så børnene hjælpes til gode interaktioner med hinanden?
• Er der brug for, at jeg justerer mig i forhold til ovenstående?
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Hvordan udfordrer jeg barnet passende
indenfor barnets nærmeste udviklingszone?
”Derfor værner danske dagtilbud om børns ret til at være børn, til at være forskellige
og til at udvikle sig i forskelligt tempo” (Den styrkede pædagogiske læreplan)
Børn skal udfordres passende inden for nærmeste udviklingszone. Børn er forskellige og udvikler sig forskelligt,
og det betyder, at de voksne skal være iagttagende og
undersøgende på det, børnene er i gang med at undersøge og øve sig på.
• Er jeg opmærksom på, hvad barnet er i gang med at
øve sig på?

• Hvordan graduerer jeg min støtte til barnet ved i
forskellige situationer at gå foran, ved siden af og bag
ved barnet?
• Er der brug for, at jeg justerer mig i forhold til ovenstående?
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Børn har forskellige forudsætninger for at interagere
med hinanden. Alle børn skal sikres gode muligheder for
at være i interaktioner med andre børn, og det skal de
voksne hjælpe med. Nogle børn skal hjælpes til at få øje

på andre børn, nogle børn skal hjælpes med at justere
sig i forhold til andre osv. Alt sammen iværksættes for at
sikre, at børn har gode og trygge interaktioner at spejle
sig og vokse i.

Eksempel:
Freja og Nanna er bedste venner i børnehaven. Freja er taget på en længere rejse med sin familie, og
Nanna savner sin bedste ven. Hun har svært ved at komme i gang med legen, efter mor og far er gået om
morgenen, og mor fortæller, at Nanna ikke har lyst til at komme i børnehave.
På stuen ved siden af Nannas stue er der to piger, som er optaget af at cykle på legepladsen. Pædagogisk
personale på de to stuer beslutter, at tiden på legepladsen bruges til at give de tre piger mulighed for at
få øje på hinanden. De to piger opfordres til at finde en cykel frem til Nanna, og en medarbejder finder
klemmer og pap, så de kan lave papflapper til cyklerne, som giver den skønneste cykellyd. De tre piger
hjælper hinanden med at få klippet flapper og få dem sat på cyklerne med klemmerne. Bagefter cykler de
sammen rundt på legepladsen.
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Nærmeste udviklingszone er den zone, der opstår mellem det, barnet kan selv, og det barnet kan med hjælp
fra et andet barn eller en voksen. Ved at udfordre barnet

i den nærmeste udviklingszone bliver barnet udfordret
tilpas – ikke for meget eller for lidt, men lige nok til at
barnet skal stå på tæer og være tryg ved det.

Eksempel:
Alle børn er på legepladsen. Mads, 2 år, står og kigger på en gruppe børn, der rutsjer på rutsjebanen – de
kravler op ad bakken og rutsjer ned om og om igen. Den voksne, Ole, kigger på Mads, der kigger på de
andre børn. Ole spørger Mads, om han skal hjælpe ham op til rutsjebanen? Mads trækker sig lidt væk fra
Ole og kigger videre på de andre børn. Ole hjælper et andet barn på gyngen og kommer lidt efter tilbage
til Mads, der stadig kigger på de andre børn. Ole spørger Mads, om han skal hjælpe ham op på rutsjebanen? Mads nærmer sig Ole, og sammen går de hen mod rutsjebanen. Mads kigger op på Ole, og Ole giver
Mads en hånd op ad bakken. Mads kommer med lidt hjælp op, sætter sig på rutsjebanen og rutsjer ned.
Ole kigger spørgende på Mads. Mads smiler og forsøger selv at kravle op ad bakken igen.

