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Forord

Hvordan ser det ud med indemiljøet i børnehaverne? Som man kan læse i denne
rapport, fortæller størstedelen af de børn, som Børnerådet har spurgt, om et nogenlunde
velfungerende indemiljø. Men det er alligevel lang fra alle børn, der synes, at det altid er en
fornøjelse at gå i børnehave. Ganske mange børn klager over for meget støj og problemer med
temperaturen – især, når der er for varmt. Toiletterne er også et problem for nogle; de er ofte
indrettet, så toiletbesøg bliver sociale begivenheder snarere end private ærinder.
Mange af problemerne kan løses ved enkle ændringer i hverdagen, men der er også
forhold, der kræver en mere målrettet indsats. Det kan fx være dyrt at etablere udluftning,
støjafskærming, bedre lyskilder og ordentlige toiletforhold. Sådanne løsninger skal
ofte hjælpes på vej – fx af lovgivning, der stiller krav til indemiljøet og indretningen af
daginstitutionerne – men desværre er formuleringerne i den eksisterende lovgivning på
området vage. Frivillighed er det bærende princip, og der er ikke nogen kontrol- eller
klageinstans, der kan irettesætte eller forpligte de ansvarlige på konkrete initiativer, selv om
der er problemer.
Derfor ønsker Børnerådet lovændringer på dagtilbudsområdet, der giver bedre kontrol- og
sanktionsmuligheder over for kommuner, der ikke investerer i og prioriterer i institutionernes
indemiljø i tilstrækkelig grad. Loven skal som minimum beskytte børn på samme niveau, som
arbejdsmiljøloven beskytter voksne, og den skal bygge på etableret forskningsbaseret viden
om, hvad børn kan tåle, og hvad de ikke kan tåle.
Indtil det sker, kan rapporten her være med til at sætte gang i diskussionen om, hvordan vi
kan blive bedre til at lytte til børnene, når det gælder indemiljøet i børnehaverne. Børnene vil
i hvert fald gerne diskutere med – det kræver bare, at de voksne tager emnet op sammen med
dem!
Rigtig god læsning.

Lisbeth Zornig Andersen
Formand for Børnerådet
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Indledning

Bygningers fysiske miljø har betydning for vores trivsel. Et dårligt indeklima påvirker
koncentrations- og arbejdsevnen negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Blandt
andet derfor skal alle arbejdspladser én gang om året gennemgå en såkaldt APV
(arbejdspladsvurdering) for at sikre, at alle medarbejdere har et tilfredsstillende arbejdsmiljø.
Børn har ikke nogen APV, og der ﬁndes foreløbigt ingen lov, der konkret og forpligtende sikrer
børnene i landets dagtilbud et sundt og trivselsfremmende børnemiljø.
Dagtilbudsloven fastslår, at børn skal have et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, og
at børneperspektivet skal inddrages, når børnemiljøet vurderes. Tidligere var det også et krav,
at børnehaverne skulle udarbejde en selvstændig BMU (børnemiljøvurdering), hvor børnene
skulle inddrages. Men i juni 2010 blev det besluttet, at børnenes miljø fremover skal indgå i
børnehavernes læreplaner, som evalueres og vurderes af kommunalbestyrelsen hvert andet år.
Men hvor voksne, der har et arbejde, kan henvende sig til Arbejdstilsynet, hvis de oplever, at
deres arbejdsmiljø halter, har børn foreløbigt ingen steder at gå hen, når børneog undervisningsmiljøet i deres børnehaver og skoler ikke er i orden.

Dagtilbudsloven
§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
§ 8 Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt
børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal
vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

I Norge og Sverige har man sikret børnenes indeklima langt mere forpligtende end
herhjemme, idet man har indført faste grænseværdier for bl.a. CO2-koncentrationen i de rum,
børnene opholder sig i1. I Danmark skal man kigge i Bygningsreglementet2 for at ﬁnde faste
grænseværdier, der skal sikre et tilstrækkeligt sundt indeklima i nyopførte bygninger.

1

I Sverige er børnene dækket af arbejdsmiljøloven, mens det i Norge er Statens Helsetilsyn, som udstikker rammerne for kravene til det fysiske miljø i børnehaver og skoler (se ”Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v.”).

2

I Bygningsreglementet (BR10) fremgår det, at institutioner og skoler skal bygges efter hensyntagen til et sikkert og
sundt indeklima, hvilket er speciﬁceret i vejledningen til reglementet. Men bygningsreglementet er kun en regulering af nybyggeri og sikrer således ikke børn, der opholder sig i bygninger af ældre dato.
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Men for det første gælder de kun for bygninger, der opføres i dag, og ikke de, der er bygget
for år tilbage, og for det andet er bygningsreglementets grænseværdier fastsat på baggrund
af undersøgelser med voksne, da der foreløbigt ﬁndes meget begrænset viden om, hvad børn
kan tåle i deres indeklima. Uanset om det gælder decibel, CO2 eller temperaturer, har vi ingen
undersøgelser, der giver klare svar på, hvor grænsen går for, hvad børn kan tåle. Der er med
andre ord brug for mere forskning for at afdække, hvad et sundt børnemiljø betyder i konkrete
tal og værdier. Hvad vi derimod ved allerede nu er, at en stor del af de danske daginstitutioner
kunne være langt bedre, hvad angår det fysiske indeklima3.
Børnerådet har valgt at gøre børnenes fysiske indemiljø til et særligt indsatsområde.
Derfor spørger vi børnene, hvad de mener. Denne undersøgelse ser nærmere på, hvordan
børnehavebørnene oplever deres fysiske indemiljø i børnehaven.
Vi har stillet børnene spørgsmål om larm, temperaturer, lys, rengøring og lugt, pladsforhold og
sidst men ikke mindst deres toiletforhold. Sidstnævnte falder uden for kategorien indeklima4,
men er i høj grad en del af det fysiske miljø i børnehaven. Vi ved fra undersøgelser på skoleområdet, at toiletforholdene har stor betydning for børns fysiske velvære. Desuden er det et
emne, de femårige selv spontant bringer frem i vores interviews.
En del af de udfordringer med at forbedre indeklimaet i daginstitutioner handler om politik,
økonomi, forskning og byggeteknik. Men der er også meget, der handler om vaner, kultur,
indretning og om at lytte til børnene. Med denne rapport håber Børnerådet at skabe debat
blandt personale, forældre og børnene, om hvad der kan gøres lokalt her og nu, og hvilke
forandringer, der har et længere perspektiv.

Baggrundsoplysninger
I spørgeskemaundersøgelsen indgår svar fra i alt 1143 børn. Flertallet af børnene er fem år
(72 procent) og seks år (27 procent), mens et fåtal er ﬁre og syv år (tilsammen 1 procent). 49
procent er drenge, og 51 procent er piger.
Børnene er anonyme, og vi kender ikke til deres socioøkonomiske eller etniske baggrunde. På
baggrund af svar fra børnenes pædagoger har vi i denne undersøgelse visse oplysninger om
børnehaverne, herunder deres beliggenhed (land eller by), byggeår, antal børn i alt og antal
børn på stuen. Ligeledes er pædagogerne blevet spurgt til deres perspektiv på indeklimaet i
institutionen.
Børnehaverne er udtrukket tilfældigt med henblik på at sikre, at et statistisk repræsentativt
udsnit af Danmarks børnehaver inviteres til at deltage i panelet. Læs mere om udvalg af
børnehaver, frafald og metode i afsnittet ”Om undersøgelsen”.

3

Børn & Unge 03, 9. februar 2012, 43. årgang.

4

Betegnelsen ”indeklima” bruges om det fysiske miljø inden for i et rum eller en bygning og afhænger af mange forskellige faktorer som fx ventilation, forurening, materialer, aktiviteter, fugt, belysning mm. Læs mere på fx dcum.
dk eller indeklima.dk.
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Larm og støj

At støjniveauet i børnehaver kan nå svimlende højder, har de ﬂeste pædagoger nok bemærket.
I februar 2012 kunne man fx læse i pædagogernes fagblad, Børn & Unge, at ”mere end
halvdelen af medarbejderne i ni ud af ti af de daginstitutioner, der har lavet en elektronisk
arbejdspladsvurdering, føler sig enten generet af larmende børn eller af dårligt indeklima”.5
Men gælder det samme for børnene? Undersøgelsen i Børnerådets Minibørnepanel viser, at en
stor del af de fem-seksårige børn også er generet af larm i større eller mindre grad. Vi har ikke
spurgt dem, om der er larm, men om de synes, der er for meget larm og støj i deres børnehave.
Hertil svarer 41 procent ja, 22 procent nogle gange, mens 37 procent ikke oplever larm og støj
som et problem.

SYNES DU, AT DER ER FOR MEGET LARM OG
STØJ I BØRNEHAVEN?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

41%

37%

20%

22%

10%
0%

Ja

Nogle gange

Nej

Vi har sammenholdt pædagogernes svar om antal børn i børnehaverne/på stuerne med
børnenes svar om larm og kan overraskende nok ikke se nogen sammenhæng her. Og antallet
af børn er naturligvis heller ikke det eneste forhold, der har betydning for støjniveauet. Det
kan også handle om, hvordan de enkelte børnehaver er indrettet, hvor mange kvadratmeter
børnene har at boltre sig på, og om der er indrettet med lyddæmpende materialer.
Vi har også spurgt de pædagoger, som har stået for at gennemføre det talende spørgeskema i
de enkelte børnehaver, om deres oplevelse af larmen. Her siger knap 55 procent, at de ofte

5

Børn & Unge nr. 3, 9. februar 2012, 43. årgang.
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oplever larm og støj, 45 procent oplever det sjældent, mens under 1 procent aldrig oplever
det.6
Blandt de interviewede børn er der forskellige bud på, hvad der larmer. Flere af børnene fra
de københavnske børnehaver, hvor vi har foretaget opfølgende interviews, gør opmærksom
på, at larm kan komme udefra. Fx er en pige træt af ”ringeklokkerne fra kirken”, der ringer lige
uden for børnehaven og gør, at man må holde sig for ørerne, når man er på legepladsen. Andre
peger på, at der kan være forstyrrende larm fra traﬁkken.
Interviewer:
Esther:

Hvad tror I, det er, der larmer i Børnehaven?
Det er alle børnene og bilerne udenfor, hvis ruderne ikke er tætte.

Interviewer:
Mikkel:
Interviewer:
Markus:
Mikkel:

Hvad larmer ellers?
Når der er en knallert, der starter (…)
Er det noget, der forstyrrer?
Ja.
Når vi er i gang med at tegne, så tegner vi uden for stregerne.

Caroline:
Interviewer:
Caroline:
Cecilie:

Der kan være brandbiler, der kører.
Er det noget, der forstyrrer jer?
Ja, når vi får frugt, så hører vi historie.
Og så lukker vi vinduet, hvis der er masser af larm.

De ﬂeste børn mener dog, at det meste larm stammer fra børnene selv. To perspektiver
går igen – dels at der er nogle bestemte børn, som larmer mere end andre, og dels at
larmen opstår, når der er mange børn sammen, fx til samling eller ved frokosten. Børnene
kommenterer det blandt andet sådan her:

6

Bemærk, at spørgsmålet her ikke lyder, om pædagogerne mener, der er for meget larm, men om hvor ofte de
oplever larm.
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Mik:
Aslan:
Interviewer:
Mik:

De skriger også, nogle børn. Conrad, han skriger, så hele rød stue og grøn
stue kan høre ham.
Han slår også meget.
Hvordan har I det, når I hører ham skrige?
Vi løber væk og siger det til en voksen.

Esther:

Oppe i fællesrummet er der meget larm, for det er der, alle børnene samles.

Interviewer:
Asbjørn:
Frida:

Hvad er det for noget larm, der er i børnehaven?
Der er en masse børn, der råber og skriger.
Ja, fordi at når vi spiser, og der ikke er nogen voksne, der siger [vi skal være
stille]… så lige pludselig, så larmer det bare helt vildt. Og så er der nogen, der
gør sådan her [holder sig for ørene].
Ja, og så kigger de voksne på en. Det betyder, at man skal være stille.

Asbjørn:

Det er altså tydeligt, at for meget larm generer børnene. Og de ﬂeste børn er ikke selv i stand til
at dæmpe larmen, de har brug for de voksnes hjælp til det. Men hvordan håndteres børnenes
larm af de voksne? 73 procent af børnene oplever, at de voksne (generelt eller nogle gange)
skælder ud, når der er meget larm og støj. 27 procent synes derimod ikke, at der bliver skældt
ud, når der larmes.
Vi spurgte også børnene, om de oplever, at de voksne hjælper dem til at sænke støjen ved at
snakke med dem om, hvordan der kan blive mindre larm. Det mener 70 procent af børnene, at
de voksne gør altid eller nogle gange. Samtidig er der 30 procent af børnene, som ikke synes,
de voksne snakker med dem om larmen.

SKÆLDER DE VOKSNE UD, HVIS I LARMER?
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SNAKKER DE VOKSNE MED JER OM,
HVORDAN DER KAN BLIVE MINDRE LARM?
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Vi har set på sammenhængen mellem skældud og det, at de voksne taler med børnene om
larmen. 60 procent af de børn, som synes, de får skæld ud for at larme, synes samtidig, at de
voksne snakker med dem om, hvordan der kan blive mindre larm. Blandt de børn, som ikke
mener, de får skæld ud for larm, oplever kun 42 procent, at de voksne snakker med dem om
problemet. Der er altså større tendens til at tage problemet op til diskussion med børnene de
steder, hvor de voksne også skælder ud. Man kan se det sådan, at netop skældud opstår, når de
voksne ﬁnder støjforholdene særligt problematiske – hvilket samtidig gør, at de har anledning
til at tale med børnene om det.
I Klara og Lauras børnehave har de en bestemt måde at stoppe larmen på, som pigerne
fortæller om i interviewet.
Klara:
Interviewer:
Laura:
Interviewer:
Klara:
Interviewer:
Begge:

Vi bruger en klokke nede på grøn stue.
Hvad bruger I den til?
De voksne ringer med den, når der er for meget larm. Og når man hører den
klokke, så skal man tie stille.
Hvordan virker det for jer?
Godt.
Bliver der så helt stille?
Ja.

En del børn fortæller også om, at de voksne selv må råbe for at få ørenlyd:
Interviewer:
Esther:

Skælder de ud, hvis børnene larmer?
Nej, de råber bare, og så lige pludselig så bliver der helt stille.

Interviewer:
Frida:
Interviewer:

Hvordan holder det op med at larme?
Det gør det, når de voksne siger, ”eeeeehh”.
Råber de voksne, eller siger de det sådan, ”eeeeehh”?
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Frida:

De råber det. Så råber de ”eeeeehh” [høj stemme], fordi hvis de bare siger
”eehhhh” [lav stemme], så kan de ikke høre det, fordi børnene larmer så meget.

Når der er meget larm i børnehaven, og man ikke selv tager del i de støjende snakke eller lege,
men derimod har brug for at trække sig lidt tilbage, er det afgørende, at der ﬁndes kroge eller
områder af børnehaven, hvor børnene kan sidde i ro og fred enten alene eller sammen med
andre. Vi spurgte, om der fandtes sådan nogle steder. Det mente 55 procent af børnene, at der
gjorde. For 13 procent af børnene var det dog kun nogle gange, at de kunne ﬁnde den slags
steder, mens det for hele 32 procent af børnene var umuligt at ﬁnde fred og ro noget sted i
børnehaven.

FINDES DER NOGEN STEDER, DU KAN GÅ HEN I BØRNEHAVEN,
HVIS DU GERNE VIL HAVE RO OG FRED?
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Hvad er det mon så for en slags steder, som børnene synes er egnede til at få fred og ro?
Børnene nævner forskellige stuer, depotrum og garderobeområdet:
Interviewer:

Caroline:
Interviewer:
Cecilie:
Katrine:
Interviewer:
Katrine:

Interviewer:

Hvis man nu er i gang med en leg, og der larmer rigtig meget, så man slet ikke
rigtig kan høre, hvad man er i gang med at lege – hvad kan man så gøre,
Caroline?
Så kan man lege et andet sted, hvor der er en dør måske, som man kan lukke.
Er der mulighed for, at man kan gøre det?
Ja, i depotet.
Jeg synes ikke, det er rart at høre på alt den larm, når vi spiser. Jeg får ondt i
ørene og i hovedet.
Hvad gør du så?
Så leger jeg bare og slapper af i sofaen. Der kan kun sidde tre i sofaen,
så vi skiftes til at sidde der. Men dem, der kommer først, de skal sidde der.
Hvor kan man gå hen, når der er meget larm indenfor?
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Esther:

Interviewer:
Esther:
Interviewer:
Esther:

Nogle gange kan man gå i Havfrueslottet. Eller man kan gå ud i
garderobeskabet og gemme sig. Eller på toilettet eller i dukkekrogen eller på den
gamle Søstjernestue.
Du sagde, at man kunne gemme sig ude i garderoben. Hvad betyder det?
Det er bag ved ﬂyverdragterne. Hvis der er mange ﬂyverdragter, så kan man ikke
så godt høre larmen derude.
Gør du tit det?
Nej, det er kun når vi leger gemmeleg.

Esther forbinder gemmestedet ude i garderoben med et sted, hvor man kan få ro – også
selvom det ikke lige er sådan, hun selv bruger det. Men det er kun i den periode, hvor der
er ﬂyverdragter, at man rigtigt kan gemme sig og være for sig selv i ”rummet”. Esther er ikke
den eneste, som ser noget særligt ved garderoberummet. Også andre børn taler om det som
et form for helle. Behovet for ro og fred kobles sammen med et behov for at gemme sig væk
og være i sit egen private rum – og garderoberummet er som regel det eneste sted, som er
ens eget. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt for de børn, som har brug for ro, eller om
børnehaverne kan være endnu bedre til at skabe små personlige rum for børnene andre
steder.

Voksenperspektiver på larm
Børnenes svar vidner om, at både børnene og de voksne kan være voldsomt generet af larmen.
Når børnene gerne vil have ro, har de groft sagt to muligheder: Enten kan de gå et sted hen,
hvor der ikke er larm – hvilket kan være ærgerligt, hvis man er i gang med en leg eller aktivitet,
der ikke kan ﬂyttes. Eller de kan appellere til de voksne om at få stoppet larmen – nogle børn
signalerer det ved at holde sig for ørene, andre beder direkte de voksne om hjælp.
Men alle børn påvirkes ikke lige meget af støj. Nogle børn siges at have ”stenører” og synes
ikke at være generet af støjen. De har selv en tendens til at udtrykke sig meget højrøstet –
højere end det eksisterende støjniveau. Som modpol taler man om børn med ”glasører”. De
generes meget af støjen og forsøger at undgå den ved at søge væk, fx ud på legepladsen, eller
ved at holde sig for ørene.7 De børn, Børnerådet har talt med, kender tydeligvis til begge typer.
Miljøer præget af et højt støjniveau har en negativ påvirkning på børns koncentrationsevne
og motivation, ligesom også evnen til at huske og fokusere påvirkes af larm. Det har også en
betydning for læringen. I børnehaven er der især fokus på børnenes sprogindlæring. Fx bliver
børn fra treårsalderen sprogscreenet, for at der kan sættes ekstra ind med sprogstimulering,
når børnenes sprog ikke er godt nok. Her er et godt lydmiljø helt afgørende. Det er vigtigt at
kunne høre forskel på de enkelte lyddele i ordene såvel som trykforskelle og sætningsrytmer.
Evnen til at skelne mellem de forskellige meningsbærende elementer i sproget forsvinder eller
mindskes i et miljø med et højt støjniveau, og det har især betydning for børn, der i forvejen
har sprogvanskeligheder8.

7

Iris Rafael, ”Støj i Daginstitutioner”, Danmarks Tekniske Universitet, 2007.

8

Læs mere om støj på bl.a. DCUM’s hjemmeside www.dcum.dk eller på hjemmesiden for Det nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) www.arbejdsmiljøforskning.dk
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Stof til eftertanke
På hvilken måde arbejder I med at skabe rum for både de stille og de mere larmende børn?
Hvordan sikrer I, at børnene selv har handlemuligheder til at slippe for støj? Og har I talt med
jeres børn, om hvordan de oplever støjniveauet? Måske har I allerede gennemført målinger af
WX NRMZIEYIXSKPEZIXWX NHQTIRHIJSVERWXEPXRMRKIV#-OER½RHIQIVIMRWTMVEXMSRXMPEVFINHIXQIH
at sænke støjen i børnehaven på DCUM’s hjemmeside9.

9

Dansk Center for Undervisningsmiljø, www.dcum.dk
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Temperaturer

Børnene i Minibørnepanelet er også blevet spurgt til, hvordan de mener temperaturen i
børnehaven er. Deres svar viser, at der er ﬂere børn, som oplever, det er for varmt, end børn
der oplever, det er for koldt inden for i børnehaven. Der er sammenlagt 27 procent af børnene,
der oplever, at det er for koldt i børnehaven, mens sammenlagt 50 procent synes, at der er for
varmt (tallene dækker både svarene ja og nogle gange).
Besvarelserne på dette spørgeskema om indeklima har fundet sted i marts – en måned, hvor
børnene stadig bruger ﬂyverdragter, og som vejrmæssigt ofte ligner vinter. Men netop i 2012
var marts historisk varm med mange solskinstimer. Det kan ikke udelukkes, at børnenes svar
er påvirket af dette.
SYNES DU, DER ER FOR VARMT/FOR KOLDT
INDEN FOR I BØRNEHAVEN?
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Mulighederne for selv at regulere temperaturen, hvis man har det for varmt eller for koldt, er
afgørende for ens fysiske velvære og dermed ens generelle trivsel. Vi har spurgt børnene til
deres handlemuligheder, når temperaturen ikke er god for dem, ved at høre, om de selv må
åbne eller lukke vinduerne i børnehaven. Det svarer kun 8 procent ja til, at de må, mens 6
procent mener, at de må nogle gange. Hele 86 procent mener ikke, de har lov til selv at åbne
eller lukke et vindue. Det skyldes med stor sandsynlighed, at mange børnehaver ligger i høje
bygninger, hvor der kan være en fare for at falde ud. Det er dog værd at bemærke, at man i
vores naboland Norge eksplicit fastslår, at brugerne af børnehaverne – altså børnene – selv
skal have mulighed for at påvirke eget indeklima ved at kunne åbne vinduer for udluftning10.

10 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., Statens helsetilsyn.
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En anden måde, man kan regulere temperaturen på, er naturligvis ved at tage noget tøj af eller
på. Men også her er det langt fra alle børnene i undersøgelsen, som mener, de har lov til selv
at gøre noget ved varmen. Hele 37 procent mener ikke, de har lov til at tage tøjet af, hvis de har
det for varmt. 43 procent mener, at de godt må, mens 20 procent kun mener, at de nogle gange
har lov til det.

MÅ DU SELV ÅBNE ELLER LUKKE VINDUERNE I BØRNEHAVEN?
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MÅ MAN FÅ LOV TIL AT TAGE NOGET AF SIT TØJ AF,
HVIS MAN HAR DET FOR VARMT?
90%
80%
70%
60%
50%
40%

43%
37%

30%
20%

20%

10%
0%

Ja

Nogle gange

Nej

Indeklima i børneperspektiv · 15

I interviewene fortæller børnene, hvornår de kommer til at svede eller fryse, og hvad de kan
gøre ved det.
Elias:
Katrine:

I kælderen er der meget koldt. [i børnehavens gymnastiksal]
Der er en dør, der ikke er helt lukket. Den kan ikke lukke så godt. Så nogle gange
kan vi godt komme til at fryse, når vi danser. Men det er rart, når døren er lidt
åben, når vi laver gymnastik nede i kælderen, for så kommer vi ikke til at svede.

Alma:

Hvis man har det for varmt, så kan man bare skrue op for kulden, altså der
er sådan nogle tegn på den, hvor man skruer, og der er også et snefnug, og hvis
man drejer den derop, så betyder det, at nu vil den gøre sig kold. (…) Hvis det
ikke virker, så må man bare tage noget af sit tøj af. (…) Man skal spørge en
voksen, og nogle gange siger de ja, og nogle gange siger de nej.
Hvorfor har drengene det varmere end pigerne?
Nogen siger, det er noget, man er født med, og nogen siger, at det ikke er noget,
man er født med. Men jeg tror ikke, det er noget, man er født med. Jeg tror, det er
fordi, de leger vildere end pigerne.

Interviewer:
Alma:

Alma foreslår, at børnene deler sig op, så dem, der vil have det varmt, er i et rum, og dem, der
vil have det koldt, kan være i et andet rum. Hun fortæller også, at i hendes børnehave må man
gerne selv åbne og lukke vinduet – men der er undtagelser:
Alma:

Der er nogle gange, at børnene ikke får lov til at lukke vinduerne igen, og det
kan jeg også godt forstå, hvorfor er. Det er fordi, de er bange for, at børnene får
ﬁngrene i klemme i vinduet.

Børnene har hver især en ret klar fornemmelse af, hvornår og hvordan de har lov til at regulere
på varmen. De ved fx godt, at det som regel er de voksne, der bestemmer, når det kommer til
stykket:
Vilma:

De åbner vinduerne. Hvis det bliver alt for varmt, så kan man godt få lov til at
tage sin trøje af. Men ikke hvis det bare er sådan lunt koldt. Det er kun hvis man
sveder rigtig meget.

Interviewer:
Louis:
Esther:
Interviewer:
Esther:

Hvorfor bestemmer de voksne det?
Det er nok, fordi man kan fryse.
Så siger man, at man ikke fryser, og det gør man, og så bliver man syg.
Men kan børnene ikke selv mærke, om de bliver kolde?
Nej, det kan min lillesøster ikke. Hun tager bare alt sit tøj af, og så siger hun, at
hun ikke fryser, men det gør hun. Og så bliver hun forkølet.
Kan I godt selv mærke, om I har det for koldt eller for varmt?
Jo.

Interviewer:
Begge:

Voksenperspektiver på temperaturen
Mens 12 procent af børnene oplever, at der er for koldt, og 27 procent af børnene mener, at
der er for varmt i børnehaven, ser det anderledes ud, når vi spørger pædagogerne i de samme
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børnehaver. 25 procent af de adspurgte pædagoger oplever, at der altid eller ofte er for koldt,
eller at det trækker, 59 procent oplever det sjældent, og 16 procent oplever det aldrig. Når det
gælder varme, mener 13 procent, at der altid eller ofte er for varmt, 57 procent oplever det
sjældent, og 31 procent oplever det aldrig.
De voksne deler altså ikke børnenes opfattelse af temperaturforholdene, de synes fx i mindre
grad end børnene, at varme er et problem. Det kan måske hænge sammen med, at de voksne
ikke er så fysisk aktive som børnene, men også at børnenes svar i højere grad end de voksnes
er præget af temperaturen i den aktuelle situation. Helt overordnet ser det ud til, at de voksne
i højere grad end børnene er bevidste om, at forhold omkring temperaturer og træk kunne
være bedre. Børnene udtrykker generelt mindre utilfredshed end de voksne. At børnene i
mindre grad registrerer problemer med træk eller for varme lokaler, handler måske om, at
de er optaget af deres aktiviteter – og at indeklima generelt står lavt på listen over det, børn
er optaget af. Det kan være svært at koble følelsen af uoplagthed, kedsomhed eller dårlig
koncentration med noget så uhåndgribeligt som temperaturen eller luftkvaliteten i rummet.
Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene vidner om børn, der både accepterer
tingenes tilstand og de regler, der er, og om børn, der kommer med andre forslag til, hvad man
kan gøre bedre. De har fx ideer til, hvad der kan gøres for, at alle børn – både dem, der får det
varmt i vilde lege, og dem, der sidder stille – kan have den temperatur, der passer dem.

Stof til eftertanke
,ZSVHERWMOVIV-EXNIVIWF VRWIPZOERJoMRH¾]HIPWIToXIQTIVEXYVIRHIVLZSVHIPIKIV#
Hvordan inddrager I børnene – får de fx mulighed for at komme med løsningsforslag, der
passer til dem?
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Snavs og lugt

Vi har også spurgt til børnenes oplevelse af snavs og lugt i børnehaven. Her viser deres svar
bl.a., at omkring en femtedel (19 procent) af de fem-seksårige børn mener, der generelt er
beskidt i deres børnehave – og yderligere en femtedel (19 procent) mener, at der er beskidt
nogle gange. Omkring to tredjedele af børnehavebørnene synes ikke, at skidt og snavs er et
problem.11

SYNES DU, DER ER BESKIDT I BØRNEHAVEN?
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I interviewene fortæller børnene om forskellige typer af snavs. Alma fortæller fx, at det
kan være svært at se skidtet på gulvet, indtil man skal feje, men så samler det sig, så man
kan se, hvor snavset der er. Hun fortæller, at det mest er fnuller og perler, de fejer op. Og at
det er i gangen, der er allermest beskidt med støv. For Alma er der dog ikke nogen steder i
børnehaven, hvor hun ville undlade at lege pga. snavs. Sådan er det tilsyneladende ikke for
alle, hvilket viser sig i interviewet med Esther og Louis. Først forklarer de, hvordan der kan
være beskidt i deres børnehave:

11 Ser man på svarene fra pædagogerne over for børnenes svar, ser det ud til, at de to gruppers fornemmelse svarer
ganske godt overens. Mens 62 procent af børnene ikke synes, der er beskidt, er det tilsvarende 66 procent af de adspurgte pædagoger, der mener rengøringsforholdene er i orden. Hvor 38 procent af børnene synes, der er beskidt
i børnehaven altid eller nogle gange, mener 34 procent af de voksne, at rengøringen ofte eller slet ikke er i orden.
Svarene på de to spørgsmål kan ikke sammenlignes helt direkte, da formuleringen af spørgsmål og svarkategorier
ikke er enslydende. Vi får alligevel et godt indtryk af, hvordan voksne og børn ser på samme problematik.
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Interviewer:
Louis:
Esther:
Interviewer:
Louis:
Interviewer:
Esther:

Interviewer:
Esther:

Interviewer:
Esther:

Synes I, at der er for beskidt i børnehaven?
Ja, det er der.
Ja, nede på anneksets gulv ude på toiletterne, der er der altid sand og mudder.
Er det sådan, der bliver beskidt – med sand og mudder?
Ja, hvis der for eksempel er sand eller sådan noget i ens sko, så kan det jo godt
ryge med ind.
Så ellers er der pænt og rent på gulvet?
Nogle gange er der ikke. Det er, når vi har spist madder, og så skal vi ud og have
tøj på, og så skal vi ind bagefter og læse en bog i den stue, vi har spist på. Og så
er der mad over det hele, fordi de ikke har fejet det rent… Så er der nogle, der
sidder ovre i hjørnet og læser i en bog, og andre, de læser ikke nogen bog, de står
bare op.
Fordi der er ulækkert?
Ja. Der er nogen, der bare sætter sig oven i det, fordi de ikke ved, at det er beskidt.
Jeg plejer at vove mig op i et hjørne eller bare stå op.
(…)
Er der nogen steder, hvor man ikke gider lege, fordi der er beskidt?
Ja, nogle gange er der for mig. Ude i garderoben. Der er meget sand. (…) Men
nogle gange gør jeg, for nogle gange leger jeg jo gemmelege. Og nogle gange vil
jeg have stilhed. (…) Men jeg har også sutsko.

Den type af snavs, børnene primært fortæller om, stammer fra de aktiviteter, børnene deltager
i gennem dagen – fra spisning og produktion af gækkebreve, perleplader og lignende til det
skidt, der hives med ind fra legepladsen, typisk under og i sko og støvler. Derimod er det
sjældent, børnene opdager støv. Der er ingen tvivl om, at den daglige rengøring, der foretages,
mens børnehaven er lukket, er afgørende. Men børnene lægger også vægt på, at der gøres en
indsats dagen igennem, for de mærker, når rummene er ulækre med madrester og lignende.
Nogle børn fortæller, at de selv er med til at gøre rent efter frokost, mens de ﬂeste dog har en
forventning om, at de voksne fejer, mens børnene er ude at lege.
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Frokosten sætter ikke bare sit præg på rengøringsniveauet, men kan også efterlade spor
i form af lugt. Og de ﬂeste forældre har bemærket, at der kan danne sig en ganske særlig
lugt i børnehaver og andre steder, hvor koncentrationen af børn er høj. Men det er ikke
sikkert, at børnene selv oplever lugten i institutionen som speciel. Vi har spurgt børnene i
Minibørnepanelet, om de synes, der lugter grimt i børnehaven. Det synes 11 procent, at der
gør, 15 procent synes, at det sker af og til, mens 74 procent slet ikke er generet af dårlig lugt i
deres børnehave. 12
SYNES DU, AT DER LUGTER GRIMT I BØRNEHAVEN?
90%
80%
70%

74%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11%
Ja

15%
Nogle gange

Nej

Når snakken i interviewene er faldet på emnet lugt, fortæller langt de ﬂeste børn om prutter
og lignende. Der er fx børn, der endnu ikke er så gode til at gå på toilettet, og derfor har uheld i
bukserne. Det kommenterer de andre børn. Også selve toiletterne er ubehagelige lugtkilder for
børnene.
Interviewer:
Anton:

Interviewer:
Sebastian:
Interviewer:
Anton:
Interviewer:
Anton:

Hvorfor lugter der?
Det er fordi, der er nogle, der glemmer at trække ud. Nogle gange ligger der
pølser, som ikke engang er blevet trukket ud. Og der lugter helt vildt dårligt nede
i kælderen. Derhenne ved toilettet lugter der af lort.
Er det børnenes toilet?
Det er kun dem på grøn stue, der bruger det mest.
Er det sådan, så man ikke har lyst til at være dernede?
Ja, der lugter helt vildt meget.
Men hvordan har man det, når der lugter sådan?
Ikke så rart. Jeg holder mig hele tiden for næsen. Nogle gange har jeg også haft
en klemme med.

Men det er ikke bare toiletterne og deres indhold, der afgiver lugte. Det kan også være gode
lugte, som fx mad.

12 Blandt pædagogerne er billedet ikke meget anderledes. Her svarer 14 procent, at der ofte lugter ubehageligt eller
indelukket. 38 procent oplever kun sjældent dårlig lugt, mens 48 procent aldrig synes, der lugter ubehageligt eller
indelukket.
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Interviewer:
Klara:
Interviewer:
Laura:
Interviewer:
Laura:

Hvad er det for ting, der kan lugte i børnehaven?
Nogle gange kan der godt lugte lidt af lasagne.
Det lyder som en god lugt.
Her lugter ret tit af mad.
Er det godt eller dårligt, synes I?
Godt. For så ved vi, der snart er frokost.

Voksenperspektiver på snavs og lugt
Børn og voksne, som dagligt beﬁnder sig mange timer i børnehaven, oplever ikke i særlig
høj grad, at der lugter dårligt, og hvis der gør, er det oftest i forbindelse med toiletbesøg. De
lugte, børnene ”opdager”, afspejler generelt hverdagen. De er forårsaget af de aktiviteter,
der foregår – hvad enten det er madlavning, papmache eller bevægelsesaktiviteter. Og
netop fordi aktiviteterne er mange og forskelligartede, og fordi de samme stuer ofte skal
kunne rumme vidt forskellige aktiviteter med mange vidt forskellige børn, er det særlig
vigtigt, at daginstitutionerne har ordentlige ventilationssystemer, det kan være naturlige
eller mekaniske. Der behøver ikke være lugtfrit i børnehaven, og selvom lugte kan være
ubehagelige, er de ikke nødvendigvis sundhedsfarlige – men nogle gange er de. Det gælder
fx visse materialer, parfumer eller langvarig indelukket luft.

Stof til eftertanke
Har I talt med børnene i jeres børnehave, om hvilke lugte, de kan støde på i hverdagen? Og om
hvordan gode og dårlige lugte påvirker én? Kan børnene inddrages i enkle rutiner, der sikrer bedre luftforhold i institutionen? Og hvor rimeligt er det, at børnene inddrages i at holde børnehaven
ren og pæn, når fx der er mudder i garderoben, madrester under bordet eller tis på toilettet?
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Lysforhold

Et væsentligt aspekt af indeklimaet er lyset. Det har stor betydning for humøret, for evnen til at
koncentrere sig og dermed også for læring. Men har børnehavebørn selv en opfattelse af, hvad
der virker godt eller dårligt for dem? Vi har spurgt, om de mener, der er for meget eller for lidt
lys, der hvor de leger. Besvarelserne viser, at andelen af de børn, der mener, at de har for meget
lys, er væsentligt større (28 procent) end de børn, der mener, at de generelt har for lidt lys (19
procent).
SYNES DU, DER ER FOR MEGET/LIDT LYS,
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Ligesom med varme, kan også børnenes oplevelse af lysforholdene hænge sammen med,
hvordan vejret var den dag, de besvarede spørgeskemaet. Som nævnt var marts i 2012 netop
ekstra solrig, hvilket altså kan spille ind på svarene. Vi får imidlertid uddybet børnenes svar
yderligere i de kvalitative interviews. Når vi spørger børnene om, hvilke lege man skal bruge
meget lys til, siger de:
Interviewer:
Mik:

Er der noget, man skal bruge meget lys til i børnehaven?
Ja, hvis man skal lave nogle små dimser.

Interviewer:
Laura:
Interviewer:
Laura:

Er der nogen steder, hvor I savner noget mere lys?
Mest i garderoben, synes jeg.
Hvad skal man bruge lys til der?
For at ﬁnde sit tøj.
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Interviewer:
Esther:

Har I prøvet, at I skulle lave noget, hvor der ikke var nok lys?
Nej, det har vi ikke. Jo, jeg har prøvet med en meget svær ting, jeg skulle prøve at
gøre for et andet barn, fordi de ikke selv kunne, og der var der lidt for lidt lys.

Når børnene skal tænke på tidspunkter, hvor de især har haft brug for godt lys, var det
situationer, hvor de skulle koncentrere sig særlig meget – fx lære noget nyt eller lære noget
fra sig – eller hvor de skulle ﬁnde noget. Men det er ikke altid, at meget lys er godt. Mange af
børnene fortæller, at sollys ind ad vinduerne kan blænde og irritere, og desuden synes de, det
er dejligt at kunne skabe rum med mørke:
Caroline:
Interviewer:
Cecilie:
Caroline:
Cecilie:

Hvis vi leger tumleleg, og der kommer sol ind, så plejer jeg i hvert fald at trække
gardinet for.
Er der nogen steder, hvor I godt kunne tænke jer, at det var mørkt?
Jeg ville faktisk godt have, at tumleren var mørk, for så kunne man lave teater.
Jeg ville godt have, at det var herinde, for så kunne man have haft diskokugle.
Vi har en diskokugle, og vi har musik, så man kan danse.

Mens børn i skolen for det meste har brug for godt arbejdslys for at kunne koncentrere sig,
gælder andre forhold i børnehaven. Her er det ifølge børnene også vigtigt at kunne ændre
belysningen, alt efter hvad man leger.
Interviewer:
Alberte:
Interviewer:
Alberte:

Hvordan kan I bedst lide, at lyset er, der hvor I leger?
Mørkt.
Hvorfor?
Så kan man lege, at det er nat og morgen.

Louis:
Esther:

Jeg kan godt lide at være i mørke.
Det kan jeg også godt, hvis vi leger spøgelseslege eller sådan noget, så vil jeg
helst have mørke. Fordi så er der jo lys over det hele.

Børnenes kommentarer vidner om, at noget af det vigtigste ved lysforholdene i børnehaven
er, at de kan reguleres efter behov. Nogle gange skal lyset kunne dæmpes, fordi man skal lege,
at det blev nat. Andre gange er det vigtigt med meget lys et bestemt sted, hvis man skal kunne
ﬁnde sine ting, eller man skal lege med små dimser eller lære noget svært fra sig. Og hvis man
oven i købet kan skabe et diskotek ved hjælp af lyset, er det rigtig godt. Børnenes budskab er
klart: Der skal være forskelligt slags lys, forskellige steder i børnehaven, og det skal være muligt
selv at ændre på forholdene afhængig af aktiviteten og vejret.

Voksenperspektiver på lys
Lysets betydning for læring og for produktivitet er stor – det viser mange undersøgelser
både på arbejdsmiljøområdet, og når det gælder undervisningsmiljøet. Der ﬁndes ikke
i samme grad undersøgelser om, hvilken betydning lys har for børnehavebørns leg og
trivsel13. Men man ved, at lys påvirker ens humør og velvære – det gælder for både voksne
og børn. Derfor har en del institutioner eksperimenteret med lyset og oplevet, at det gør en

13 Se dog ”SBi-anvisning 238 Lys i daginstitutioner” af Inge Mette Kirkeby m.ﬂ. (2011).
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forskel for børnenes trivsel og leg14. Mange har i den forbindelse kunnet nedbringe støj- og
stressniveauet betragteligt blot ved at ændre belysningen i rummene fra det ensartede neonlys
til en punktbelysning. Erfaringer viser også, at især hørehæmmede børn eller børn med
koncentrationsvanskeligheder har gavn af en gennemtænkt belysning, hvor lyset er varieret frem for det ensartede lys som fx lysstofrør giver. Ved at tilrettelægge institutionens lys kan der
skabes muligheder for både hygge, højtlæsning og huler, fordi lyset kan skabe rum i rummet.
Børnene får derved en chance for at koncentrere sig om aktiviteten og dem, der deltager.

Stof til eftertanke
,EV-PEKXQVOIXMPSQF VRIRIWJSVIXVYORIPIKIWXIHIVIVVIPEXIVIXXMPHIRFIP]WRMRKWSQ½RHIW
på stederne? Kan børnehavens lys blive bedre, så det i højere grad afspejler børnenes ønsker og
behov for leg, afslapning og læring. Og har I overvejet, hvordan børnene kan blive inddraget i en
dialog om at forbedre børnehavens lyssætning?

14 LYS LARM LEG - Hanne Hauerslev Kommunikation og asger bc LYS a/s.
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Plads til at lege på

Et af de forhold, som spiller ind på børnenes fysiske trivsel i børnehaven, er, om der er plads
nok til at udfolde sig – om der er rum for leg. Institutioner skal indrettes med minimum to
kvadratmeter pr. børnehavebarn. Vi kender ikke de præcise forhold og antal kvadratmeter,
som børnene har at boltre sig på ude i Minibørnepanelets deltagende børnehaver. Men vi har
spurgt børnene til deres oplevelse af, om de har nok plads at lege på. Hertil svarer 81 procent
af børnene bekræftende – det synes de, at de har. 11 procent svarer, at de nogle gange har nok
plads at lege på. Og 8 procent svarer, at de ikke synes de har nok plads.

ER DER NOK PLADS AT LEGE PÅ I BØRNEHAVEN?
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I de kvalitative interviews har vi fået nogle mere uddybende svar fra børnene. De fortæller
os blandt andet hvilke lege, man skal bruge meget plads til, og hvilke børn, der er mest
pladskrævende. I Almas børnehave er det uden tvivl drengene, for de leger Ninja. Pigerne
derimod leger ikke ”sådan nogle vilde lege” og gør dermed ikke lige så meget krav på pladsen.
Alma selv kan bedst lide at lege ”lille-fe-leg”, fortæller hun. Det viser sig dog, at denne leg
faktisk også kræver en del plads:
Alma:

For noget plads skal man bruge til at lave hendes værelse, og noget skal man
bruge til hendes stue og noget hendes køkken. Og noget skal være bur til
bambien. Man skal bruge mange steder. Det er bedst at bruge dukkekrogen.
(…) Og så er der fangeleg, den skal man også bruge meget plads til. Det er både
en pige- og en drengeleg.
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Interviewer:
Cecilie:

Så du kunne godt tænke dig, at der var ﬂere rum?
Ja, det kunne jeg faktisk. For hvis tegnebordet og perlepladebordet er fyldt, og
hvis dukkekrogen og tumleren er fyldt, og stuen var fyldt og gangen fyldt med
klodser, så kunne man jo ikke lege nogen steder.

For Klara og Laura spiller pladsforholdene ind på, hvor de bedst kan lide at være:
Interviewer:
Klara:
Laura:

Hvorfor er det bedst at være på grøn stue?
Fordi der er så stort.
Og der er meget at lege med.

Voksenperspektiver på plads
Børnenes svar i spørgeskemaundersøgelsen giver ikke anledning til bekymring hvad angår
deres behov for mere plads at lege på. Hovedparten udtrykker tilfredshed, mens en lille del
ikke synes, de har nok plads at udfolde sig på. I interviewene sætter børnene ﬂere ord på,
hvordan pladsforholdene har betydning for legen og trivslen. Her fremgår det bl.a., at der er
adskillige lege, som børnene har brug for lidt ekstra plads til.
Børnehavernes kvadratmeter har i årtier været diskuteret i det pædagogiske miljø, og de ﬂeste
pædagoger kender tallene til hudløshed – vuggestuebørn har krav på 3 kvadratmeter, mens
børnehavebørn har ret til 2 kvadratmeter gulvplads. I skoler og fritidshjem handler det om
kubikmeter, hvilket indikerer, at man ved fastsættelsen af disse regler også har taget højde for
luftkvaliteten. Men hvor disse tal stammer fra, er der ikke mange – hvis overhovedet nogen
– der aner. Hvornår de blev nedfældet, og hvad de bygger på, står hen i det uvisse. Det kan fx
undre, at børnene i vores nordiske nabolande har ret til dobbelt så mange kvadratmeter end
herhjemme.

Stof til eftertanke
Børn er forskellige og har forskellige legepræferencer, og de ændres også over tid. Det, der var
populært for et år siden, er måske noget andet i dag.Ved I, hvordan børnene oplever rummene i
børnehaven? Hvilke rum eller områder er populære hos hvem på hvilke tidspunkter? Kan indretningen af rummene i højere grad følge børnenes skiftende legebehov – og kan I inddrage børnene
selv i en diskussion af, hvordan rummene kunne indrettes anderledes?
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Toiletterne

Som voksne tager vi det for givet, at toiletforholdene på vores arbejde er i orden. Det er for
de ﬂeste en selvfølge, at toiletterne er rene og ikke præget at spor fra tidligere bruger, ligesom
de ﬂeste også forventer, at de kan være i fred uden at blive kigget på. Sådan er det ikke
nødvendigvis i børnehaven. Her er det ikke ualmindeligt, at de toiletter, børnene skal bruge,
står på en række ved siden af hinanden. Nogle gange er der små vægge imellem, og visse
steder har børnene faktisk mulighed for at bruge et toilet, hvor de kan lukke døren.
Vi har ikke en nøjagtig opgørelse over, hvordan forholdene ser ud rundt omkring i Danmark
eller i de speciﬁkke børnehaver, som deltager. Til gengæld ved vi nu, hvordan børnene har
det med toiletbesøgene, for det har vi spurgt ind til både i spørgeskemaet og i de kvalitative
interviews.
Svarene viser blandt andet, at 61 procent af børnene ikke bryder sig om de sociale toiletbesøg.
På den anden side er der 29 procent af børnene, som faktisk synes, at det er rart at være på
toilettet, mens der er andre børn i samme rum, og 10 procent af børnene kan lide det nogle
gange.

KAN DU LIDE AT SIDDE PÅ TOILETTET, MENS DER
ER ANDRE BØRN I DET SAMME RUM?
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Vi har set på sammenhængen mellem de voksnes vurdering af, om børnene har det okay med
toiletforholdene, og børnenes vurdering af, hvordan det er at være på toilettet med andre
børn. Der, hvor de voksne siger, ”Ja alle børn har det ﬁnt med toiletterne”, svarer 66 procent
af børnene, at de ikke bryder sig om at være på toilettet, mens der er andre børn. Dér, hvor de
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voksne svarer ”Nej, der er nogle børn, der ikke bryder sig om at bruge børnehavens toiletter”,
svarer lidt færre, dvs. 59 procent af børnene, at de ikke kan lide at sidde på toilettet, mens der
er andre børn i samme rum. Tallene peger måske på, at der mangler forståelse for børnenes
oplevelser af at gå på toilettet.
Når vi i de kvalitative interviews er kommet ind på dette emne, har børnene en masse at
fortælle. Det er tydeligvis et af de emner, der interesserer dem, og som de har en mening om.
Og det viser sig at ”toilettrivsel” især afhænger af de sociale forhold, der udspiller sig mellem
børnene i toiletrummet.
Mikkel:
Interviewer:
Mikkel:
Markus:
Interviewer:
Mikkel:
Markus:

På blå er der ikke dør, men på grøn er der.
Hvad kan I bedst lide?
Dør.
Vi tager mest det grønne.
Hvorfor er der bedst med dør?
Fordi så kan man ikke se en.
Ja, og så kan man også låse den.

Noget af det, der gør det ubehageligt for børnene, er muligheden for at se de andre børns
tissemænd og -koner eller at blive set på selv:
Cajsa:
Interviewer:
Cajsa:

Nogle gange kan man ikke lide at se, når drengene tisser.
Hvad er det, man ikke kan lide at se på?
Man kan ikke lide at se tissemanden eller numsen. Hvis man lukker øjnene,
så kan man ikke se det.

Esther:

(…) Man må ikke gå ud på toiletterne, hvis man har nogen med. For hvis man
ikke kan lide det, og man ikke tør at sige ”hold op” så kan det være, at man
bliver ked af det. Og hvis man havde åbnet dør, at der så hele tiden er nogen, der
åbner og lukker og siger ”ha ha din tissemand eller tissekone er gri-im”.

Interviewer:
Louis:

Louis, hvorfor kan du ikke lide at være på toilettet, mens der er andre børn?
Fordi det er irriterende. Fordi det kan jo være, der er én, der går bag i en (…)
Og man ikke gider at have det.
Hvad kan de gøre bagved en?
Se den!
Se ens numse - eller hvad?
… Eller lort!

Interviewer:
Louis:
Interviewer:
Louis:

Børnene er især bekymrede for, om der bliver grint af dem eller gjort nar, når de blotter sig.
Misja:
Maya:
Interviewer:
Maya:
Interviewer:

Jeg vil ikke have nogen med på toilettet.
Nej, det vil jeg heller ikke. Så ser de bare min tissekone, og så griner de bare.
Griner de så?
Ja, så fniser de.
Men alle piger har jo en tissekone. (…) Hvad er det der med, at det ikke er så rart
at være på toilettet sammen med andre?
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Misja:

Det er fordi, de kan grine, og de kan synes, at det er sjovt at fortælle til andre. Så
kan det være, at de holder hemmeligheder om ens numse.

I Almas børnehave er der mange børn, der godt kan lide at være på toilettet sammen med
andre. Men når Alma skal prøve at forklare, hvorfor nogle børn mon ikke bryder sig om det,
siger hun:
Alma:
Interviewer:
Alma:
Interviewer:
Alma:

Det er bare noget, man er født med? Ligesom min onkel, han er født med, at han
ikke kan lide at vise muskler.
Ok. Hvad er du født med?
Hm.. jeg er ikke rigtig født med noget.
Men man kan godt være født med, at man ikke kan lide at være på toilettet,
mens der er andre børn?
Ja

Børns temperamenter og personligheder er selvfølgelig forskellige - nogle er generte og
indadvendte, andre udadvendte og frimodige. Hvad, der præcis afgør præferencerne omkring
fælles toiletbesøg, giver denne undersøgelse selvfølgelig ikke nogen svar på. Almas bud er et
lidt anderledes indspark, som på sin egen måde sætter fokus på børnenes forskellighed.
En del af de interviewede børn synes faktisk, at det er rart at være på toilettet, mens der er
andre børn. Grunden er, at der så er andre at tale med, siger de. Alma lægger desuden vægt på,
at man ikke skal føle sig udenfor:
Alma:
Interviewer:
Alma:

Jeg vil helst have, at drengene godt kan lide, at der er nogen andre ude på
toilettet, så der ikke er nogen, der føler sig for eksempel ligesom udenfor.
Og kan du selv bedst lide, at der er andre derude?
Ja.
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Vi har set lidt nærmere på præferencerne for besøg på toilettet alene eller sammen med
andre ved at krydse svarene fra hver enkelt børnehave med dette spørgsmål. Det viser sig, at
mens der i en gruppe af børnehaverne er klart ﬂest børn, som svarer ja til spørgsmålet, er der
en gruppe af børnehaver, hvor klart ﬂertallet svarer nej til spørgsmålet. Det kan tyde på, at
forskellige børnehaver har forskellige kulturer omkring det at gå på toilettet. Det kan handle
om, hvordan personalet håndterer og taler om aktiviteten, eller det kan være en mere lokalt
opstået børnekultur.
Med til ”toilettrivslen” hører oplevelsen af rengøringsniveauet. Vi har spurgt børnene, om
de mener, at toiletterne i deres børnehave er rene nok. Det svarer 63 procent ja til, mens 18
procent svarer, at toiletterne kun nogle gange er rene nok. Næsten hvert femte barn, dvs. 19
procent, synes ikke, at toiletterne i deres børnehave er rene nok.

SYNES DU, AT TOILETTERNE I BØRNEHAVEN ER RENE NOK?
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Vi har sammenholdt børnenes svar med børnehavernes alder. Blandt de børn, som går i en
børnehave, der er bygget før 1970, synes 25 procent ikke, toiletterne er rene nok. Går man i en
børnehave, som er opført mellem 1971 og 1990, mener 16 procent ikke toiletterne er rene nok.
Og i børnehaver bygget efter 1990 svarer 15 procent af børnene, at toiletterne ikke er rene nok.
Det tyder altså på, at børnene i de ældre bygninger er mere generet af ulækre toiletter end de
resterende børn.
Vores kvalitative interviews viser, at børnenes vurdering af, om toiletterne er rene nok, langt
hen ad vejen handler om den stand, toiletterne er i i løbet af dagen – og ikke nødvendigvis
den stand, rengørings-personalet efterlader dem i om morgenen. Det drejer sig kort sagt om,
hvorvidt der er tis på brættet eller andre ubehagelige efterladenskaber i kummen, når man
kommer ud til toilettet. Det har de ﬂeste af de interviewede børn oplevet.
Tobias:

Der er nogle gange, hvor.. altså det er meget sjældent … men så kommer man
ud og … aaarh, der er nogen, der har tisset på begge toiletter … så kommer man
til at tisse i bukserne.
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Interviewer:
Elias:
Katrine:

Husker børnene at trække ud, når de har været på toilettet?
(…)
Villy gør i hvert fald ikke.
Og heller ikke Joakim og Sebastian. Så husker vi at sige, at de skal tørre sig, for
pigerne synes, det er ulækkert, når drengene ikke tørrer sig.

Børnene er dog ikke ligefrem handlingslammede, når de møder et ulækkert toilet:
Interviewer:
Alberte:
Interviewer:
Alberte:

Hvad gør I, hvis der er noget ulækkert på toilettet, når I kommer derud?
Så tørrer jeg det bare af med et stykke papir.
Hvordan har du det med det?
Det har jeg det okay med.

Interviewer:
Esther:

Hvad gør du, når du kommer ud til et toilet, der ser sådan ud?
Så tager jeg et stykke papir og tørrer det af, og så smider jeg det ned i toilettet
bagefter. Hvis der er meget tis, og der også er tis på gulvet, så siger jeg det til en
voksen.
Det der med at tørre det af, er det noget, I har lært af de voksne, eller er det
noget, I selv har fundet ud af?
Det er noget, vi selv har fundet ud af, for jeg har set, nogle andre børn har gjort
det. Og så begyndte jeg også med det.
Synes I, at det er børnene eller de voksne, der skal sørge for, at toiletterne er rene?
Det er børnene, der skal se, hvor de tisser. Det er nok bare drengene, der står
sådan her med tissemændene og tisser.

Interviewer:
Esther:
Interviewer:
Esther:

I interviewet med Malik kommer et helt andet aspekt ved toiletmiljøet frem, nemlig det
æstetiske:
Interviewer:
Malik:
Interviewer:
Malik:
Interviewer:
Malik:

Hvordan synes du, at toiletterne skal være?
Flotte.
Hvordan ser der ﬂot ud på toiletterne?
Jeg har været i Dubai, og der er de lidt ﬂotte.
Hvad er det, der gør dem ﬂotte?
Man vasker så meget, og så bliver de ﬂotte. (…) For der er nogle store lys.

Tobias bringer endnu et forhold ved toiletbesøget op. Han taler om nogle piger, som kan have
forskellige grunde til at ængstes ved at gå på toilettet. Ifølge Tobias handler det blandt andet
om, at de er nye – og dermed nok også mindre end Tobias selv:
Tobias:
Interviewer:
Tobias:

Der er fem piger, der ikke kan lide at være ude på toilettet.
Hvorfor tror du ikke, de kan lide det?
Det er fordi de er nye. Jeg tror bare, det er fordi, de tror, der er tis på toilettet. Eller
måske er de bange for, at de falder ned i kloakken.

Kloakken bliver nævnt af ﬂere af drengene i denne børnehave, og derfor er Tobias’ kommentar
ikke helt grebet ud af en sammenhæng. Men at han her tillægger de nye piger frygten for at
falde i kloakken, handler måske også om, at han selv engang har været lidt bange for det, da
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han var mindre. Kommentaren peger i hvert fald på, at toiletbesøgene kan give anledning til
mange ﬂere former for bekymringer, end hvad vi voksne lige tænker over.

Voksenperspektiver på børns toiletkultur
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene viser, at toiletkultur er noget, der
skal læres. Én ting er hygiejnen: Man skal huske at trække ud, man skal både tørre sig selv og
nogle gange også toiletbrættet, og måske skal man tjekke kanterne i kummen. Og så skal man
lige huske at vaske hænder til sidst. I nogle børnehaver er børnene tydeligt mere bevidste om
rutinerne end i andre, hvilket med stor sandsynlighed afspejler en bevidst tilgang til emnet
fra pædagogernes side. Men som børnenes svar afslører, er der et godt stykke vej endnu, før
børnene mestrer disciplinen til fulde.
Selv for skolebørnene kan toiletbesøg være en udfordring. I 2009 lavede Børnerådet
en undersøgelse om skoletoiletter i Børne- og Ungepanelet. Her svarede 41 procent af
syvendeklasseeleverne, at de syntes, toiletterne sjældent eller aldrig var rene. Hele 56 procent
syntes, at toiletterne altid eller ofte var ulækre. Undersøgelsen afdækkede også, hvilke
problemer børnene i særlig grad oplevede. Det var bl.a. vand, papir og tis på gulvet, mangel på
toiletpapir, dårlig lugt, mangel på sæbe eller håndklæder og ingen mulighed for at være i fred.
Samtidig svarede over en tredjedel af eleverne, at de ikke selv var med til at holde toiletterne
pæne. Lige fra børnehaven og helt op til 7. klasse er det tilsyneladende svært for mange at begå
sig på et toilet, så det efterlades pænt til næste bruger.
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Udover det hygiejniske aspekt, sætter børnenes svar også fokus på de helt særlige
sociale normer, som gælder i dette rum. De er anderledes end i andre rum, og det er
børnehavebørnene også i gang med at lære – og udforske. Flere børn fortæller om
bekymringer for, at andre børn driller dem i forbindelse med toiletbesøget. For på toilettet
blotter man sig i ordets bogstaveligste fortand. Her er der mulighed for, at andre kan se ens
numse eller tissemand, og det er noget, man kan blive drillet med. Det er (først og fremmest)
på toilettet, at børnene stifter bekendtskab med alt det, der på samme tid er spændende,
tabuiseret, pinligt, sjovt og forbudt – det gælder børnenes spirende kropsbevidsthed og
fornemmelse for seksualitet. Når børnene driller hinanden, udforsker de verden, afprøver
reaktioner og mærker selv efter, hvad der sker i dem. Spørgsmålet er, om de har brug for, at de
voksne hjælper dem mere til at ”begå sig” i det helt særlige rum, som toilettet på ﬂere måder
er.
Pædagogisk praksis i danske daginstitutioner handler i stigende grad om at målrette,
strukturere og tilrettelægge børnenes aktiviteter for at forberede dem til skolen og til livet
generelt. De pædagogiske læreplaner stiller krav om, at barnet lærer og udvikler sig inden
for seks områder15. Men toiletkultur er sjældent en del af de praksisnære læreplaner ude i
børnehaverne. Her nævnes toiletbesøgene typisk kun i forbindelse med, at børn skal lære at
blive selvhjulpne eller lære om hygiejne, bl.a. for at mindske smittefare. Noget kunne tyde på,
at vi som voksne ikke er nok klar over, hvor mange ting, der er på spil for børnene i lige netop
dette rum. Det handler om alt fra æstetik og rengøring til seksualitet og kropsforståelse, sociale
normer og respekt for hinanden, tryghed, humor, tabuet ved at tale om eller kigge på egen
eller andres afføring, frygten for at falde i - og måske endnu ﬂere ting, som man opdager, når
man lytter til børnenes undringer, bekymringer og sjove historier. Undersøgelsen her har i
hvert fald gjort det tydeligt, at emnet optager børnene en hel del.

Stof til eftertanke
Er toiletterne nævnt i jeres pædagogiske læreplaner? Hvis de er, har I så børneperspektivet med,
eller afspejler jeres fokus (fx at blive selvhjulpen) mere et voksenperspektiv? Hvordan ser tilegnelsen af toiletkultur ud fra børnenes synsvinkel? Denne undersøgelse viser, at rigtig mange ting er
på spil for børnene, når de bevæger sig ud på toilettet. Måske kan I arbejde mere med emnet sammen med børnene, så deres forskellige oplevelser og tanker kan komme i spil og give både voksne
og børn større fokus på toilettrivslen i børnehaven.

15 1) Barnets alsidige personlige udvikling, 2) sociale kompetencer, 3) sprog, 4) krop og bevægelse, 5) naturen og
naturfænomener og 6) kulturelle udtryksformer og værdier.
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Opsummering
– og fornyet refleksion

Svarene fra de mere end tusind børn i Minibørnepanelet samt de kvalitative interviews med 30
børn i ﬁre forskellige børnehaver giver os et rigtig godt billede af, hvordan daginstitutionernes
indeklima og indemiljø opleves i børnehøjde.
Majoriteten udtrykker tilfredshed med forholdene, mens en mindre gruppe er mere eller
mindre skeptiske alt afhængig af hvilket emne, det drejer sig om. De største problemer oplever
børnene, når det handler om larm. Næststørst er utilfredsheden, når det gælder for meget
lys og for varme rum – det oplever over en fjerdedel. Omtrent en femtedel synes, at der er
beskidt i børnehaven, bl.a. på toiletterne, og omtrent hvert tiende barn synes, der lugter grimt
i børnehaven. Under en tiendedel svarer, at de mangler plads at lege på.
Når det gælder toiletterne, fortæller lidt over halvdelen af børnene, at de ikke bryder sig om,
at der er andre i rummet, når de skal bruge dem. Der er ingen tvivl om, at dette er et tema,
som berører børnene i særlig grad, og det var da også af den grund, at vi valgte overhovedet
at inddrage temaet i en undersøgelse, der ellers har fokus på indeklima. Et vigtigt mål med
Børnerådets undersøgelser er netop at gribe fat i det, som har relevans for børnene selv.
Som ved tidligere undersøgelser har vi også denne gang stillet børnene det overordnede
spørgsmål, om de kan lide at være i deres børnehave16. Denne gang har spørgsmålet været
stillet til sidst, for at kunne ses i lyset af de øvrige spørgsmål. På spørgsmålet svarer 84 procent
ja, 10 procent svarer nogle gange, og 6 procent svarer nej. Det er naturligvis positivt, at så
mange børn er glade for at være i deres børnehaver. Men sammenholdes børnenes svar
på netop dette spørgsmål med de enkelte spørgsmål om forhold ved indemiljøet, ses en
betydningsfuld sammenhæng: En markant større andel af de børn, som ikke bryder sig om at
være i deres børnehave, har svaret negativt på forholdene om deres indemiljø.
Børn, der ikke synes, børnehaven er et rart sted at være:
s OPLEVER I HJERE GRAD AT DER ER FOR MEGET LARM OG STJ MEN I MINDRE GRAD AT DE VOKSNE
skælder ud, hvis der er larm)
s FLER I MINDRE GRAD AT DE HAR ET STED AT G» HEN FOR AT lNDE FRED OG RO
s OPLEVER I HJERE GRAD AT DER ER FOR KOLDT INDENFOR n MEN OGS» I HJERE GRAD AT DER ER FOR
varmt
s SYNES I HJERE GRAD AT DER ER BESKIDT
s SYNES I HJERE GRAD AT DER LUGTER GRIMT
s OPLEVER I HJERE GRAD AT DER ER FOR MEGET LYS DER HVOR DE LEGER
s SYNES I MINDRE GRAD AT DER ER NOK PLADS AT LEGE P» I BRNEHAVEN17
s SYNES I HJERE GRAD AT TOILETTERNE IKKE ER RENE NOK

16 Spørgsmålet lød: Synes du, det er rart at være i din børnehave?”
17 Her svarer kun 6 procent af de børn, der godt kan lide at være i børnehaven, at de ikke har nok plads, mod 33 procent af de børn, der generelt ikke bryder sig om at være i børnehaven – det tyder altså på at pladsforhold har stærk
indvirken på den generelle trivsel.
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Der er med andre ord meget, der tyder på, at oplevelsen af indeklimaet hænger nært sammen
med den generelle trivsel i børnehaven. Om det er oplevelsen af et dårligt indeklima, der
påvirker børnenes trivsel, eller om det er børn, som af den ene eller den anden grund ikke
trives, der er mere sensitive over for de forskellige miljøpåvirkninger, de møder i børnehaven,
kan vi ikke vide ud fra tallene. Men der er en vis sandsynlighed for, at særligt sårbare børn i
højere grad lader sig påvirke af et dårligt indeklima. Med denne sammenhæng for øje, får vi en
anledning til at se på debatten om inklusion med nye briller.
Børnehaver skal nemlig inkludere mange ﬂere forskellige børn i dag, end de har skullet for blot
et par år siden. Heriblandt er en del af de børn, som tidligere modtog specialtilbud, fx pga.
diagnoser som ADHD og Aspergers. Når børnehaverne fremover skal inkludere disse børn, vil
indeklimaet med stor sandsynlighed spille en væsentlig rolle for, hvordan børnene klarer sig.
Set i lyset af denne undersøgelse, vil det altså give særdeles god mening at tænke indeklima
sammen med inklusion og omvendt.
Ofte går de fysiske rammer i børnehaven hånd i hånd med en pædagogisk indsats, når
forholdene skal forbedres. Men selv den bedste pædagogik kan – og skal – ikke afbøde dårlige
lokaler og forkerte materialer. I sidste ende er børnenes trivsel et spørgsmål om de voksnes
opmærksomhed på problemerne – og de voksnes behov for at sætte ind. Men med denne
undersøgelse har børnene også fået en stemme i debatten om et bedre fysisk børnemiljø. Vi
håber, den giver anledning til at arbejde endnu mere med børnemiljøet ud
fra et børneperspektiv.
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Om undersøgelsen

1143 børn mellem ﬁre og syv år og fra 95 forskellige børnehaver har besvaret det talende
spørgeskema (se nedenfor). Hovedparten af børnene var ved besvarelsen fem år gamle (72
procent), mens de resterende børn var hhv. seks år (27 procent), ﬁre år (ti børn) og syv år (to
børn). Fordelingen mellem piger og drenge er jævn, dvs. 49 procent af respondenterne er
drenge og 51 procent er piger. Denne fordeling svarer til den reelle fordeling i den femårige
befolkning.
Besvarelserne har fundet sted i marts 2012 over en periode på ﬁre uger.
De børnehaver, som er blevet inviteret til at deltage i Minibørnepanelet, er udtrukket ved
simpel randomiseret stikprøve med assistance fra Århus Universitet (DPU) samt BUPL.
I stikprøven tages der hensyn til geograﬁsk og demograﬁsk beliggenhed, selvejende og
kommunale børnehaver samt integrerede og ikke-integrerede institutionstyper. Det
er ikke muligt at udvælge børnene ud fra et repræsentativt udsnit af høj-, mellem- og
lavindkomstfamilier, da vi ikke har oplysninger om forældrene eller adgang til børnenes
personnumre.
Da undersøgelsen handler om indeklima, har vi fundet det relevant blandt andet at stille et
par spørgsmål om institutionens beliggenhed, alder og normeringstal til den pædagog, der i
de enkelte børnehaver har været ansvarlig for deltagelsen i undersøgelsen. Næsten samtlige
deltagende institutioner har således besvaret et ”voksenspørgeskema” om de fysiske forhold i
og omkring institutionen.
På baggrund af pædagogernes svar ved vi, at 28 procent af børnene går i børnehaver, der
ligger i tæt bebygget område med traﬁk i nærheden. 60 procent af børnene går i børnehave i
et mindre tæt bebygget område, fx villaveje eller lignende, mens 12 procent af børnene går i
en børnehave, der ligger på landet, i udkanten af en skov eller lignende steder uden gener fra
traﬁk.
Herudover ved vi, at 16 procent af børnene går i børnehaver, hvor der i alt kun går 40 børn
eller derunder. 46 procent af børnene går i børnehaver, hvor der går mellem 41 og 60 børn, 26
procent af børnene går i en børnehave med mellem 61 og 80 børn og ca. 12 procent af børnene
går i børnehaver, hvor der er over 80 børn.
2 procent af børnene går på en stue med færre end ti børn, 42 procent går på en stue med
mellem 11 og 20 børn, mens 56 procent af børnene går på stuer med mellem 21 og 30 børn.
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Frafald og fravalg
Samlet set har 110 børnehaver takket ja til at deltage i Børnerådets Minibørnepanel. Heraf
har i alt 94 børnehaver returneret besvarelser fra børnene. Det giver en svarprocent på 85.18
Hvor mange potentielle respondenter (dvs. børn i aldersgruppen), der går i den enkelte
børnehave i præcis denne årgang, har vi ikke tal på. Som udgangspunkt har alle 5-6-årige
børn i de tilmeldte børnehaver fået mulighed for at besvare det talende spørgeskema. Der
kan imidlertid forekomme en form for frafald, hvis det fx ikke har været muligt at indhente
forældretilladelser for enkelte børn, nogle børn kan have været fraværende på dagen
pga. af sygdom eller ferie, og der kan desuden være sket en udskillelse af enkelte børn på
baggrund af pædagogernes vurderinger af, om de har kunnet magte opgaven. Sidstnævnte
kan betyde, at fx børn med svære opmærksomhedsforstyrrelser ikke har fået tilbuddet om
at deltage, fordi pædagogerne har vurderet, at det ville give en oplevelse af nederlag for de
speciﬁkke børn. Dette fravalg kan muligvis have en betydning for det samlede resultat, hvis
fx støjproblemer eller pladsforhold i en børnehave opleves anderledes af netop de børn med
opmærksomhedsforstyrrelser eller koncentrationsvanskeligheder.

Talende spørgeskema
Børnene har via et talende spørgeskema besvaret 16 spørgsmål om deres oplevelse af at være
i børnehaven. Besvarelsen foregår individuelt, ved at de enkelte børn en efter en – typisk på
lederens kontor – sidder ved en computer med høretelefoner på og auditivt præsenteres for
de enkelte spørgsmål suppleret med piktogrammer, der illustrerer spørgsmålene. Barnet
kan svare ja, nej eller nogle gange ved at klikke på en orange ﬁrkant, en lilla cirkel eller en
gul trekant. Forklaringen af svarkategorierne gentages efter fem spørgsmål for at sikre, at
barnet kan huske hvilke ﬁgurer, der bruges til hvilke svar. For hvert spørgsmål, der besvares,
farvelægges en vogn på et tog med det antal vogne, der er spørgsmål. Det giver børnene en
fornemmelse af, hvor langt de har igen. Efter besvarelsen af de almindelige spørgsmål svarer
barnet på, om det er en pige eller en dreng, samt hvor gammelt det er, og afslutningsvist kører
det nu helt farvede tog ud ad skærmen med en trut-lyd. Børnene besvarer spørgeskemaet
individuelt og uden indblanding fra voksne. Der er dog en voksen til rådighed for barnet, hvis
det har brug for hjælp.

Uddybende kvalitative interviews
De svar, børnene har givet i spørgeskemaundersøgelsen, har vi fået uddybet og kvaliﬁceret
gennem kvalitative interviews med i alt 18 børn på fem og seks år fra to forskellige børnehaver.
Børnene fra den ene børnehave har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, mens børnene fra
den anden ikke havde. Udgangspunktet for at interviewe en gruppe børn, som allerede havde
besvaret spørgeskemaet, var, at de på forhånd havde nogle forudsætninger for at forholde

18 Hertil skal nævnes, at et større antal børnehaver har modtaget invitation om at deltage, men af tekniske grunde
og da ﬂere børnehaver fra vores lister viste sig at være nedlagt eller sammenlagt med andre, har vi ikke viden om,
hvor mange eller hvilke børnehaver, der er faldet fra pga. manglende tilbagemelding, kontra hvor mange der reelt
aldrig har modtaget invitationen. Vi kan dog konstatere, at der ikke er nogen systematik i bortfaldet. Med andre
ord har vi ikke anledning til at tro, at panelet IKKE skulle være repræsentativt. Samtidig giver varieteten i de 95
deltagende institutioner (hvad angår geograﬁ, størrelse, alder mv.) en indikation af, at alle er repræsenteret.
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sig til et emne som indeklima. Omvendt var det også vigtigt at høre nogle reaktioner på
besvarelserne fra børn, der ikke selv havde besvaret et spørgeskema. De ﬂeste interviews
adskiller sig dog i praksis ikke på baggrund af disse kriterier.
12 børn forud for udarbejdelsen af spørgeskemaet. Disse interviews har fundet sted i to andre
børnehaver. Der, hvor det er relevant, inddrages også disse børns perspektiver på indeklimaet
i rapporten.
Børnene har deltaget i de kvalitative interviews to og to, ud fra hvilke børn pædagogerne
mente ville fungere godt sammen i et interview, og altid frivilligt.
De ﬁre forskellige børnehaver er karakteriseret ved følgende:
Børnehave 1 er beliggende i et socioøkonomisk blandet område af København. Børnehaven
består af hhv. to sammenlagte stuelejligheder på i alt 180 kvadratmeter fra starten af
1900-tallet og en helt ny bygning, taget i anvendelse 1. december 2008. De børn, som
interviewes, er skiftevis i den nye og gamle afdeling, og i den nye bruger de primært ét stort
lokale.
Børnehave 2 ligger ligeledes i København og har børn fra resursestærke etnisk danske familier
samt familier med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk. Børnehaven er et toetages
byggeri i mursten fra midten af 1900-tallet. Børnehaven er i stueetagen og består af tre stuer
fordelt på en lang gang. Hver stue har to rum – det ene med dukkekrog og gulvplads til
tumlelege, det andet med borde til spisning, tegneaktiviteter mm.
Børnehave 3 er beliggende i udkanten af København i nærheden af et grønt område og
omgivet af både enfamilieshuse og etagebyggerier. Børnesammensætningen er blandet med
børn fra både resursestærke og mindre resursestærke familier, som både er etniske danske og
ikke-danske. Børnehaven er en etplans bygning fra 1970’erne, der har fungeret som børnehave
siden dens opførelse. Der er to stuer for hhv. de yngste og de ældste børnehavebørn. De ældste
børns stue består af et tumlerum og to aktivitetsrum samt et depotrum uden vinduer, hvor
børnene har lov at lege.
Børnehave 4 ligger i en forstad nord for København i et område domineret af række- og
parcelhuse og med relativt høje huspriser. Børnehaven er et etplans murstensbyggeri fra 1981.
Børnene er fordelt på ﬁre stuer, hvoraf en er en vuggestueafdeling. En af børnehavestuerne er
et åbent opholdsrum med områder til forskellige aktiviteter og lege.

Børnehave 1
Esther og Louis
Holger og Vitus
Misja og Maya
Vilma og Villy
Mikkel og Markus
Asbjørn og Frida

Børnehave 2
Malik
Tobias
Alberte, Cajsa og Eva-Paula
Alma

Børnehave 3
Emil og Noah
Mik og Aslan
Caroline og Cecilie

Børnehave 4
Elias og Katrine
Anton og Sebastian
Klara og Laura
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Indeklima for femårige
At afdække fem-seksåriges perspektiv på indeklima kan være en udfordring, fordi emnet som
udgangspunkt ikke optager børnene. Det gør derimod det, de leger, legetøjet, deres familier
og ikke mindst relationerne til de andre børn. Heldigvis har børnene stor interesse i at besvare
det talende spørgeskema, fordi det er noget særligt at være blandt de udvalgte store børn,
der må sidde ved computeren og svare på spørgsmål om, hvordan de oplever verden. Det
har gjort at stort set alle børn har kunnet holde koncentrationen til at lytte til 16 spørgsmål
om de fysiske forhold i deres børnehave. Spørgsmålene er naturligvis stillet i et sprog, børn
forstår og kan forholde sig til. Men bare fordi man sprogligt kan forstå, hvad der spørges om,
er det ikke sikkert, at alle børn faktisk også gør sig nogen ide om, hvad de mener om et givent
emne – slet ikke hvis de ikke tidligere er blevet gjort opmærksom på det. Vi kender det måske
selv fra første gang, vi blev præsenteret for en APV. Måske var det først, idet vi aktivt blev bedt
om at tage stilling, til om fx lysforholdene var i orden, at vi opdagede, hvor godt eller skidt det
stod til. Det er først, idet vi får et ordforråd, at vi kan diskuterer forholdene. Det samme gælder
for børn. Derfor har det ikke bare været afgørende at ramme et sprog, børnene forstår, men
også at afdække emner, som børnene kan forholde sig til. Omvendt ønsker vi faktisk at kende
børnenes perspektiv på forhold, der – som nævnt – ikke rigtigt optager dem, men som vi
alligevel ved spiller en rolle for deres trivsel.
Vi er med de 16 spørgsmål kommet godt omkring. Både støj, temperaturer, lys, snavs og
toiletforhold er blevet vurderet. Sidstnævnte er et særskilt emne, fordi vi via en række
indledende eksplorative interviews med fem-seksårige fandt, at deres oplevelser med at gå på
toilettet havde betydning for deres trivsel i børnehaven. Desuden var det naturligt at bygge
videre på den undersøgelse, der blev lavet i Børnerådets Børne- og Ungepanel i 2008, som
afdækkede skoletoiletterne.
Flere steder har vi gerne ville vide noget om børnenes grænser og har derfor fx spurgt dem, om
de oplever for meget støj, eller om de synes, der er for varm eller for koldt.

Andre børnemiljøundersøgelser
DCUM’s Børnemiljøtermometer benyttes af mange til at undersøge børnenes syn på
det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i børnehaven. Nogle af de spørgsmål, Børnerådet
stiller i denne undersøgelse, er næsten enslydende med spørgsmål fra DCUM’s
Børnemiljøtermometer. Der er dog nogle væsentlige forskellene på Det talende spørgeskema
og termometeret. Dels er svarene i DCUM’s Børnemiljøtermometer afgivet fra børnehaver, der
selv har valgt at benytte termometeret som redskab, når de ville arbejde med børnemiljøet,
hvilket kan have indﬂydelse på repræsentativiteten. En anden forskel er, at besvarelsen foregår
ved, at spørgsmålene bliver stillet af enten en pædagog eller en forælder, som afkrydser
barnets svar. Det kan i princippet indvirke på børnenes svar, hvis børnene er påvirket af, hvad
de tror, den voksne gerne vil høre. Men omvendt kan det betyde, at børnene tænker længere
over svarene sammen med den voksne og søger at give mere reﬂekterede svar. Et tegn på, at
det kan være tilfældet, ses ved, at børnenes svar i Børnerådets undersøgelse i langt højere grad
fordeler sig i yderkategorierne (ja og nej), mens svarene i DCUM’s termometer i højere grad
ligger i midterkategorien (nogle gange).
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