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Lea Ringskou

– Lektor på VIA Pædagoguddannelse

– Forsker i skole og fritidspædagogik 

– Med særlig passion for fritidspædagogik 

Anne Nguyen-Quy

- Adjunkt ved VIA, Efter- og Videreuddannelsen

- Arbejder med sprog og kvalitet i læringsmiljøer

- Har en særlig passion for sproget som vej til 
refleksion

– Klik for at redigere i master
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9.00-9.20: Thomas Born byder velkommen og rammesætter.
9.20-10.30: Omdrejningspunkter og kvalitetsmarkører i 

fritidspædagogikken v. Lea
10.30-10.50: Pause
10.50-11.15: Evaluering af fritidspædagogisk praksis v. Lea
11.15-11.30: Overflyvning over temamøderækkens opbygning og 

eksempel på opbygning af et temamøde (sprog)
v. Anne 

11.30-12.00: Forventningsafstemning og praktisk v. Mette Bak 
Bjerregaard
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Hvad er fritidspædagogisk kvalitet for

dig som leder?



Nutidens fritidspædagogik
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– Lang historik (Ankerstjerne, 2010)

– Den glemte og klemte fritidspædagogik?

– Fritidspædagogikken er både noget i sig selv og i samspillet med andre 
instanser

– Bidrager til et helhedsorienteret blik på børns trivsel,  udvikling, dannelse og 
læring

– Medspiller i Silkeborg kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 
ALLE SKAL MED



Begreber, der ofte sættes i forbindelse med 
fritidspædagogisk kvalitet i praksis og teori
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1. Dannelse

2. Fællesskaber

3. Demokrati (selv-og medbestemmelse)

4. Trivsel

5. Kreativitet og æstetik

6. Leg 

7. Læring

8. Samarbejde

9. …



Hvad fremhæves i forskningen som 
kvalitet?
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Danmarks Evalueringsinstitut Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud (2018)

Fire kendetegn ved kvaliteten:

1. Gode sociale relationer og fællesskaber er nøglen til trivsel
2. Børn og unge har fri tid og medbestemmelse 
3. De voksne indsamler og deler viden om børn og unges trivsel
4. Samarbejde med andre aktører og opsøgende arbejde

– Dette er afsættet for konstruktionen af den følgende maggiterning, der danner afsæt 
for diskussion om fritidspædagogisk kvalitet



1. Sociale relationer og fællesskaber

E2021

– Det mest dominerende kvalitetskendetegn i  EVA-undersøgelsen
– Både relationerne og fællesskaberne sker i høj grad gennem aktiviteterne

Gode sociale relationer barn-barn
– Afgørende for trivslen i SFO og for, om børnene kommer
– Betydning for udvikling af sociale kompetencer
– At have venner og få nye venner gennem legende samvær (Ankerstjerne & Stæhr, 

2018 10)
– At være del af mangfoldige fællesskaber
– Særlige muligheder i SFO-delen

Hvis jeg ikke skulle gå i SFO mere, så ville jeg savne mine 
venner og de gode minder, og hvordan vi har været legesyge 
og frække, altså sjove […] Og jeg ville tage billeder, inden jeg 
gik, hvis jeg havde et kamera med, tage billeder af mine 
venner. Barn, tilbud til indskolingsalderen (2018, 81)
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Gode sociale relationer barn-voksen

– En anden relation end til lærerne og forældrene (EVA 2018, s. 81)
– Et helle
– Den nærværende, lyttende, ikke-(be)dømmende pædagog (obs: professionel kommunikation)
– Dyrkelsen af børnenes perspektiver
– Blik for konstruktiv modstand og forstyrrelse

Relationer er komplekse. De skabes, omformes og finder sted i mødet mellem mennesker, steder, tid og 
rum (Qvang, 2017, s. 9-26). De kan ikke sættes på formel, måles eller forudsiges. Det, pædagoger kan, er at 
dyrke et fælles fagsprog, forpligte hinanden på relationsarbejdet og forholde sig (kritisk) til egen rolle. 
(Ringskou, 2021, in press)  

Jeg positionerer mig bevidst åbent og nysgerrigt, så jeg ikke taler til børn og 
unge, men med børn og unge om noget, der er betydningsfuldt for dem 
(Ankerstjerne & Stæhr, 2018, 12)
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– Almene elementer i relationsfaglighed (Klinge, 2018):
 Brugen af afstemmere

 Understøttelse af barnets psykologiske behov

 Omsorgsetiske handlinger

– Fritidspædagogiske element i relationsfagligheden: Nysgerrighedens 
fritidspædagogik (Ankerstjerne & Stæhr, 2018; Ringskou, 2021, in press)

– Ikke kun lutter lagkage

Der var nogle børn, der kom hen til mig og sagde: ’vi vil spille
rollespil!’ Så sagde jeg: ’Hvad er det? Nå, jamen… så lad os kaste os
over det!’ Og så gik jeg ind i det sammen med de her børn, og vi
undersøgte, hvad det var for noget (pædagog)
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Mangfoldige fællesskaber:

– På tværs af alder (EVA, 2018)
– Vokseninitierede – børneinitierede,
– Formelle – uformelle
– Sagsfællesskaber/interessefællesskaber (EVA, 2018; Ankerstjerne & Stæhr, 2018; 

Ringskou, 2021, in press)
– Inkluderende læringsfællesskaber
– Pædagogens særlige blik for deltagelsesmuligheder, in- og eksklusion  (Ankerstjerne 

& Stæhr, 2018)

Ikke en luksus, men en nødvendighed, hvis mennesket skal være og 
udvikle sig som menneske (Hviid, 2015) 

Det er i fællesskabet, at børn kan vise initiativ og 
være aktivt deltagende (…) mulighed for at afprøve 
sig selv, forskellige positioner (…) (Ankerstjerne & 
Stæhr, 2018, s. 9)



E2021

12

– Pædagogens rolle ift. fritidspædagogiske fællesskaber (EVA 2018, 86):
– Pædagogen som facilitator

– Pædagogen som motivator

– Pædagogen, der sætter børn i et godt lys i mødet med hinanden

– Den opsøgende/flyvende pædagog

– Den improviserende pædagog

– Konfliktløser-pædagogen



2. Fri tid og medbestemmelse 
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Den frie tid

– Dyrkes bl.a. gennem selvorganiseret leg og samvær

– For at dyrke den frie tid, må medbestemmelse stå centralt i hverdagen

Medbestemmelse

– Uformelt gennem legen

– Formelt

Det er megafedt, at man kan være en del af, hvordan det 
bliver hernede. Så det ikke kun er de voksne, der 
bestemmer, og så vi også kan sige, hvad vi godt kunne 
tænke os.  (2018, 92)
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– Dannelsesperspektiv:
– Selvstændighed

– Mestring

– Beslutningskompetence

– At udvikle sig som demokratisk medborger (EVA, 2018, 91)

– Demokratisk dannelse og demokratisk medborgerskab ( Ankerstjerne & Stæhr, 2018)
– Pligter og rettigheedr (Ulrich, 2008)

– Forcen for fritidspædagogen er igen det tværgående. Dannelsesprocesserne følges på tværs 



3. Indsamling og deling af viden om børns 
trivsel
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– Trivsel er afgørende ift. børns læring, velbefindende, livschancer 
og muligheder (Ankerstjerne & Stæhr, 2018)

– Den daglige uformelle indsamling (at se og høre noget, uformelle samtaler)

– Den formelle indsamling (primærpædagogen, observationer, spørgeskemaer, 
trivselsmålinger, personalemøder)

Trivsel handler om, hvordan det enkelte barn oplever at have det, og hvordan det 
føler sig tilpas. At trives handler grundlæggende om det enkelte barns og den 
unges oplevelse af selvværd og selvtillid. (s. 13)
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– Identifikation af børn i udsatte positioner, med (risiko for) mistrivsel

– Særlig vægt på fællesskaber som trivselskatalysatorer (Ringskou, 2021)

– Styrkelse af trivslen på tværs (helhedsorienteringen)

– Trivsel er afgørende ift. børns læring, velbefindende, livschancer og 
muligheder (Ankerstjerne & Stæhr, 2018)

– Tiden er knap – mere systematik efterspurgt (EVA, 2018)

– Livtag med det selvfølgelige trivselsbegreb for at øge kvaliteten (Ringskou, 
2021)



4. Samarbejde med andre aktører
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– Samarbejde med skolen
– Helhedsorienterede blik for børnenes trivsel, læring og udvikling

– Brobyggende –et skærpet fagligt blik for børnenes sammensatte hverdagsliv

– Bryde negativ kategorisering af det enkelte barn

– Gensidig inspiration til nye handlemåder  (EVA, 2018)

– Bidrager til varieret læring i skolen

– Særlig opmærksomhed på mulig rolleforvirring og tidsrøveri fra fritidspædagogikken (EVA, 2018, 106)

– Forældrene
– Forældre som eksperter og medspillere

– Et samarbejde baseret på tillid og gensidig respekt

– Forældrevejledere (Brønsted, Larsen, Nielsen & Madsen, 2018)

– Budbringere af alternative (trivsels)fortællinger

– Uformel og formel

– Opbygning af stærke forældrefællesskaber (Ankerstjerne & Stæhr, 2018)

– At arbejde med forældrekonstruktioner og magtbalance (Stæhr, 2019)

”Vi ser meget hurtigt, hvis der er et eller andet der 
gør at barnet ikke trives. Vi ser meget hurtigt 
ændringer. Så det er lettere lige at sige, at alle de 
der ting dem kan vi starte på meget tidlig, måske 
sådan mere uformelt til at starte med. Det er 
nemmere for os at komme ind på forældrene end 
lærerne.” (Brøndsted, Lasen, Nielsen og Madsen 
2018, s.  19)



360-graders eftersyn
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PAUSE

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC
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Dokumentation og evaluering af 
fritidspædagogisk kvalitet
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Hvordan evaluerer og dokumenterer I i jeres institution?



Indledende perspektiver på dokumentation 
og evaluering
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– Kræver aktivt tilvalg i den pædagogiske hverdag, hvor tiden er knap (Bahrenscheer & 
Sederberg, 2017)

– Den meningsfulde dokumentation og evaluering:
– Øget kollektiv bevidsthed om praksis

– Afsæt for kritisk refleksion over egen rolle

– Fælles fagsprog

– Skærpet blik for udviklingsmuligheder 

– Øget synlighed overfor omverdenen (2017) 

– Vidensdeling på tværs

– Dokumentation og evaluering for hvem og til hvem?



1. Dokumentation og evaluering af 
relationer og fællesskaber gennem 
arbejde børneperspektiver

22

• Indefra-ud
• Barnets egne 

artikulationer

• Udefra-udefra
• Diskurser i 

lovtekster, 
rettigheder og 
konventioner

• Udefra-ind 
subjektivt

• Empati
• Pædagogiske 

koncepter

• Udefra-ind 
objektivt

• Eksperter
• Psykologer
• Almen viden

Børneperspektiv 
1

Børneperspektiv 
2

Børneperspektiv 
4

Børneperspektiv 
3

Miller, 2017, 265

E2021



Fokus og planlægning

Første opgave er at indkredse jeres 
fokusområde

Beslut hvilke børn, der er i fokus

Beslut, hvem der laver observationer 
og hvornår

Observationer

Følg børnene kig efter:

Hvad gør de?

Hvad er de optagede af og engageret 
i? Hvad ser ud til at være vigtigt for 

dem?

Hvad gør børnene omkring dem?
Hvad prøver de på?

I hvilke sammenhænge gør de det?

Analyse

Udvælg og renskriv et par 
observationer, der har gjort indtryk 

på jer. 

Prøv at forstå, hvad der er på spil for 
børnene. Tag udgangspunkt i 

spørgsmålene fra observationsfasen

Udvikling og afprøvning

Med afsæt i den viden, der er 
tilvejebragt i analysefasen skal det 

drøftes:

Hvilke forandringer giver denne 
viden anledning til?Hvilke initiativer 

vil I igangsætte? Hvordan og hvornår 
vil I følge op på indsatserne?

(Model tilpasset ud fra Poulsen,  2021, 133)

Observationsmetoden
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23



E2021

24

Mosaikmetoden:

– At give stemme til børnenes oplevelser

– Metoderne tager udgangspunkt i børnenes udtryksformer og trækker på 
kreative, visuelle, sanselige materialer bl.a. for at indbyde så mange børn som 
muligt til at deltage

– Fotos, tegninger, digte, børneinterviews

Gravesen &Ringskou, 2021



2. Dagbogsskrivning om trivsel
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– Den selvfølgelige trivsel

– Hvad mener vi, når vi siger trivsel og hvordan ”gør” vi trivsel i den pædagogiske 
hverdag?

– Ustruktureret dagbogsskrivning to gange om ugen om trivsel og/eller 
trivselsarbejde (Ringskou, 2021)
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Well-being

Mistrivsel

Well-
becomming

Trivsel
Fritidspædagogens 
trivselsarbejde

(Ringskou, 2021)
E2021
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Indledende diskussioner:
1. Hvad mener vi egentlig, når vi siger trivsel?
2. Hvad vil det siges at trives som barn og ung?
3. Hvad kan udfordre eller spænde ben for børn og unges trivsel?

Ex: SFO og omverden:

1. Hvem samarbejder vi med uden for SFO’en omkring trivsel?
2. Hvilke muligheder og udfordringer kan der ligge i trivselssamarbejdet med forældrene og hvordan kunne man 

forbedre og styrke dette samarbejde?
3. Hvilke muligheder og udfordringer kan der ligge i trivselssamarbejdet med skolen og hvordan kunne man 

forbedre og styrke dette samarbejde?
4. Hvilke muligheder og udfordringer kan der ligge i trivselssamarbejdet med PPR og hvordan kunne man forbedre 

og styrke dette samarbejde?
5. …..



Oversigt over samlet forløb
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Temamøde 1 Børneperspektiver og deltagelsesmuligheder i SFO’en v. lektor 
Lea Ringskou.

30. sept. 2021
OBS! Klokken 8-
11.30

Temamøde 2 Forældresamarbejde i et deltagelsesperspektiv v. lektor Lea 
Ringskou.

17. nov. 2021
8.30-12.00

Temamøde 3 Kreativitet for alle v. lektor Gert Vorre. 12. jan. 2022
8.30-12.00

Temamøde 4 Bevægelse i fritidspædagogiske sammenhænge for alle børnv. 
lektor Tanja Christensen.

3. marts 2022
8.30-12.00

Temamøde 5 Sproget i de fritidspædagogiske rum v. adjunkt Anne Nguyen-
Quy.

21. april 2022
8.30-12.00



Opbygning af de enkelte temamøder
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Proces pba. 
fremsendte 

spørgsmål 45 
min.

Fagligt indhold
2 timer

Proces med 
undringer og 
definition af 

mindre øvebane 
i praksis, 45 min.



Opbygning af forløb 
– før, under, efter
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– Ønske om at fagligt indhold bringes i spil og 
forankres i konkret, lokal praksis.

– Mindre øvebaner mellem de enkelte 
temamøder

Refleksionsspørgsmål 
sendes 2 uger før 

temamøde

Temamøde 
med 

forberedelse af 
øvebane

Afprøvning i 
praksis



Gør tanke til handling
VIA University College

Sproget i de fritidspædagogiske 
rum
21. april 2022

Anne Nguyen-Quy
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Hvad er det første, der falder mig ind…?
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Hvad er det første, der falder mig ind fra min praksis, når jeg hører 
overskriften "sprogarbejde”?

• Beskriv for din sidemakker en konkret situation, hvor der er særligt fokus på 
sprogarbejde i din SFO

• Beskriv kort, hvilke børn der i særlig grad profiterer af sprogarbejde i din SFO



Hovedpointer…
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 Sprogarbejde kan være i alle aktiviteter, alle dage…. Men får vi øje på alle de 
uudnyttede øjeblikke?

 Hvilket sprog har børnene brug for, når de er i denne alder? Og hvad sker der 
for de børn, som ikke har det i bagagen?

 Har vi øje på os selv som sproglige rollemodeller, altid, hele tiden?

 Har vi øje for, om vi har gang i Matthæus-effekten, når vi sproger? 
”Thi den der har, skal mere gives, og han skal få i overflod”

 Styrer I tilsammen samtalen for vildt på den gode eller knap så gode måde?
- Spontane hverdagssamtaler med åbne spørgsmål udgør 10-20 % af alle samtalerne i en norsk daginstitution. 

Kun i halvdelen af disse samtaler svarer børnene på spørgsmålene. For enten bliver de afbrudt eller også mister 
pædagogen koncentrationen (Liv Gjems).

- Pædagoger bruger mere end halvdelen og i nogle tilfælde op til 80-90 % af taletiden (Bjar og Liberg)



Hvad får ungerne så mest af… hvem styrer 
for vildt?
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IRF/E = 
Initiativ 
Respons
Feedback/Evaluering

(Liv Gjems, 2010 og 2011).

Pædagog: Hey, hvad laver I?
Barn: Leger
Pædagog: FEDT! I hygger 
jer, kan jeg se!

34



Hvordan kommer vi tilbage på den…?
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Pædagog: Hey, hvad laver I?
Barn: Leger
Pædagog: FEDT! I hygger 
jer, kan jeg se! Kom igen på kommando!

Kom igen med gode 
spørgsmål!

Kom igen med gode 
kommentarer!



Hvordan kommer vi tilbage på den…?
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Pædagog: Hey, hvad laver I?
Barn: Leger
Pædagog: FEDT! I hygger 
jer, kan jeg se!

Et barns 
bidrag…

Lad-som-om

Følelser/
meninger

Fremtiden

Bonus-info
Forklar

Projicer   



Hvordan kommer vi tilbage på den…?
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Pædagog: Hey, hvad laver I?
Barn: Leger
Pædagog: FEDT! I hygger 
jer, kan jeg se!



Hvordan kommer vi tilbage på den…?
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Pædagog: Hey, hvad laver I?
Barn: Leger
Pædagog: FEDT! I hygger 
jer, kan jeg se!



Cykler vi i med-eller modvind…?
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Med fokus på sprog, hvilke med- og modvindsfaktorer har vi hos os, når det 
gælder:

- Indretning?

- Materialer til rådighed?

- Organisering af hverdagen?

- Valg af aktiviteter?

- Børnegrupper?

- Kompetencer i personalegruppen?



Litteratur
– Ankerstjerne, T. (red.) (2010): SFO-og fritidspædagogik –før nu og i fremtiden. Dafolo
– Ankerstjerne, T., & Stæhr, M. (2018). Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole.BUPL, Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen 

Absalon. Hentet fra: Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
– Ankerstjerne, T.  (red.) (2019): Pædagogik mellem skole og fritid.
– Bahrenscheer& Sederberg, (2017): Pædagogres arbejde med didaktik, evaluering og dokumentation i skole og fritid –værktøjer og pædagogiske 

begreber. I: Gravesen, D. T. (red): Pædagogik i skole og fritid. Hans Reitzel
– Brøndsted, C., Larsen, C. O., Nielsen, O. S. &  Madsen, B. (2018): Forældresamarbejde i fritids-og klubtilbud –en upåagtet praksis med oversete 

potentialer. UC Syd, Inklusionsakademiet.
– Clausen, B. J., & Hygum, E. (2015). Didaktik og planlægning af pædagogisk arbejde. I D. T. Gravesen, Pædagogik. Introduktion til pædagogens 

grundfaglighed(s. 567-570). Aarhus: Systime Profession.
– EVA (2018): Børn og unges brug af fritids-og klubtilbud. 
– Gravesen, D T. (red.) (2017): Pædagogik i skole og fritid. Hans Reitzel
– Hviid, P. & Højholdt, C. (2012): Fritidspædagogik og børneliv. Hans Reitzel
– Højholdt,  C, Kousholt, D. & Stanek, A. H. (2014): Fritidspædagogik, faglighed og fællesskaber. Dafolo
– Klinge, L. (2018). Relationskomptence.Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
– Miller, T. (2017). Børneperspektivet: at involvere børn i forskning og hverdagsbeslutninger. I T. T. Ensig, Empiriske undersøgelser og metodiske greb (s. 

255-285). København: Hans Reitzel.
– Poulsen, C. H. (2021). Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder.København: Hans Reitzel.
– Stæhr, M. H. (2019): Hvem skal passe mit barn i dag? Pædagogers samarbejde med forældre i skole og fritid. I: Ankerstjerne, T. (red): Pædagogik 

mellem skole og fritidK.Dafolo
– Ringskou, L. (2021): Klubpædagogers trivselsarbejde. Artikel i ASSIST, april 2021: Microsoft Word -KlubpÃ¦dagogerstrivselsarbejde, Lea Ringskou, 

marts 2021 (squarespace.com)
– Ringskou, L.  & Gravesen, D. T. (2021, in press): Pædagogers forestillinger om trivsel og trivselsarbejde i udskolingen. Artikel i: Liv i skolen .Udkommer 

efterår 2021
– Ringskou, L. (2021, in press): Relationer i fritid og skole. I Ankerstjerne, T.  (red.): Temaer og aktiviteter i skole og fritid. Udkommer efterår 2021

E2021

40


