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Gode relationer er afgørende for børnehavebørns trivsel. Og selvom det ikke 
nødvendigvis er de fællesaktiviteter, de voksne finder på, der er sjovest, spiller de 
voksne alligevel en vigtig rolle i legen – ikke mindst for de børn, der befinder sig i 

periferien af fælleskabet.

VENSKABER 
STYRKER TRIVSEL 
I BØRNEHAVEN
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Af Vibe Middelboe

 D
e voksne taler sammen med 
hinanden, og nogle gange 
siger børnene noget, og så 
lytter de ikke helt. Men Inger 
og Hanne de er rigtig søde, 

for de kigger altid, og hvis børnene siger noget, 
så siger de bare ”et øjeblik” til de voksne, og så 
lytter de. Sådan forklarer 5-årige Naja sit blik 
på voksensnak fra et barneperspektiv. Hun 
er blot et af de 60 børn psykolog og lektor 
ved DPU, Aarhus Universitet, Grethe Kragh-
Müller har interviewet i forbindelse med sin 
forskning i trivsel i dagtilbud.

Og netop barneperspektivet skal tages 
alvorligt, når vi taler om trivsel, mener 
Grethe Kragh-Müller. For hvad er trivsel for 
børnene? Hvad vil det sige, at et barn trives? 
Og hvad kan personalet i dagtilbud gøre for 
at sikre trivsel blandt børnene

”Hvis man skal koge det ned til essensen, 
betyder trivsel bare, at man har det godt – en 
tilstand af psykisk velbefindende. Men trivsel 
er mere end det. Det er en kompleks og lidt 
diffus ting, som vi er nødt til at anskue fra for-
skellige vinkler for at få hold på. Blandt andet 
spiller vores sociale relationer en stor rolle”, 
siger hun og fortsætter:

”Trivsel handler både om, hvordan barnet 
har det her og nu, og om at det udvikler 
sig som person og som et socialt væsen, 
der senere er i stand til at indgå i skole- og 
voksenlivet.” 

Grethe Kragh Müller henviser til formåls-
paragraffen i den australske lov om dag-
institutioner. Her bruger de ordene being, 
belonging og becoming. 

”Det, synes jeg egentlig, dækker meget fint, 
hvad der skaber trivsel hos børn: De skal have 
det godt, der hvor de er lige nu. Og så er men-
nesker sociale væsner, der søger og lever i so-
cialt samvær med andre. Derfor skal børnene 
indgå i sociale samspil, føle sig inkluderet i en 
social sammenhæng og have gode relationer 
til nogle voksne og nogle andre børn. Og 
sidst, men ikke mindst, skal de have mulighed 
for at udvikle sig og lære,” siger hun. 

I dagtilbudsloven står der netop, at danske 
dagtilbud skal fremme børns trivsel, ud-
vikling og læring. De tre aspekter er ifølge 

Grethe Kragh-Müller tæt forbundet med 
hinanden og indbyrdes afhængige: 

”Hvis et barn ikke har det godt, har det 
svært ved at danne venskaber og indgå i leg 
og aktiviteter. Det gør det sværere for barnet 
at lære og udvikle sig. Og hvis barnet har 
svært ved at tilegne sig de færdigheder, der 
skal til for at begå sig sammen med andre, 
trives det dårligere. Og hvis det ikke indgår 
i positive sociale fællesskaber og har en tryg 
relation til en eller flere voksne, har det ikke 
mulighed for at udvikle sine personlige og 
sociale kompetencer,” forklarer hun. 

Men, understreger hun, det pædagogiske 
personale kan være med til at skubbe udvik-
lingen i en god retning. 

”For eksempel ved at gøre sig umage for at 
se barnet, som det ser sig selv, og på den måde 
indtage barnets perspektiv og anerkende 
barnet, som det er lige nu og her, og ikke kun 
have opdragelses- og udviklingsbrillerne på.” 

Måling af trivsel i børnehaven 
Ole Henrik Hansen, der er lektor på DPU, 
Aarhus Universitet står bag en større kvan-
titativ undersøgelse af trivsel blandt 3.228 
børn i alderen fire til seks år. Undersøgelsen 
blev gennemført ved hjælp af en tablet eller 
computer med støtte fra en voksen. Her blev 
børnene præsenteret for forskellige udsagn, 
som de skulle angive en smiley ud for, alt 
afhængig af hvor enige de var i udsagnet. 
Eksempelvis lød nogle af udsagnene: ”Jeg har 
altid nogen at lege med i børnehaven” og ”Jeg 
har det fint sammen med de voksne”.

”Overordnet set viser undersøgelsen, at 
de allerfleste børn trives. Ni ud af ti børn 
kan lide at være i børnehaven, og ni ud af ti 
børn har en god ven derhenne. Otte ud af ti 
glæder sig til at komme derhen, og ni ud af ti 
børn kan godt lide de voksne,” fortæller Ole 
Henrik Hansen. Man skal dog tage resulta-
terne med et gran salt, siger han.

”Børn lever i nuet, og mange ting kan 
påvirke deres svar. For eksempel kan det af-
hænge af, hvordan morgenen er gået, og om 
de lige har haft en konflikt med deres bedste 
ven. Og så har børn en tendens til at svare 
det, de voksne forventer,” siger han.

Når det er sagt, så mener han godt, at man 
kan se undersøgelsen som et øjebliksbillede 
af trivslen i et givent dagtilbud. 

Men hvad der skaber trivsel hos det enkelte 
barn, er individuelt. Det afhænger blandt 
andet af barnets alder og hidtidige erfaringer. 
Også derfor er trivsel blandt børn svær at 
undersøge.

”Trivsel er ikke det samme for en etårig 
som for en fireårig. Mens gode, trygge 

Børns trivsel kan ifølge Ole Henrik Hansen for-

stås som børnenes socioemotionelle udvikling, 

som er tæt forbundet med den fysisk/motoriske, 

den kognitive/problemløsende og den sprog-

lige/kommunikative udvikling. Han læner sig op 

ad den definition, som Danmarks Evaluerings-

institut (EVA) er kommet frem til på baggrund af 

en større kortlægning:  

BØRN I TRIVSEL FORMÅR AT:

1. Opleve, regulere og udtrykke følelser på  

 en passende måde. 

2. Udvikle tætte relationer til både børn  

 og voksne 

3. Udforske og lære.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut

HVAD ER TRIVSEL I 
BØRNEHAVEN?

»Det at have nogen at lege 
med, er det allervigtigste 

for børnene i den her 
aldersgruppe. Det er ikke 
uden grund, at en af de 

hyppigste sætninger, man 
hører børnehavebørn sige, 
er: ”Må jeg være med?” Det 

er simpelthen essentielt 
for børnene at have nogle 
gode venner, som de kan 

lege med. Hvis de ikke har 
det, går det virkelig ud over 

deres trivsel.«
Grethe Kragh-Müller

relationer til nogle få voksne er afgørende 
for vuggestuebarnets trivsel, er venskaber 
og gode legemuligheder det vigtigste for det 
ældre børnehavebarn,” siger han og tilføjer, at 
det også mellem jævnaldrende børn kan være 
forskelligt, hvad der skaber trivsel. 

”Nogle børn vil gerne lege vilde og farlige 
lege − for eksempel klatre højt op i et træ 
eller slås for sjov − og det kan måske blive 

»Det værste er der, hvor vi skal 
sidde til samling og have det 
med dagene, for det forstår 
jeg ikke.«

Valdemar 4 år
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bremset af personalet, mens andre børn 
har det rigtig svært med pludselige over-
gange mellem dagens aktiviteter. Det kræver 
voksne, der læser børnenes signaler og giver 
plads til den forskellighed, der altid vil være i 
en børnegruppe,” siger Ole Henrik Hansen. 

Må jeg være med? 
Grethe Kragh-Müller har i forbindelse med 
sin forskning i trivsel spurgt 60 fem- til 
seksårige børn, hvad hhv. det bedste og det 
værste er ved at gå i børnehave. 

”Det at have nogen at lege med, er det aller-
vigtigste for børnene i den her aldersgruppe. 
Det er ikke uden grund, at en af de hyppigste 
sætninger, man hører børnehavebørn sige, 
er: ”Må jeg være med?” Det er simpelthen 
essentielt for børnene at have nogle gode 
venner, som de kan lege med. Hvis de ikke 
har det, går det virkelig ud over deres trivsel,” 
siger hun.

Især de yngste børnehavebørn kan have 
svært ved at komme ind i en leg, men også de 
børn, der ikke har så gode sociale kompeten-
cer, har brug for hjælp til det. Og jo større en 
institution er, des mindre hjælp får de børn, 
der går alene rundt, til at indgå i leg med an-
dre, fortæller Grethe Kragh-Müller. Hun har 
i forbindelse med sin forskning observeret, at 
det overraskende ofte er op til børnene selv 
at organisere sig i legegrupper.

”I legen har den voksne en vigtig funktion, 
som måske er lidt overset. Hun kan komme 
med redskaber, der kan udvikle legen og få den 
til at vare længere, og hun kan guide børn, 
der er lidt i periferien af fællesskabet, og som 
ikke selv formår at komme ind i en leg,” siger 
hun og forklarer, at det at kunne lege faktisk 
kræver en hel del, blandt andet koncentra-
tion, evne til konflikthåndtering, følelsesre-
gulering og empati. Det er noget, personalet 

kan hjælpe børnene med at udvikle – hvis de 
vel at mærke er til stede. De børn, hun har 
interviewet, oplever nemlig ofte, at de voksne 
laver andre ting, mens børnene leger. 

”De praktiske gøremål, som det er nødven-
digt at får ordnet i en travl hverdag i institu-
tionen, kan på den måde komme til at stå i 
vejen for især de mest udsatte børns trivsel,” 
siger hun. 

Læring gennem leg
På trods af at nogle børn er afhængige af de 
voksnes hjælp og guidning for at kunne trives 
i børnehaven, giver mange af de børn, Grethe 
Kragh-Müller har talt med, udtryk for, at 
samling og nogle af de andre aktiviteter, som 
de voksne sætter i gang, er kedelige. Det kan 
hænge sammen med, at de ikke forstår det, 
der foregår, eller simpelthen at de bliver bedt 
om at sidde stille, hvilket måske kan føles 
unaturligt for de børn, der hellere vil hoppe 
rundt og lege, forklarer Grethe Kragh-Müller. 
Og der er i høj grad grund til at give legen 
mere opmærksomhed, mener hun. Legen 
stimulerer nemlig børnenes læring. 

”Den primære måde, børn i børnehaveal-
deren lærer på, er gennem leg, og de lærer 
bedst, når man tager udgangspunkt i deres 
interesser og det, de ved forvejen. Derfor 
bør personalet sørge for, at børnene får 
meget tid til at lege og afsætte mindre tid 

»Trivsel er ikke det samme 
for en 1-årig som for 
en 4-årig. Mens gode, 

trygge relationer til nogle 
få voksne er afgørende 
for vuggestuebarnets 

trivsel, er venskaber og 
gode legemuligheder det 

vigtigste for det ældre 
børnehavebarn.«

Ole Henrik Hansen

»De voksne taler 
sammen med 
hinanden, og 
nogen gange 
siger børnene 
noget, og så lytter 
de ikke helt. Men 
Inger og Hanne 
de er rigtig søde, 
for de kigger altid, 
og hvis børnene 
siger noget, så 
siger de bare ”et 
øjeblik” til 
de voksne, og så 
lytter de.«

Naja 5 år

Gode relationer til de 
voksne er det vigtigste 
for vuggestuebørns 
trivsel, mens relationer 
til andre børn og gode 
venskaber sikrer trivslen 
hos børnehavebørn.  
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til fællesaktiviteter, som ikke kan ramme 
alle børnenes alder og udviklingsniveau på 
samme tid,” siger hun og tilføjer: 

”En god leg kan hjælpe børnene til at ud-
vikle deres kognitive og sociale kompetencer. 
Samtidig udvikler de deres identitet – for 
eksempel i rollelege, og når de forhandler 
legens regler og indhold med de andre børn.” 

Også institutionernes fysiske rammer 
spiller en rolle for børnenes trivsel, siger 
hun og nævner som eksempel, at børns leg 
skal kunne foregå relativt uforstyrret fra 
andres leg, hvilket ofte er en udfordring i de 
institutioner, hvor der ikke er så meget plads 
pr. barn. Hun fremhæver også betydningen 
af et tilstrækkeligt antal gode legesteder og 
legematerialer både ude og inde, så der ikke 
opstår kamp om dem – en kamp, som de 
store børn ofte vinder.

Drop skældud  
De børn, Grethe Kragh-Müller har inter-
viewet, fortæller, at det betyder noget for 
dem at have det godt med de voksne i børne-
haven og at lave noget sammen med dem. 

”Børnene siger, at de synes bedst om de 
voksne, der er søde, glade for børn, giver lov 
til noget og laver noget sammen med dem – 
læser, laver perler eller leger noget sjovt eller 
vildt med dem. Men det sker ikke så ofte, som 
de kunne tænke sig, og de fortæller, at kun få 
af de voksne leger med dem,” siger hun.

Børnene kan – ikke overraskende - bedst 
lide de voksne, der ikke skælder ud:

”Rigtig mange børn fortæller, at de får 
skældud både i børnehaven og derhjemme. 
Når man spørger dem hvorfor, siger mange 
af dem, at de var kommet til at gøre noget – 
at det ikke var med vilje,” siger hun. Og hun 
mener, at børnene har en pointe: 

”Når børn for eksempel får en regel at vide, 
kan de ikke altid følge den konsekvent. Heller 
ikke selvom de har hørt den mange gange. 
Deres hjerner er simpelthen ikke udviklede 
nok. Derfor skal vi som voksne have os for 
øje, at små børn nogle gange handler utilpas-
set, blot fordi de er børn. Og at det er bedre at 
hjælpe dem til at holde op med den uønskede 
adfærd og guide dem til at gøre det rigtige 
fremfor at skælde ud,” siger hun og henter 
noget af forklaringen i de trange fysiske for-
hold. I børnehaver sker irettesættelser nemlig 

ofte på stuer med mange børn på lidt plads, 
og i garderoben, hvor børnene skal vente på, 
at de andre bliver færdige med at tage tøj på. 
For eksempel hvis børnene slår eller driller 
hinanden eller ikke gør, hvad de voksne siger.

Voksen-barn-kommunikation i fokus
I Ole Henrik Hansens undersøgelse giver det 
store flertal af børnene udtryk for, at de har 
et godt forhold til de voksne. 61 pct. er enige 
i, at de voksne ikke skælder dem ud, mens 28 
pct. er lidt enige i det. 82 pct. vil gerne trøstes 
af de voksne, når de bliver kede af det, og 84 
pct. svarer, at de voksne i børnehaven gerne vil 
høre, når de fortæller noget. Men der er nogle, 
der har et mindre godt forhold til de voksne.

”Vi bør spørge os selv, hvad det skyldes, og 
hvad vi kan gøre ved det. Hvorfor er de ikke-
vestlige børns relationer til de voksne og til 
de andre børn for eksempel markant ringere, 
end det er tilfældet for de danske børn? Og 
hvorfor har pigerne en bedre oplevelse af de 
voksne end drengene?” spørger han.

Årsagerne kan han kun gisne om. Men 
undersøgelsen er en del af et flerårigt 
forsknings- og udviklingsprojekt, hvor 
de deltagende institutioner har kunnet 
bruge undersøgelsens resultater til at sætte 
nogle pejlemærker op for, hvordan de som 
institutioner vil sætte ind for at forbedre 
trivslen. På den måde er det tanken, at den 
enkelte institution kan arbejde med sine 
resultater og netop finde frem til, hvorfor 
f.eks. drengene trives dårligere, ligesom de 
kan arbejde på at hjælpe børn med indvan-
drerbaggrund til at skabe bedre relationer 
til børn og voksne. Undersøgelsen bliver så 
gentaget efter et år for at se, om indsatsen 
har haft en effekt.

Flere af dagtilbuddene har ønsket at blive 
opkvalificeret inden for voksen-barn-kom-
munikation. Og ifølge Ole Henrik Hansen 
er det netop her, indsatsen kan rykke noget. 
Han henviser til Brenda Taggart, som er en 
internationalt kendt børneforsker, der har 
beskæftiget sig med tidlig indsats i dagtil-
bud. Hun mener, at de voksne skal spørge 
ind til det, børnene fortæller, for at få dem til 
at reflektere og blive nysgerrige, både på sig 
selv og på verden omkring sig. På den bag-
grund anser han kommunikation mellem 
den voksne og det enkelte barn for at være 
nøglen til bedre trivsel i mange institutioner. 

”Kommunikationen med børnene er uhyre 
vigtig, fordi det at møde nogle nærværende 
og interesserede voksne vækker børnenes 
lyst til at lære. Så det er vigtigt, at de voksne 
tager sig tid til at snakke med det enkelte 
barn.” 

OLE HENRIK HANSEN er lektor på 
DPU, Aarhus Universitet, og forsker i 
dagtilbudsdidaktik – herunder pæ-
dagogers børnesyn, interaktions-
mønstre mellem personale og børn 
samt overgange mellem hjem og 
dagtilbud, mellem institutioner og 
mikroovergange i hverdagen. Han 
underviser på Kandidatuddan-
nelsen i generel pædagogik og 
Bacheloruddannelsen i uddannel-
sesvidenskab.

GRETHE KRAGH-MÜLLER er 
børnepsykolog og lektor i pæda-
gogisk psykologi. Hun forsker bl.a. 
børns daginstitutionsliv og kvalitet 
i daginstitutioner samt børneliv og 
børns relationer til jævnaldrende 
og søskende. Hun underviser på 
Kandidatuddannelsen i pæda-
gogisk psykologi på DPU, Aarhus 
Universitet. 

Grethe Kragh-Müller står sammen med Charlot-

te Ringsmose bag undersøgelsen ”Pædagogisk 

kvalitet i store og små daginstitutioner” (2015). 

Her er 60 børn blevet interviewet om, hvad det 

bedste og det værste er i børnehaven. Som led 

i undersøgelsen er der foretaget en kvalitetsvur-

dering af dagtilbuddene (KIDS), observationer, 

interviews med personale og ledelse samt gen-

nemført en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere: ”Pædagogisk kvalitet i store og små 

daginstitutioner” af Grethe Kragh-Müller og Char-

lotte Ringsmose (DPU, Aarhus Universitet, 2015).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ole Henrik Hansen har i 2015 foretaget en 

kvantitativ undersøgelse blandt 3.228 4-6-årige 

børn i dagtilbud. Børnene blev bedt om at 

svare på, hvor enige de var i nogle udsagn, der 

blandt andet handlede om deres holdning til 

børnehaven, deres relationer til de voksne og til 

de andre børn. Børnene sad sammen med en 

voksen og skulle angive deres svar ved hjælp af 

smiley´er på en tablet eller computer. Resulta-

terne kan ses i 

Læs mere: Læringsrapport 2015: Uligheder og 

variationer i dagtilbud. Ole Henrik Hansen et.al. 

Aalborg Universitetsforlag 2016 

TO UNDERSØGELSER 

OM BØRNS TRIVSEL 
I DAGTILBUD

»Charlotte, hun er sød, fordi hun 
giver os nogen gange lov til at 
være inde.« 

Alma 5 år


