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Ramme for observationsbesøg 
 
Rammen for observationsbesøg baserer sig på de krav, som sættes i 
Dagtilbudsloven og de styrkede læreplaner. De styrkede læreplaner 
lægger højt fokus på det pædagogiske læringsmiljø og 
børneperspektivet. Desuden indgår de lokale prioriterede indsatser, 
som Hvidovre kommune har. 
 
1. Læringsmiljøer 
 
A. Processer – det der sker 
 
Introduktion:  Ét af elementerne i et godt læringsmiljø er de 
processer, som foregår. Processer handler om interaktioner og 
samspil mellem både børn/børn og voksne/børn. De voksne 
tilstræber at være fysisk og psykisk nærværende, samt understøtte 
og facilitere børnenes behov på baggrund af børnenes 
forudsætninger og interesser. 
 
Der ses på: Den voksnes rolle i forhold til at udvide/begrænse det 
enkelte barns deltagelse, samt trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
Tegn vi kigger efter: 
Tegn hos børn 
• Børnene virker glade og tillidsfulde 
• Børnene viser engagement, nysgerrighed og optagethed 
• Børnene indgår i ligeværdige udviklende relationer med hinanden 
• Børnene er aktivt deltagende, dvs. engageret, lyttende og 

optaget. 
• Børnene viser tegn på at være tilpas udfordret, dvs. at børnene 

giver udtryk for, at de vil prøve noget nyt, eller børnene viser tegn 
på at være trygge ved at udfordre sig selv eller bliver udfordret 

 
Tegn hos voksne 
• De voksne virker glade; er tilstedeværende og troværdige 
• De voksne viser omsorg, fagligt engagement og optagethed 
• De voksne hjælper børnene på en anerkendende måde ved 

konflikter 
• De voksne er nærværende, lyttende og engagerede 
• De voksne har øjenkontakt med børnene 
• De voksne tilbyder børnene differentierede aktiviteter, afstemt 

efter alder, udvikling, interesser, mv. 
• De voksne ser børnenes initiativer og følger og evt. udbygger 

dem. 
• De voksne skærmer børnene, så de kan lege så uforstyrret som 

muligt 
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• De voksne udvider legen, f.eks. ved at deltage, tilføje idéer eller 
materiale, eller ved at understøtte børnene i at deltage i legen 

 
B. Læreplanselementer – intensionerne med det der sker  
 
Introduktion: 
Ét af elementerne i et godt læringsmiljø er de forskellige 
læreplanselementer. Læreplanselementerne er sammenhængen 
mellem de pædagogiske intentioner og den faktiske pædagogiske 
praksis. Sammenhængen mellem didaktiske kategorier som formål, 
mål og indhold. 
 
Der ses på: 
Planlægningspraksis; hvordan bliver indhold, aktiviteter og 
organisering begrundet? Er planlægning et fælles anliggende, som er 
baseret på fælles faglige forståelser, fælles værktøjer osv. 
Hvordan evalueres der og på hvilke temaer i læreplanen – hvem gør 
hvad? Denne viden baseres i høj grad på viden fra 
læreplansnetværkene. 
Ved observationsbesøget vil arbejdet med den skriftlige læreplan 
blive sammenholdt med den praksis, som er i dagtilbuddet ved 
observationsbesøget. 
 
Tegn vi kigger efter: 
• Den observerede praksis svarer til den planlægningspraksis, som 

er fremsendt  
• Det er tydeligt for forældre og børn, hvad der skal arbejdes med 
• Begrundelser for valg af aktiviteter og organisering afspejles i 

kommunikationen med forældrene 
• Evalueringsdelen fremstår skarp og præcis i læreplansnetværket 

og det observeres at konkrete aktiviteter ændres løbende på 
denne baggrund ved besøget 

 
C. Strukturer – rammerne om det der sker 
 
Introduktion: 
Ét af elementerne i et godt læringsmiljø er de strukturer, som skaber 
rammen for det pædagogiske arbejde. Hvor stor er børnegrupperne 
og hvordan er de sammensat? 
Hvordan er normeringen og personalesammensætningen? Hvordan 
er personalet uddannet? Hvordan organiseres tid og ressourcer i 
løbet af dagen? Hvordan cirkulerer personalet i forhold til at kunne 
være tæt på børnene? 
 
Der ses på: Det samlede læringsmiljø i dagtilbuddet med fokus på 
både inde- og udeliv, samt eventuelle opdelinger på værksted m.v. 
Tematiserede legeområder, hvilket/hvilke materialer/legetøj tilbydes 
og er det velholdt? 
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Tegn vi kigger efter: 
• Indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser 
• Børnene anvender rummene og de tilgængelige materialer  
• Voksne anvender rummene og de tilgængelige materialer 
• Hvilke materialer/legetøj er til rådighed? 
 
Tegn hos børn 
• Børnene kender overgangsrutinerne og mestrer overgangene 
• Der opstår ikke unødvendig ventetid 
• Børnene er den del af både forberedelser til og oprydning efter 

måltider  
 
Tegn hos voksne 
• Organisering afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 
• De voksne forbliver i aktiviteten 
• Dagens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt 
• Der arbejdes med en tydelig rollefordeling 
• Der arbejdes med mindre grupper 
• Overgange er organiseret således, at der ikke sker 

konfliktoptrapning 
• Organiseringen er synlig, f.eks. i form af bordplaner, 

piktogrammer, mm. 
 
D. Børneperspektiv – hvad er børnenes egne ønsker i det der 
sker? 
 
Introduktion:  Ét af elementerne i et godt læringsmiljø er fokus på 
børneperspektivet. Hvordan inddrages børnenes perspektiver og 
hvilken indflydelse har det på læringsmiljøet? 
 
Der ses på:  Hvordan kommer børnenes egen ønsker, holdninger og 
oplevelser til udtryk? – og i hvilket omfang? Trækker personalet på: 

• Børnenes egne ytringer 
• Personalets forsøg på at sætte sig i børnenes sted, kigger på 

barnets intentioner 
• Almene teorier om børns trivsel, udvikling og behov 

 
Tegn vi kigger efter 
Hos de voksne 
• Personalet tilpasser aktiviteten i forhold til børnenes ønsker 
• Personalet er nysgerrige på børnenes ageren i aktiviteten 
• Aktiviteten/legen er tilpasset eller tilpasses de deltagende børns 

alder og interesse 
• Understøttes børnenes egne initiativer til at deltage i en leg 
 
Hos børnene: 
• Børn siger fra og til i forhold til konkrete aktiviteter 
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• Børnene er nysgerrige på, hvad der skal ske i aktiviteten 
 
 
3. Særligt prioriterede, kommunale indsatsområder 
De særligt prioriterede, kommunale indsatsområder kan ændre sig 
over tid og komme fra den aktuelle kvalitetsstrategi på området, det 
politiske udvalgs pejlemærker eller andet. Der sker også observation 
af dele af de kommunale indsatsområder under punkt 1 og 2, men de 
fremgår særskilt af observationsrammen for at sikre, at 
indsatsområderne altid indgår i et observationsbesøg. 
 
Sprog 
Introduktion:  Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i 
nære relationer med de voksne og børn, som omgiver barnet. Det 
centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det 
pædagogiske personale. 
 
Der ses på:   
Børn og voksnes interaktioner, de voksne som sproglige 
rollemodeller, fællesskabet i børnegruppen, de sproglige 
læringsmiljøer i dagtilbuddet, samarbejde med forældre, både det 
verbale og nonverbale udtryk 
 
Tegn vi kigger efter 
Tegn hos børn 
• Børnene viser interesse for det talte sprog og prøver at udtrykke 

sig sprogligt. 
• Børnene stiller nysgerrige undersøgende spørgsmål. 
• Børnene lytter til hinanden og til de voksne. 
• Børnenes nonverbale kommunikation, f.eks. kropskontakt, 

øjenkontakt, lyde, pegegestik m.v. 
• Børn uden sprog er deltagende med krop eller mimik 
 
Tegn hos voksne 
• De voksnes kommunikation med børnene er anerkendende og 

kendetegnet ved respekt 
• De voksne viser nysgerrighed for hvad børnene siger og udvider 

evt. samtalen 
• De voksne muliggør, at børnene kan færdiggøre deres sætninger 
• De voksne skaber muligheder for at børnene kan bruge og 

udvikle deres sprog i planlagte aktiviteter, som f.eks. dialogisk 
læsning eller samling 

• De voksne arbejder målrettet med sprog i forbindelse med 
hverdagsrutinerne, som f.eks. ved måltiderne 

• Der er overensstemmelse mellem den verbale og nonverbale 
kommunikation hos de voksne 
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• De voksne arbejder bevidst med sprogstrategier, herunder 
imitation, benævnelse, fem turtagninger 
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