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Kvalitet i dagtilbud  
– struktur, proces og resultat
Med de senere års stigende fokus på betydningen af høj kvalitet  

i dagtilbud er der også et stigende behov for at komme tættere på  

et fælles sprog om og et fælles vidensgrundlag for kvalitet. Forskning  

i kvalitet og begrebet kvalitet er stadig nyt på dagtilbudsområdet. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer her en opsamling af 

nogle af de mest centrale pointer fra forskningen i kvalitet i dagtilbud. 

For bedst muligt at kunne undersøge og beskrive begrebet kvalitet  

har vi valgt at anvende en analytisk skelnen mellem tre elementer  

af kvalitet: strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. 

Kvalitet i dagtilbud
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Målgruppen for opsamlingen er kommunale dagtilbudschefer 
og andre beslutningstagere, såsom pædagogiske konsulenter 
og ledere i kommuner samt interessenter på dagtilbuds-
området. Forskningsopsamlingen giver i kort form et overblik 
over væsentlige pointer om, hvad kvalitet i dagtilbud er. EVA’s 
opsamling adskiller sig fra lignende tidligere forsknings-
opsamlinger ved at være struktureret efter forhold, som er  
af relevans for beslutningstagere i dagligdagen. Det er ambi-
tionen med denne opsamling at præsentere forskningen på  
en letomsættelig måde og dermed bidrage til at gøre vejen  
fra forskning til beslutninger om pædagogisk praksis kort.

Der er mange måder at udvikle og sikre kvalitet i dagtilbud på. 
Nogle handler om ressourcer, andre om pædagogisk praksis 
eller særlige indsatser for få eller mange børn. Vejen til dagtil-
bud af høj kvalitet lægges fast og praktiseres af en bred gruppe 
af aktører. Opsamlingen kan derfor være et værdifuldt afsæt  
for at styrke styring, ledelse, meningsfælleskaber og praksis og 
ikke mindst dialogen blandt politikere, ledere og pædagogisk 
personale om, hvordan kvaliteten af dagtilbud kan udvikles  
og sikres nationalt, i den enkelte kommune og i det enkelte 
dagtilbud. 

Formål og indhold
Formålet med forskningsopsamlingen er ikke at opstille én 
entydig og udtømmende definition af kvalitet. Forsknings
opsamlingen illustrerer, at der inden for forskningen er flere 
forståelser af, hvad kvalitet er, som samlet set tilbyder et 
 sammenhængende og helhedsorienteret blik på, hvad der  
er af betydning for kvalitet i dagtilbud. En forudsætning for  
et dækkende kvalitetsfokus er derfor, at det omfatter alle  
tre elementer i kvalitetsbegrebet. 

Kvalitetsbegrebet – tre elementer
Opsamlingens præsentation af forskningen om kvalitet i 
 dagtilbud sker inden for forskningens analytiske opdeling  
af kvalitetsbegrebet i tre elementer: strukturel kvalitet, 
 proceskvalitet og resultatkvalitet. 

Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold,  
som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som er 
påvirket af økonomi, organisering og ledelse m.m. i dag-
tilbuddet. Det er fx dagtilbuddets fysiske rammer, normering 

og gruppestørrelse. De strukturelle komponenter er i nogen 
grad regulerbare faktorer, dvs. forhold, som der kan skrues  
på (NICHD Early Child Care Research Network 2002). 

Proceskvalitet er udtryk for den kvalitet, der findes i det 
 pædagogiske arbejde, og som opstår blandt andet i relationer 
mellem børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimule-
ring af børns sprog. De processuelle faktorer handler også  
om kvaliteten af de pædagogiske kompetencer i forhold til 
interaktion med børn i forbindelse med leg og læring (ibid.). 

Endelig er der resultatkvalitet, hvor kvaliteten anskues ud fra, 
hvad børnene socialt eller kognitivt får ud af at gå i dagtilbud, 
her og nu – og på længere sigt. Vi fokuserer i opsamlingen 
alene på resultatkvalitet, der omhandler børnenes kognitive 
gevinster (såsom tidlige sprogfærdigheder) og skoleparathed 
(Sommersel et al. 2013). Trivsel og sociale kompetencer m.m. 
fremhæves som væsentlige for kvalitet i forskningen og indgår 
som vigtige parametre inden for flere af de øvrige temaer. 

De tre elementer skal ikke ses som tre separate elementer,  
da de i høj grad hænger sammen og påvirker hinanden.  
De fungerer således som en analytisk skelnen for at kunne 
belyse, at forskningen i kvalitet fokuserer på bestemte forhold 
ved rørende kvalitet. Et helhedsorienteret blik på kvalitet 
 for ud sætter imidlertid, at alle elementer og temaer ses i 
 sammenhæng. 

Indhold i kvalitetsbegrebet – otte temaer
Opsamlingen dækker forskningen inden for otte temaer 
 ved rørende kvalitet, som i forskningen er identificeret som 
afgørende for kvalitet i dagtilbud. De otte temaer dækker både 
de strukturelle, de processuelle og de resultatmæssige forhold 
vedrørende kvalitet. Opsamlingen tilbyder således en samlet 
analytisk ramme til at forstå og begrebsliggøre kvalitet på 
dagtilbudsområdet.

De otte udvalgte temaer er ikke udtømmende, og der er 
 således flere temaer, som forskningen viser, er af betydning  
for kvaliteten i et dagtilbud. Fælles for temaerne, der præ-
senteres her, er, at der er flere forskningsresultater, der peger 
på temaerne som betydningsfulde for kvalitet. 

Læsevejledning 

Opsamlingen kan læses i sin helhed for at få et overblik over 
forskning i kvalitet i dagtilbud, og den kan anvendes som  
et opslagsværk for at få mere viden om specifikke temaer.

Opsamlingen er struktureret ud fra de tre elementer, som  
hver præsenterer to-tre temaer af betydning for kvalitet. Hvert 
tema indledes med en definition af, hvad der ligger i temaet,  
og hernæst præsenteres de to-fem væsentligste pointer ved-
rørende kvalitet inden for temaet. Den forskning, som ligger  
til grund for pointerne, udfoldes herefter pointe for pointe. 

Den viden, der bliver præsenteret, er forskningsresultater og 
konklusioner fra den dagtilbudsforskning, som undersøger,  
om noget har kvalitet eller bidrager til øget kvalitet i dagtilbud. 
Både dansk og international forskning bliver gengivet, og alle 
studier bygger på empirisk datamateriale. Dvs. at forskerne har 
indsamlet kvalitative og/eller kvantitative data fra praksis i deres 
undersøgelser. Metaforskning som forskningskortlægninger  
og forskningsoversigter er også inddraget, da disse er givtig 
 forskning, der kan bidrage med viden om, i dette tilfælde,  
kvalitet i bred forstand og med dybdegående analyser. Dermed 
udbredes vidensgrundlaget, som denne opsamling hviler på. 

Kvalitet i dagtilbud
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Tre elementer – otte temaer  

Den udvalgte forskning

I forskningsopsamlingen giver EVA et overblik over forskning i kvalitet i dagtilbud. 
Den udvalgte forskning stammer fra perioden 2008-16. Studierne er søgt frem  
i udvalgte databaser og inkluderet ud fra forudbestemte kriterier. Derudover 
bygger opsamlingen på en række studier, som ikke er søgt frem i databaserne, 
men derimod fundet gennem sneboldudvælgelse. Disse studier spænder over  
en bredere tidsperiode og er blevet inddraget i opsamlingen, fordi de er fundet 
særligt relevante. I opsamlingens bilag findes en mere dybdegående beskrivelse 
af søgestrategien og udvælgelsesprocessen.

Perspektiver

Nogle temaer indeholder forsk-
ningspointer fremhævet i bokse. 
Det kan fx være børns perspektiver 
på fysiske rammer eller det 
 pædagogiske personales per-
spektiv på aktiviteter.

Kvalitet i dagtilbud
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Normering og  
gruppestørrelse  
og -organisering 

Normering og gruppestørrelse behandles ofte sammen i forskningen  
i dagtilbud på området, men der bruges ikke en ensartet måde at 

udregne normering på. Med normering menes her forholdet mellem 

antal voksne og antal børn. Når vi taler om høj normering, mener  

vi høj personaletæthed – dvs. få børn pr. voksen. Gruppestørrelse er 

organiseringen af børnene inden for en given normering og kan både 

omhandle fx antal børn på en stue, antal børn i en specifik aldersgruppe 
eller gruppesammensætningen i forbindelse med særlige aktiviteter. 

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

STRUKTUREL 
KVALITET

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet



7

Hovedpointer

Normering og gruppe-
størrelse kan have  
væsentlig betydning for 
barn-voksen-interaktion.

Normering i dagtilbud  
kan have betydning  
for børnenes sociale og 
 kognitive kompetencer.

Gruppestørrelsen har 
 betydning for interaktioner 
og læring.

Gruppeorganiseringen  
har betydning for børns  
leg og læringspotentiale.

Normering og gruppe-
størrelse kan have 
 væsentlig betydning for 
barn-voksen-interaktion
En dansk forskningskortlægning viser,  
at høj normering, dvs. antal voksne  
pr. barn, og mindre gruppestørrelser, 
dvs. antal børn pr. voksen, giver bedre 
proceskvalitet i form af fx bedre vok-
sen-barn-kontakt og mere sensitive  
og opmærksomme voksne, der tilbyder 
flere udviklingsrelevante aktiviteter 
(Christoffersen et al. 2014). Derudover 
henvises der til, at en høj normering  
og mindre gruppestørrelser bevirker,  
at børnene udviser bedre sociale inter-
aktioner med hinanden, driller mindre 
og viser færre tegn på stress. Forsknings-
kortlægningen beskriver også studier, 
som påviser, at normeringen har betyd-
ning for pædagogernes oplevelse af 
deres arbejde. Pædagogerne oplever 
lavere normeringer som mere udmat-
tende og mindre tilfredsstillende. 

En forskningskortlægning fra New 
Zealand peger på, at normering er en  
af de vigtigste faktorer for kvalitet (Dalli 
et al. 2011). På baggrund af kortlæg-
ningen anbefales en normering for de 
0-2-årige på tre børn pr. voksen. Dertil 
anbefaler Dalli et al. (2011) entydigt,  
at 0-2-årige børn organiseres i mindre 
grupper, da det observeres, at de voksne 
er varmere og mere støttende og 
 stimulerende i samværet med børnene. 
Kortlægningen viser også, at de voksne 
deltager i flere børneinitierede aktivi
teter, når børnene er organiseret  
i mindre grupper.

De Schipper et al. (2006) finder lignende 
positive effekter af høj normering.  
I deres studie undersøger de, hvordan 
normeringen under voksenstyrede 
 aktiviteter påvirker proceskvaliteten. 
Studiet viser, at proceskvaliteten er 
bedre ved en normering på tre børn  
pr. voksen end ved fem børn pr. voksen. 
Særligt er de voksne ved den høje 
 normering bedre til at give positiv  
støtte til børnene og respektere deres 
selvstændighed, ligesom det ses, at 
børnene samarbejder bedre. Et vigtigt 
aspekt ved studiet er, at effekterne er 
størst for de mindste børn og aftager,  
i takt med at børnene bliver ældre. 

Der er dog også studier, der ikke finder 
en klar sammenhæng mellem norme-
ring og proceskvalitet i deres under-
søgelser af kvalitet i dagtilbud. I Slot  
et al.s (2015) studie er kvaliteten af nor-
mering og gruppestørrelser opgjort i 162 
dagtilbud, men ingen af disse faktorer 
kan forklare de forskelle, som er i den 
observerede proceskvalitet. En grund 
kan være, at variationen i normeringen 
ikke er særligt stor, men det er også 
plausibelt, at resultaterne skyldes, at 
andre faktorer har større betydning for 
kvaliteten end normeringen i sig selv. 

I deres forskningskortlægning fra 2016 
peger Lekhal et al. (2016) på, at selvom 
høj normering kan have positiv betyd-
ning for proceskvaliteten, herunder 
lydhør og indfølende barn-voksen- 
interaktion, så er dette ikke altid til-
fældet, idet nogle studier viser ingen 
betydning af normering. Samtidig peger 
kortlægningen på, at høj normering har 
størst positiv effekt på proceskvaliteten 
for de mindre børn.

Normering i dagtilbud  
kan have betydning for 
børns sociale og kognitive 
kompetencer
I tråd med ovenstående studier under-
søger en række studier, om normering 
har betydning for børnenes sociale og 
kognitive udvikling. Et amerikansk 
 studie viser, at høj normering har en 
positiv betydning for små børns senere 
udvikling (NICHD 2006). Studiet kon-
kluderer, at en høj normering i samspil 
med andre strukturelle faktorer fremmer 
dagtilbuddets pædagogiske kvalitet, 
hvilket har en positiv betydning for 
børnenes kognitive funktion og sprog-
udvikling efter de første tre år af deres 
liv. Dertil forudser studiet, med udgangs-
punkt i tests af 4½årige børns læse  
og talfærdigheder, at en høj normering  
i samspil med de andre strukturelle 
faktorer fremmer børnenes skoleparat-
hed. Bauchmüller et al. (2011) finder 
tilsvarende positive effekter af høj 
 normering i deres danske studie, som 
med afsæt i registerdata undersøger 
normering i dagtilbuddets betydning for 
børnenes afgangsresultater i 9. klasse. 

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet
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Omvendt er der også studier, som ingen 
effekt finder. I det engelske EPPSE
studie (tidligere EPPE) følger Sylva et al. 
(2010) børn fra dagtilbudsalderen og 
helt op til 16-årsalderen via tests af 
kognitive og sociale kompetencer. 
Studiet finder ingen sammenhæng 
mellem normering og børnenes kogni-
tive eller sociale/adfærdsmæssige 
udvikling. En forklaring på dette kan dog 
ifølge studiet være, at normeringen i de 
udvalgte dagtilbud varierede afhængigt 
af deres forskellige dagtilbudstakster,  
at normeringen varierede dag for dag i 
forskellige dagtilbud i forhold til antallet 
af børn, og at forældre var til stede i 
nogle dagtilbud, hvilket påvirkede den 
pædagogiske praksis. Det fremgår af 
Lekhal et al.s (2016) kortlægning, at flere 
studier bakker op om Sylva et al.s (2010) 
konklusioner. Kortlægningen indeholder 
flere studier, som ligeledes undersøger 
normerings betydning for børns udvik-
ling og tilsvarende finder, at normering 
ingen betydning har. Andre studier i 
kortlægningen finder, at normering  
har indflydelse på børnenes kognitive  
og sociale evner, men at denne effekt 
 svinder med tiden. Disse studier 
 kon kluderer, at normering kan have 
positive herognueffekter på børnenes 
udvikling, men at effekterne ikke er 
stabile på længere sigt.

Dertil fremgår det af Lekhal et al.s (2016) 
kortlægning, at normering sjældent i sig 
selv medfører positive effekter på børne-
nes sociale eller kognitive kompetencer, 
men at disse effekter i stedet primært  
er et udtryk for ændringer i proceskva-
liteten. Deres kortlægning indikerer 
således, at normering kan have positiv 
effekt på børns udvikling, men at dette 
kun sker, når højere normering også 
medfører bedre proceskvalitet i dag-
tilbuddet. 

Gruppestørrelsen har 
betydning for interaktioner 
og læring
I deres tidligere nævnte forskningskort-
lægning fra 2014 beskriver Christoffersen 
et al. (2014), hvordan gruppestørrelse 
også er en vigtig parameter for kvalitet  
i dagtilbud. Gruppedynamikkerne 
blandt børnene ændrer sig sammen 
med størrelsen på gruppen, og en 
gruppe på 5 børn og 1 voksen vil fungere 
anderledes end en gruppe på 25 børn  
og 5 voksne, selvom normeringen i de to 
grupper er den samme. Kortlægningen 
fremhæver, at gruppestørrelsen kan 
være lige så vigtig for 3-5-årige børne-
havebørn som normeringen, og at små 
grupper skaber de bedste rammer for 
interaktioner og læring. 

Denne konklusion understøttes af et 
svensk studie blandt dagtilbud med 
store børnegrupper på 3045 børn 
(Sheridan et al. 2014). Studiet viser,  
at under sådanne forhold kommer  
de voksne til at fokusere på praktiske 
udfordringer og have mere fokus på 
sikkerhed og pasning end på udvikling. 
Pædagogerne finder det svært at have 
tid til at engagere sig i alle børns interes-
ser og læring, hvorfor flere børn nemt 
bliver overset. 

Gruppeorganiseringen  
har betydning for børns  
leg og læringspotentiale
Ligesom gruppestørrelse spiller måden, 
gruppen organiseres på, også en 
væsentlig rolle for børnenes udbytte  
af en gruppeaktivitet. Det tidligere 
nævnte studie af Sheridan et al. (2014) 
under søger de organisatoriske 
 betingelser for børns læring i dagtilbud  
i relation til gruppestørrelse. 

Pædagogisk 

 perspektiv

En stigning i normeringen på én 
(et barn pr. ansat) for en gennem-
snitlig børnehave er ensbetydende 
med, at risikoen for at blive lang-
tidssygemeldt (over 14 dage) 
stiger med fire procentpoint 
 (hvilket skal ses i forhold til en 
gennemsnitlig risiko for langtids-
sygemelding på 10 %)  
(Andersson & Gørtz 2010).

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet
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Studiet viser, at børnene typisk opdeles  
i halvanden- to timer om formiddagen 
med henblik på at udnytte faciliteter 
bedre. Opdelingen af børn finder oftest 
sted, når aktiviteterne er voksenstyrede, 
hvorimod  børnene er samlet i hele 
 grupper under frie aktiviteter, hvor 
 børnene skaber deres egne gruppe-
ringer. Studiet skelner mellem tre former 
for organisering af børnegrupper, som 
afhænger af pædagogernes tilgange,  
der enten hviler på intenderede eller 
ikkeintenderede læringsprincipper: 

1  Den frie leg finder ofte sted i store 
grupper, hvor pædagogerne er 
 optaget af pasning af børnene i nuet. 

2  I et aktivitetsorganiseret miljø plan-
lægger pædagogerne, hvilke aktivi-
teter som foregår hvor og hvornår.  
Et sådant miljø er kendetegnet ved,  
at børnene cirkulerer mellem for-
skellige rum, hvori der foregår 
bestemte strukturerede aktiviteter. 
Omvendt bliver pædagogerne ofte  
i samme rum, idet de er ansvarlige  
for at styre en bestemt aktivitet.  
Her kan der optræde både børne 
inddragelse og gode lærings-
betingelser, men det kan også være 
kontrollerende og indskrænkende  
for børnenes udfoldelser og vanskelig-
gøre  pædagogernes muligheder for  
at følge børnenes læreprocesser. 

3  I den læringsorienterede organisering 
dannes aktiviteter og grupper ud fra 
børnenes interesser, og læringens 
indhold skabes som følge af en 
 kommunikativ forhandling mellem 
børn og voksne. 

Studiet argumenterer for, at pædagoger-
nes kompetencer til at skabe grupper 
med afsæt i den læringsorienterede 
organisering er afgørende for at fremme 
kvaliteten af dagtilbud og børnenes 
læringsbetingelser. 

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet
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Fysiske rammer 

Dagtilbuddets fysiske rammer defineres af dets inde- og udemiljø,  
dvs. bygninger, indretning af indendørs og udendørs rum, interiør  

samt genstande, legetøj og legeredskaber. Dagtilbuddets fysiske  

rammer tænkes ofte som en given og statisk størrelse, men megen 
forskning peger på de fysiske rammer som en dynamisk størrelse,  

dvs. rammer, der ændrer sig eller skifter mellem at fungere som ramme 
for forskellige aktiviteter. Flere studier belyser, hvorledes de fysiske 

rammer bliver en betydningsfuld strukturel faktor for kvalitet i 

dagtilbud, og hvordan tilrettelæggelsen af disse kan anvendes aktivt til 

at strukturere praksis og børns aktiviteter (Christoffersen et al. 2014).

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET
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Dagtilbuddets fysiske 
rammer er af betydning  
for børns aktivitetsniveau
Der findes flere studier, der på forskellig 
vis undersøger sammenhængen mellem 
daginstitutionens fysiske rammer og 
børns fysiske aktivitetsniveau. Et norsk 
studie undersøger i et historisk-kom-
parativt perspektiv, hvilke former for 
 legeudstyr og natur, der fandtes i og ved 
et dagtilbud i hhv. 1981 og 2009 (Stokke 
2011). Hertil undersøger studiet, hvor-
dan pædagogerne historisk vurderer 
sammenhængen mellem det fysiske 
miljø og børns fysiske aktivitet. Studiet 
finder, at børn i 2009 havde adgang  
til mere legeudstyr og mere natur end  
i 1981. Samtidig viser studiet, at pæda-
gogerne i 2009 vurderede, at der var  
flere børn, der var mere fysisk aktive, 
end pædagogerne i 1981 vurderede.

Flere studier har særligt fokus på det 
forhold, at børn anbefales mindst 60 
min. moderat-intensiv fysisk aktivitet 
hver dag. Et dansk studie identificerer, 
hvilke faktorer der særligt har indflydelse 
på børns fysiske aktivitetsniveau i dag-
tilbud (Olesen et al. 2013). I relation til 
fysiske rammer peger studiet på, at 
særligt faktorer som antal indendørs m2 
pr. barn og legepladsens placering i 
forhold til bygningen påvirker børns 
fysiske aktivitetsniveau positivt, idet 
større og mere varierede arealer i højere 
grad inviterer til løb, cykling og mere 
risikofyldt fysisk leg. Studiet finder deri-
mod en negativ sammenhæng mellem 
vegetation på legepladsen, dvs. træer og 
buske, og børns aktivitetsniveau, idet 
mere vegetation på udendørsområdet 
betyder, at børnene bevæger sig mindre. 
Dette forholder sig dog anderledes i et 
svensk studie, der modsat finder en 
positiv sammenhæng mellem vegeta-
tion og høj fysisk aktivitet (Boldemann 
et al. 2011).

Et amerikansk studie undersøger effek-
ten af det fysiske miljø på børns fysiske 
aktivitetsniveau (Larson 2014). Studiet 
viser, at når der er stationært udstyr til 
rådighed på legepladsen samt mindst 
en jævnaldrende legekammerat til 
stede, så er børnene allermest aktive. 
Studiet indikerer, at de fysiske rammer 
for aktiviteten og børnegruppens sam-
mensætning har betydning for graden  
af fysisk aktivitet; fx kan børns relationer 

og indbyrdes leg være væsentlige at 
overveje, når man ønsker at fremme 
fysisk aktivitet hos børn.

Samlet set peger studierne på, at 
 antallet af m2 pr. barn i dagtilbuds 
indendørsmiljø samt et varieret 
 udendørsmiljø i forhold til størrelse af 
areal og vegetation og legeredskaber  
til rådighed har betydning for et højt 
fysisk aktivitetsniveau hos børn – og 
dermed for børns sundhed og trivsel. 

Udemiljø betyder meget 
for børns sundhed, trivsel, 
læring og udvikling 
Tre studier har i tråd hermed fokus på, 
hvordan børns leg og ophold på dagin-
stitutionens udendørsarealer påvirker 
børns sundhed og trivsel, læring og 
udvikling samt leg og relationer. Ifølge 
studierne indebærer kvalitet af de fysi-
ske rammer et varierende miljø, som 
inviterer til mange forskellige typer af 
aktiviteter og relationer.

Et svensk studie påviser, at børns 
adgang til udearealer ikke i sig selv 
forbedrer børnenes trivsel og helbred 
(Söderström et al. 2013). Derimod skal 
daginstitutionens udendørsområde 
være af høj kvalitet for at have en positiv 
effekt. I studiet vurderes kvalitet af 
 udemiljø ud fra graden af potentielle 
legemuligheder, som rammerne invite-
rer til. Dette er fx størrelsen på det totale 
udendørsareal, mængden af vegetation 
og bakker samt overgange mellem 
beplantning, åbne områder og lege-
konstruktioner. Studiet viser, at der er en 
klar sammenhæng mellem udemiljø af 
høj kvalitet og børns helbred, og finder, 
at der bruges mere tid udenfor i dagtil-
bud, hvor udemiljøet er af høj kvalitet. 

Studierne peger således på, at kvalitet  
af det fysiske udemiljø indebærer et 
varieret miljø, der skaber mulighed for 
børns leg, bevægelse og udfoldelse ved at 
invitere til forskellige former for aktivitet. 

Hovedpointer

Dagtilbuddets fysiske 
rammer er af betydning  
for børns aktivitetsniveau.

Udemiljø betyder meget  
for børns sundhed, trivsel, 
læring og udvikling.

Der er implicitte regler  
og normer i rummet.

Refleksion og med
bestemmelse skaber 
 kvalitet i daginstitutionen. 

Børne- 
perspektiv

Et norsk studie undersøger børns 
kropslige og fysiske leg på dagtil-
buddets udeareal og konkluderer, 
at de fleste børn fortrækker at  
lege udenfor frem for indenfor  
på grund af indendørsarealets 
begrænsninger med hensyn til 
kropslig udfoldelse og stemme-
brug (Bjørgen 2012). 

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet



12

Betydningen af et varieret udemiljø 
underbygges af Engdahls (2014) under-
søgelse af, hvordan daginstitutions-
legepladsens forskellige faciliteter 
 skaber muligheder for børns deltagelse 
og møder med andre børn. Studiet 
finder, at det har betydning for børns 
grad af indflydelse og anerkendelse  
hos jævnaldrende, at legepladsen i 
dag institutionen tilbyder et varieret 
udemiljø, da det giver børnene mulig-
hed for at bruge det fysiske miljø på 
forskellig vis. En norsk undersøgelse 
finder lige ledes, at børn oplever en 
større grad af medvirken, dvs. mulighed 
for selv at påvirke, hvor de skal bevæge 
sig, samt hvilke aktiviteter de vil deltage 
i, når de opholder sig på daginstitu-
tionens udeareal (Bratterud et al. 2012).

Der er implicitte regler  
og normer i rummet
De fysiske rammer skaber muligheder  
og begrænsninger for børns aktiviteter  
i forhold til bevægelses- og udfoldelses-
muligheder samt leg og relationer, 
 hvilket flere studier beskæftiger sig  
med (Birkeland 2012; Nordtømme 2012; 
Bergström 2013; Gammelby 2013).  
Disse studier har fokus på, hvordan 
dag tilbuddets indretning har indvirkning 
på børnenes fysiske aktiviteter og 
 bevægelser.

Et af disse studier undersøger valg  
af udsmykning på dagtilbudsvægge  
i hhv. Norge og Kina (Birkeland 2012). 
Studiet viser, hvordan ideer om dan-
nelse implicit formidles gennem valg  

af udsmykning på væggene. Studiet 
peger på, at udstillingen af børnenes 
tegninger i den norske daginstitution 
fortæller om et dannelsesideal, der 
lægger vægt på børnenes mulighed  
for at udtrykke sig og udvikle et selv. 
Derimod fortæller skilte og instrukser  
på væggene i den kinesiske daginstitu-
tion om et dannelsesideal, hvor børn 
skal lære gode og hensynsfulde vaner 
samt ansvarlighed over for fællesskabet. 
Studiet belyser således de subtile 
måder, hvorpå børn rettes mod 
bestemte dannelsesidealer, og herved 
hvordan rummenes indretning får 
betydning for, hvilke aktiviteter og 
 relationer der kan finde sted.

Nordtømmes norske studie belyser, 
hvordan plads, rum og materialitet 
afspejler ideer, værdier og forventninger, 
der ofte er usynlige, men former praksis, 
normer og regler, der påvirker hver-
dagen i dagtilbuddet (Nordtømme 
2012). Studiet finder, at variation i 
 legemateriale har betydning for børns 
deltagelsesmuligheder og indbyrdes 
positionering i leg. For at understøtte 
børns selvinitierede leg og deltagelses-
muligheder peger studiet på, at rum  
og steder i dagtilbud bør rumme både 
traditionelle og fleksible legematerialer. 
De traditionelle legematerialer er stærkt 
kodede materialer som fx togbaner  
og dukker. De fleksible legematerialer  
er derimod svagt kodede materialer, 
hvilket vil sige, at børnene selv har 
mulighed for at tillægge dem mening  
i legen. Det kunne fx være et tæppe,  
der afgrænser et legeområde. Studiet 

finder desuden, at særligt de fleksible 
materialer støtter børnene i at skabe 
muligheder for enten at gå ind i en leg 
eller værne om en leg. Derved viser 
studiet, hvordan det enkelte barns 
 deltagelses- og positioneringsmulig-
heder varierer med legerummets fysiske 
indretning. På tilsvarende vis finder 
Bergstrøm (2013), at mindre statiske 
rum og mere mangfoldige materialer i 
højere grad inviterer børnene til at tale 
med hinanden, forhandle det fysiske 
miljøs muligheder og indgå i kollektive 
lege.

Dagtilbuds rumlige organisering får også 
betydning for de pædagogiske praksis-
ser i daginstitutionen. Det viser et dansk 
studie, som uddyber, at samspillet 
 mellem rum og pædagogik skaber regler 
og normer for, hvordan barnet kan føre 
sin krop i forskellige rum, fx i forhold til, 
hvor barnet skal være i ro, og hvor det 
kan tumle (Gammelby 2013). Studiet 
finder ydermere, at det bliver vanske
ligere for børn at afkode regler og 
 normer i dagtilbud, hvor kravene til, 
hvordan man skal opføre sig i rummene, 
ikke er tydeliggjorte. Studiet peger 
 således på, hvordan udformningen af 
det fysiske miljø bliver en tydelig og 
vigtig del af børnenes dannelse og 
 deltagelses- og udfoldelsesmuligheder. 
Kvaliteten af de fysiske rammer har 
således også at gøre med, i hvilken 
forstand børnene får mulighed for at  
få indflydelse på, hvordan de bruger  
rum og ting både inde og ude.
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Refleksion og med
bestemmelse skaber 
 kvalitet i daginstitutionen 
Flere studier understreger vigtigheden 
af, at pædagoger formår at reflektere 
over og arbejde aktivt med rummenes 
og genstandenes muligheder og 
begrænsninger.

Et studie har særligt fokus på, hvordan 
der kan arbejdes bevidst med at til-
rettelægge og skabe kvalitet i det fysiske 
miljø i dagtilbud (Moser 2012). Studiet 
har gennem et pædagogisk udviklings-
projekt undersøgt pædagogers 
 opfattelse af, hvordan ændringer af 
forskellige rums indretning påvirker 
børns oplevelser, erfaringer og handlin-
ger. Fx viser studiet, hvordan et rum kan 
få tilføjet en ny dimension ved at fjerne 
en sofa eller ved at sætte en ribbevæg 
op. Studiet viser, at personalets 
nyfundne forståelse af rummet fik 
 betydning for børnenes indbyrdes 
 relationer, idet de fysiske rammer blev 
tilrettelagt, så børnene i højere grad 
kunne lege uforstyrret. Projektet bidrog 
derudover til, at personalet blev mere 
opmærksomme på dagtilbuddets 
 implicitte regler og normer, og hvordan 
disse strukturerede hverdagens 
 pædagogiske praksis. 

Når børnene får mulighed for at 
bestemme, hvordan de fysiske rammer 
skal anvendes, har dette betydning for 
deres trivsel og dermed for kvaliteten  
i dagtilbud. Det viser det tidligere 
nævnte studie af Bratterud et al. (2012), 
der konkluderer, at medvirken i form  
af muligheder for selv at påvirke, hvor 
man må bevæge sig, og hvad man skal 
lege og anvende i legen, både indenfor 
og udenfor, er vigtigt for børnenes 
 trivsel.

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet



 

14

Uddannelse, 
efteruddannelseog
personalestabilitet 

Betydningen af, om dagtilbudspersonalet er uddannet eller  

uuddannet, har været genstand for flere undersøgelser. Under  
dette tema beskriver vi, hvad forskningen siger om betydningen  

af personalets grunduddannelse, deres løbende uddannelse  

og træning i dagtilbuddet samt betydningen af personalestabiliteten  

i et dagtilbud. Med personalestabilitet tænkes der på, hvorvidt der  

er stort sygefravær i en personalegruppe eller stor udskiftning  
af medarbejdere i et dagtilbud. 

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

STRUKTUREL 
KVALITET
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Uddannet personale har 
positiv betydning for 
kvaliteten i dagtilbud
Det engelske EPPSE-studie undersøger 
sammenhængen mellem en række 
strukturelle faktorer, proceskvalitet  
og børnenes senere læring (Sylva et al. 
2010). Studiet påviser, at andelen af 
uddannede i dagtilbuddet er en af de 
faktorer med størst betydning for kvali-
teten. Med uddannede menes, at man 
har mindst en bachelorgrad inden for 
pædagogik (svarende til en professions-
bachelorgrad som pædagog), og effek-
ten viser sig at være særligt markant, 
hvis lederen også har mindst en bache-
lorgrad. En høj andel af uddannede  
har en positiv effekt på både proces
kvaliteten i dagtilbuddet, børnenes 
tidlige tekstsproglighed og børnenes 
sociale kompetencer. Hertil er andelen 
af børn med antisocial/bekymrende 
adfærd mindre i dagtilbud med 
 uddannet personale. 

Gennem cases i dagtilbud med uddan-
net personale undersøger EPPSE-studiet 
desuden, hvordan det uddannede 
 personale bidrager til en øget kvalitet. 
Når børn og voksne arbejder sammen 
kognitivt, fx ved at undersøge et ords 
betydning eller genfortælle en hæn-
delse, opstår det, man kalder sustained 
shared thinking eller på dansk ved-
varende fælles tænkning (Sylva et al. 
2010). EPPSE tillægger sustained shared 
thinking stor betydning med hensyn  
til at skabe høj kvalitet og konkluderer, 
at det uddannede personale er bedre  
til at skabe situationer med sustained 
shared thinking. Desuden er de uddan-
nede bedre til at opmuntre børnene til 
mere kognitivt udfordrende aktiviteter. 
Hertil kommer, at de uddannede har en 
positiv, afsmittende effekt på de uud-
dannedes samvær med børnene. Det 
understreges dog, at effekterne af 
uddannelse skal ses i sammenhæng 
med andre strukturelle forhold – særligt 
normering.

Også i de to forskningskortlægninger  
af Christoffersen et al. (2014) og Dalli et 
al. (2011) finder man positive effekter  
på kvaliteten ved at have uddannet 
personale. De refererer begge til Munton 
(2002), som i en forskningskortlægning 
om strukturelle faktorers betydning 
konkluderer, at både uddannelse og 

videreuddannelse er nødvendigt for  
at skabe kvalitet i dagtilbud. Det viser  
sig gennem både bedre læringsmiljø, 
mere positiv og støttende adfærd hos 
pædagogerne og bedre kognitive og 
sociale kompetencer hos børnene. 
Christoffersen et al. (2014) fremhæver 
pointen, at erfaring med at arbejde med 
børn ikke kan erstatte en uddannelse. 
Dalli et al. (2011) understreger, at ind-
holdet i uddannelsen skal afspejle viden 
om små børns udvikling både inden  
for hjerneforskning og inden for dennes 
sammenhæng med leg og læring.  
Hertil påpeger de, at uddannelsen skal 
indeholde viden om kritisk refleksion  
og diversitet og inklusion, forskning  
og evaluering. 

Efter og videreuddannelse 
af pædagogisk personale 
øger kvaliteten af det 
pædagogiske arbejde 
Flere studier har undersøgt betydningen 
af videreuddannelse. Fælles for dem er, 
at efteruddannelse ikke knyttes til den 
enkelte pædagog, men til de dagtilbud, 
vedkommende arbejder i. Dette bygger 
på en forståelse af, at efteruddannelsen 
skal knyttes til den praksis, som pæda-
gogen kommer fra, og ikke kan ses løs-
revet derfra. 

I dansk sammenhæng er projekterne 
HPA (Handlekompetencer i Pædagogisk 
Arbejde) (Jensen et al. 2009) og videre-
udviklingen i VIDA (Vidensbaseret ind-
sats over for udsatte børn i dagtilbud) 
(Jensen et al. 2013) de største studier  
af betydningen af videreuddannelse. 
HPA påviste en positiv effekt for alle 
deltagende børn, også de udsatte børn. 
VIDA byggede oven på denne viden fra 
HPA. Det særlige ved VIDAs videreud-
dannelse og den intervention, der er 
målt på, er, at VIDA er et professionelt 
kompetenceudviklingsforløb, der 
 præsenterer professionelle for en række 
teorier, og på den baggrund sættes 
professionelle i stand til at forandre 
praksisser. VIDA er således ikke et 
 manualbaseret program, men en tilgang 
og metode for profes sionel kvalificering, 
som skal styrke professionelle i selv at 
kvalitetsudvikle deres praksisser. 

Hovedpointer

Uddannet personale har 
positiv betydning for 
 kvaliteten i dagtilbud.

Efter og videreuddannelse 
af pædagogisk personale 
øger kvaliteten af det 
 pædagogiske arbejde. 

Personalestabilitet kan 
være af afgørende 
 betydning for den 
 pædagogiske indsats.
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Resultaterne er målt via et randomise-
ret, kontrolleret forsøg, hvor effekten 
måles på faktorer inden for børnenes 
socioemotionelle kompetencer og 
 kognitive kompetencer. Der registreres 
ingen effekt af VIDA på de kognitive 
 kompetencer. Derimod forbedrer  
VIDA børnenes socio emotionelle 
 kompetencer.

Christoffersen et al. (2014) og Dalli et  
al. (2011) understreger også videre-
uddannelse som vigtigt for at øge kvali-
teten i dagtilbud. Videreuddannelse 
sikrer en løbende refleksion, som ifølge 
den kortlagte forskning er med til at øge 
læringen hos børnene og medfører 
færre konflikter. 

Det europæiske studie CARE under-
streger endvidere på baggrund af meta-
analyser af europæiske studier, at 
 professionel kvalificering øger kvalitet  
i dagtilbud (Jensen & Rasmussen 2016). 
Det danske bidrag til et casestudie om 
professionel kvalificering i tre euro
pæiske lande (Jensen & Iannone 2016) 
viser endvidere, at innovative tilgange  
til professionelles kvalificering bidrager 
til nye løsninger i dagtilbud, og at 
sådanne nye løsninger styrker børns 
læring.

Et norsk studie har undersøgt betyd-
ningen af et efteruddannelsesforløb 
tilrettelagt for et enkelt dagtilbud, hvor 
dagtilbuddet har haft indflydelse på 
forløbets indhold (Jansen & Tholin 
2006). Forløbets formål var, at de voksne 
kunne ”se, høre og forstå børn bedre”. 
Studiet viser overordnet, at formålet 
med efteruddannelse har en effekt, da 
det pædagogiske personale prioriterer 
samværet med børnene højere end 
praktiske opgaver, og kvaliteten af 
 samværet bliver bedre. Børnene får  
også mere indflydelse, og børnenes 
perspektiver fylder mere på møder og  
i planlægning af aktiviteter. Det er på 
den måde muligt at ændre den pæda-
gogiske praksis gennem efteruddan-

nelse. Det særligt givtige ved dette forløb 
er, at det er for hele dagtilbuddet, og det 
anbefales, at pædagogmedhjælperne 
også deltager i det, så hele dagtilbuddet 
kan arbejde som en helhed. Samtidig 
tog forløbet udgangspunkt i dagtil-
buddets hverdag, og forskerne deltog  
i refleksionsmøder i dagtilbuddet.  
På den måde spillede dagtilbud og 
forskere sammen om at udvikle den 
pæda gogiske praksis.

Personalestabilitet kan 
være af afgørende  
betydning for den 
 pædagogiske indsats
Yderligere analyser af VIDA viser, at der 
også er forskel på effekten af indsatsen  
i dagtilbud med hhv. højere og lavere 
grader af personalestabilitet (Jensen  
et al. 2015). Personaleudskiftningen blev 
målt fra et år til det næste, og institu-
tionerne blev på den baggrund opdelt  
i to grupper med hhv. mere eller mindre 
end 30 % udskiftning. De fleste dagtil-
bud har en lav grad af udskiftning – 
måske særligt blandt pædagogmed-
hjælpere – men VIDA-studiet viser, at 
hvis udskiftningen er på 30 % eller mere, 
medfører det en langt mindre effekt af 
indsatsen end i de mere stabile dag-
tilbud. Studiet viser, at en lavere grad  
af personalestabilitet forringer virk-
ningen af indsatsen markant. Det giver 
god mening, da VIDA-studiet også peger 
på, at hele institutionen skal være fælles 
om indsatsen, og ikke kun dem, som 
deltager i selve videreuddannelsen.  
Lav grad af personalestabilitet forringer 
den mulighed.

Et andet dansk studie har undersøgt, 
om personalestabilitet har en længere-
varende effekt på børnenes læring,  
målt ved afgangsprøven i 9. klasse 
(Bauchmüller et al. 2011). Her kan  
ikke påvises en effekt af høj grad af 
personalestabilitet.

Kvalitet i dagtilbud Strukturel kvalitet
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Interaktioner  
mellem børn  
og voksne

Interaktion mellem børn og voksne dækker alle de situationer,  

hvor børn og pædagogisk personale kommunikerer eller interagerer  

på anden vis. Temaet her fokuserer på de aspekter ved interaktionen 

mellem børn og voksne, der fx omhandler det pædagogiske  

personales imødekommenhed over for børnene, børnenes ønsker  

om medbestemmelse og den verbale kommunikation mellem  

børn og pædagogisk personale.
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Hovedpointer

Barn-voksen-interaktionen er nok den allervigtigste  enkeltparameter  
for høj kvalitet i dagtilbud.

For at opnå gode barn-voksen-interaktioner skal de voksne og børnene mødes  
om noget fælles i et gensidigt samspil.

Børns medindflydelse er en forudsætning for en god barnvokseninteraktion.

0-2-årige interagerer mere, når der er voksne til stede.

Barn-voksen-interaktionen 
er nok den allervigtigste 
enkeltparameter for høj 
kvalitet i dagtilbud
Selvom der er mange parametre, der  
er afgørende for kvaliteten i dagtilbud,  
er der i forskningen klare indikationer 
på, at barn-voksen-interaktion er den 
vigtigste enkeltparameter. 

Flere forskningsoversigter beskriver  med 
forskelligt ordvalg barn-voksen-inter-
aktion som det vigtigste for kvaliteten: 
som en afgørende indikator for kvalitet 
(Nielsen et al. 2013), som en positiv 
nøglefaktor for børn læring og udvikling 
(Bjørnestad & Samuelsen 2012) eller 
som ”den mest betydningsfulde enkelt-
faktor i daginstitutionen” (Christoffersen 
et al. 2014). Også for de 02årige beskri-
ves barn-voksen-interaktion som den 
afgørende faktor for god kvalitet, men 
det understreges samtidig, at de rette 
forhold, såsom ledelse, uddannelse, 
viden om børns udvikling samt struk-
turelle forhold, skal være til stede  
(Dalli et al. 2011). 

I det såkaldte EPPSE-studie fra England 
er betydningen af barn-voksen-inter-
aktionen også undersøgt (Sylva et al. 
2010). Generelt har høj kvalitet betyd-
ning for, hvordan børnene klarer sig 
socialt og kognitivt. Men de steder,  
hvor børnene klarer sig særligt godt, er 
præget af flere og bedre barnvoksen 
interaktioner. I et andet studie er for-
holdet mellem en række kvalitetspara-
metre undersøgt (Engvik et al. 2014).  
I studiet måles det, i hvilken grad den 
strukturelle kvalitet og proceskvaliteten 
har betydning for børnenes sproglige og 
sociale kompetencer i femårsalderen. 
Studiet viser, at en række parametre  

har betydning, men at det er barn- 
voksen-interaktionen, som har klart 
størst betydning. Det gælder i forhold  
til både udvikling af sprog, børnenes 
skoleparathed og om barnet udvikler 
særlige vanskeligheder. I studiet 
 vurderer det pædagogiske personale 
selv deres relation til barnet, fx i forhold 
til konflikter, nærhed, tryghed og 
 kommunikation. 

For at opnå gode barn- 
voksen-interaktioner skal 
de voksne og børnene 
mødes om noget fælles  
i et gensidigt samspil
Den gode barn-voksen-interaktion 
handler blandt andet om den måde, 
den voksne møder barnet på i alle givne 
situationer i dagtilbuddet. En forsk-
ningsoversigt påpeger, at det pæda-
gogiske personale skal møde børnene 
med lydhørhed, indføling, nærhed og 
tilknytning, ligesom det pædagogiske 
personale skal være opmærksomme  
på alle børn og indgå i jævnlige inter-
aktioner, da også mængden af inter-
aktioner er vigtig for den samlede kvali-
tet (Nielsen et al. 2013). Det er også 
centralt for at sikre den bedste socio-
emotionelle udvikling hos børnene,  
at de voksne er tætte med børnene i  
et støttende miljø (Hughes et al. 2014).

Et andet afgørende element i en  
god barn-voksen-interaktion er det,  
som oftest kaldes intersubjektivitet  
(fx Nielsen et al. 2013, Dalli et al. 2011,  
Sylva et al. 2010). Intersubjektivitet 
 finder sted, når individer – her barn  
og voksen – mødes om noget fælles og 
har en delt opmærksom om det samme, 
så der opstår en følelsesmæssig tilstand 
eller kognitiv interesse, som gør, at bar-

net føler sig forstået i et særligt nærvær 
med den voksne. (Nielsen et al. 2013). 

I EPPSE-studiet udvikles begrebet sus-
tained shared thinking – eller på dansk 
vedvarende fælles tænkning – som 
finder sted, når barn og voksen er fælles 
om noget kognitivt, der medfører en 
vedvarende læring (Sylva et al. 2010).  
De dagtilbud, som klarer sig bedst i 
EPPSE-studiet, er kendetegnet ved en 
større forekomst af vedvarende fælles 
tænkning, som oftest finder sted i forbin-
delse med børneinitierede aktiviteter, 
hvor den voksne udvider aktiviteten  
på en måde, så begge parter bidrager  
til fx at løse et problem, at klarlægge  
et begreb eller at udvikle en historie. 
Selvom der er fokus på læringen i 
 sustained shared thinking, så udvikler 
børn, som går i dagtilbud med meget 
vedvarende fælles tænkning, både 
 kognitive og sociale kompetencer bedre 
end børn i dagtilbud med et lavere 
niveau af denne type tænkning.

Børns medindflydelse er  
en forudsætning for en god 
barn-voksen-interaktion
Et svensk studie viser netop, hvordan 
kvaliteten af læringen ikke er optimal, 
når børn og voksne agerer parallelt i 
hverdagen. Det kan fx være, når det 
pædagogiske personale tager sig af 
praktiske ting, mens børnene leger,  
og blot overvåger større børnegrupper 
med fokus på kontrol frem for direkte 
interaktion, eller når der laves voksen-
initierede aktiviteter, som ikke fanger 
børnenes interesse (Sheridan et al. 2009). 

Kvalitet i dagtilbud Proceskvalitet
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Bedre er det, hvis børnene har indfly-
delse og gennem den frie leg får mulig-
hed for at udvikle sig socialt.  
Dog forekommer rigtig god kvalitet først, 
når det pædagogiske personale kan 
skabe aktiviteter, som både tager afsæt  
i børnenes lege/interesser og samtidig 
bygger på en klar ide om, hvad børnene 
skal lære og udvikle ved aktiviteten.  
Det gælder både i de enkelte situationer 
– tidligere beskrevet som subjektivitet – 
og i planlægningen af aktiviteter. 

Et norsk studie viser, at pædagogisk 
personale ofte finder det besværligt at 
inddrage børnene i en travl hverdag, 
ligesom de fremhæver, at børnenes 
interesse ikke altid passer ind i de 
 voksnes dagsorden (Bratterud et al. 
2012). Samtidig viser forskning dog,  
at det gavner børnenes læring og 
 udvikling, når de inddrages i små såvel 
som store beslutninger. Fx viser et studie 
af børneinitieret pædagogik i dagtilbud, 
at medinddragelse af børnene medfører, 
at børnene føler sig i kontrol, og at børn 
altid kan huske, hvis de har bestemt 
noget (Robertson et al. 2015). Studiet 
beskriver, hvordan børn omfavner 
denne følelse af kontrol, som er med  
til at styrke deres udvikling af selv-
stændighed og forhandling ved at 
bekræfte dem i, at de er kompetente 
eksperter i eget miljø. Hertil påpeges 
det, at børnene altid vil opsøge at 
bestemme noget og opnå denne følelse 
af kontrol. Selvom børnene ønsker følel-
sen af kontrol, anerkender de samtidig 
de voksne som eksperter, der kan 
hjælpe, udvikle og løse konflikter.  
Derfor kan hierarkiet sagtens opret-
holdes, selvom børnene får indflydelse 
og medbestemmelse. Studiet anbefaler  
i den forbindelse, at det pædagogiske 
personale skal give børnene mulighed 
for indflydelse. Hertil påpeger de, at 
børneinddragelse medvirker til sam-
arbejde både mellem børn og voksne  
og børnene imellem i forhandlinger om, 
hvad der skal besluttes. 

0-2-årige interagerer mere, 
når der er voksne til stede 
Forskningen viser, at det for de 0-2-årige 
er vigtigt at have fokus på den daglige 
omsorg i dagtilbuddet. Omsorgen for  
de mindste er lige så vigtig for børns 
udvikling som senere læringsaktiviteter 
(Dalli et al. 2011). Der ligger meget 

læring og udvikling i at kunne yde den 
rette omsorg for de mindste børn (Shin 
2014). For de mindste børn er trygheden 
og nærheden i relationerne således 
yderst vigtige. Et amerikansk studie har 
observeret små børn, og hvad de foreta-
ger sig, når der er pædagoger helt tæt 
på, i nærheden eller længere væk (White 
& Redder 2015). Studiet viser, at børn 
interagerer langt mere, når der er en 
voksen i umiddelbar nærhed, end når  
de er inden for rækkevidde eller endnu 
længere væk. Nærheden har betydning 
for både voksen-barn-interaktionen og 
børnenes interaktion med hinanden  
og ligefrem børnenes leg med legetøj. 

Børns interaktion med hinanden og med 
legetøj stimuleres af en voksens nærhed 
– måske fordi børn initierer eller udvider 
deres interaktion med de voksne gen-
nem legetøj og interaktion med andre 
børn. En anden vigtig pointe i studiet er, 
at der er mere interaktion, når det er 
børnenes primære voksne, der er i 
 nærheden. Er det én af de andre voksne, 
så falder mængden af interaktion. Den 
fysiske nærhed kan altså ikke stå alene. 
Relationen mellem barn og voksen 
betyder meget for, hvorvidt der er tale 
om en interaktion, der har en positiv 
effekt på barnet. 
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Leg 

Leg kan have flere former og formål. Fx som aktivitet, hvor børn  
leger med særligt legetøj som klodser, togbane, dukker osv.  

Legen er også en arena, hvor børnenes følelser kan få frit spil,  

fx når de fordyber sig i legen og er inde i legen. 
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Pædagogerne spiller en 
afgørende rolle i børnenes 
leg 
Pædagogens rolle i legen kommer til 
udtryk, både når pædagogen spiller en 
aktiv rolle, og når pædagogens rolle er 
mere passiv. Studierne viser, at pæda-
gogerne ofte er meget bevidste om, 
hvornår de skal være deltagende,  
og hvornår de skal iagttage eller holde 
sig helt uden for børnenes leg. Også 
børnene er meget opmærksomme på, 
hvorvidt pædagogen forstår legen,  
leger med og er nærværende eller 
 fraværende, både mentalt og fysisk. 

Et islandsk studie har kigget nærmere 
på små børns forståelse af pædagoger-
nes rolle i deres leg (Pálmadóttir & 
Einarsdóttir 2015). Studiet viser, at de 
1-3-årige børn hovedsageligt anskuer de 
voksnes rolle i legen ud fra fire forhold: 
1) hvordan de hjælper børnene i lege-
situationer og med legetøj/-materiale,  
2) hvorvidt de bekræfter børnene i deres 
kompetencer, 3) hvorvidt de voksne 
støtter børnene i deres sociale inter-
aktioner, og 4) de voksnes deltagelse i 
leg og legeaktiviteter. Børnene er med 
andre ord bevidste om og opmærk-
somme på, hvordan pædagogerne 
interagerer med dem fysisk (hjælper 
dem med legetøj, puslespil osv.), men 
også mentalt, fx når de bekræfter 
 børnene i deres kompetencer og der-
med tilkendegiver, at de kan se og  
forstå børnene. 

De forskellige måder, hvorpå pædago-
gerne intervenerer i børnenes leg, bliver 
også undersøgt i et studie fra Australien 
(Fleer 2015). Her pointerer forskerne,  
at børnene sætter stor pris på, når de 
voksne leger med på legens præmisser. 
Studiet viser dog, at pædagogerne 
 sjældent agerer som ligeværdige lege-
deltagere over for børnene, da de som 
regel forsøger at tilføje legen et lærings-
indhold. Forskeren bag studiet vurderer, 
at pædagogerne med fordel kan arbejde 

med konkrete læringsmål i legen. Som 
ligeværdige deltagere i legen har de 
mulighed for at imødekomme nogle af 
de udfordringer, der kan opstå i legen, 
såsom konflikter, uden at bryde med 
legens egenudvikling og børnenes for-
ventninger om, at de voksne leger med.

Pædagogernes fysiske 
tilstedeværelse og kontakt 
bidrager til en mere aktiv 
leg 
Pædagogernes fysiske tilstedeværelse  
i børns leg er også omdrejningspunktet  
i et hollandsk studie, der finder en klar 
sammenhæng mellem pædagogens 
tilstedeværelse og de 2- og 3-årige børns 
engagement i legen (Singer et al. 2014). 
Pædagogens fysiske tilstedeværelse 
betyder helt konkret, at børnenes leg  
er mere engageret. Studiet viser også,  
at børnenes leg bliver påvirket af pæda-
gogernes måde at interagere med dem 
på. Gensidig kommunikation og fælles 
opmærksomhed i forbindelse med 
legen har en positiv effekt på børnenes 
engagement i det, de beskæftiger sig 
med. I den forbindelse viser studiet 
også, at de fleste børn befinder sig der, 
hvor pædagogerne befinder sig. Dermed 
er de fleste legekammerater også at 
finde i pædagogernes nærvær.

Når pædagogerne er tætte på børnene  
i deres leg, finder de måder at hjælpe 
børnene videre på, når de er gået i stå, 
eller når konflikter opstår. Dermed øges 
intensiteten i legen og legens varighed. 
Det samme studie finder også, at pæda-
gogernes bevægelser i et lokale påvirker 
børnene, fx når en pædagog går ud af 
eller træder ind i et rum. Børnene stand-
ser deres leg og følger pædagogens 
bevægelser og holder øje med, hvad 
pædagogens næste træk er. Forskerne 
konkluderer, at dette til dels kan 
 for klares ved, at når pædagogerne 
 nærmer sig børnenes rum eller leg,  
er det ofte for at intervenere. 

Hovedpointer

Pædagogerne spiller en 
afgørende rolle i børnenes 
leg. 

Pædagogernes fysiske 
tilstedeværelse og kontakt 
bidrager til en mere aktiv 
leg.

Legen fungerer som ramme 
for børnenes sociale 
 interaktion.
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Børnene gør sig derfor klar til at reagere 
på den interaktion, de forventer kom-
mer, når pædagogen bevæger sig ind  
i lokalet. For børnene er disse skift 
 krævende, og derfor forsøger de, ifølge 
forskerne, at forberede sig selv. Når 
pædagogerne blander sig i børnenes  
leg – uden at have sat sig ind i, hvad 
legen går ud på, eller hvor i legen 
 børnene er – opnår de ikke et højt 
 engagement fra børnenes side. Samtidig 
viser studiet, at pædagogernes fysiske 
nærhed eller tilstedeværelse vægter 
højere end interaktion, når det gælder 
legeengagement. Forskerne konklude-
rer, at dette er et vigtigt fund, eftersom 
man ikke så ofte taler om  vigtigheden af 
pædagogernes fysiske tilstede værelse, 
men snarere om  interaktionen mellem 
børn og voksne. 

De voksne har også en vigtig funktion 
som fysiske rollemodeller for børn.  
Det viser et norsk studie, der undersøger, 
hvilken form for indflydelse voksne har 
på børns deltagelse i fysisk leg i dagtil-
buddet (Bjørgen 2015). Studiet viser,  
at de voksnes fysiske adfærd og attitude 
fremmer børnenes involvering i fysisk 
leg – af den simple grund, at børn ofte 
gør det, de voksne gør. Forskeren påpe-
ger også, at de voksnes attitude i forhold 
til fysisk aktivitet og den måde, hvorpå 
de udtrykker glæde ved at bevæge sig, 
kan spille en central rolle for udviklingen 
af børns følelser med hensyn til fysisk 
aktivitet. De voksnes tilgang til fysisk 
aktivitet har således en afsmittende 
virkning på børnene, og fysisk kommu-
nikation i form af energi, vitalitet og 
kropslige udtryk påvirker ikke blot børns 
deltagelse i den aktive leg, men også 
deres nydelse af fysisk aktiv leg. Hertil 
peger resultaterne på, at der er en gen-
sidig afsmitningseffekt, hvor børnenes 
nysgerrighed og kropslighed motiverer 
de voksne og omvendt. Spontane begi-
venheder giver børn og voksne fælles 
oplevelser, og nye impulser kan være 
vigtige i forhold til at udvikle nye 
 kompetencer. 

Bjørgens (2015) studie viser også, at  
den form for leg, der opstår på ture ude  
i naturen, bidrager til andre former for 
tæthed og interaktion mellem børn og 
voksne end dem, som normalt opstår 
hjemme i dagtilbuddet. De voksne 
 oplever, at børnene bliver mere nysger-
rige i naturen, og at der opstår flere 
udfordringer, overraskelser og spontane 
momenter, som fremmer såvel 
børn-børn-relationer som børn- voksne-
relationer i fysisk leg.

Legen som ramme for 
social interaktion 
Børns evner til at indgå i sociale rela-
tioner afhænger af flere faktorer, blandt 
andet deres sociale kompetencer og 
sproglige evner. I et dansk studie under-
søges leg mellem børn, og hvordan 
børn, der er socialt kompetente, gør 
brug af forskellige sociale, materielle, 
sproglige og kommunikative ressourcer  
i legen (Karrebæk 2011). Når børn, der  
er mindre socialt kompetente, gør brug 
af de samme ressourcer, garanterer det 
ikke social og kommunikativ succes. 
Studiet viser, hvordan en gruppe af 
drenge organiserer deres leg og deres 
sociale relationer samtidigt. Deltagelse  
i leg er en præstation i sig selv, og 
 børnenes sociale succes i legen afhæn-
ger af deres individuelle kompetencer 
såvel som af de andre børns agendaer 
og strategier. Nogle børn bruger de 
andre børn i legen til at fremme deres 
egne interesser ved fx at ekskludere  
dem fra legen eller invitere andre børn 
ind. Forskeren bag studiet understreger, 
at sprog og sociale evner ikke skabes 
ubesværet, smertefrit og uundgåeligt i 
børns leg, og at børns legeoplevelser  
er væsentlige. Det gælder både de 
 oplevelser, der normalt anses som 
 positive, og de oplevelser, der normalt 
anses som mindre positive.
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Aktiviteter 

Aktiviteter i ordets bredeste betydning udføres i hvert eneste dagtilbud 

hele året rundt og kan være aktiviteter knyttet til hverdagsrutiner, 

såsom skiftesituationer eller måltider, eller afgrænsede aktiviteter som 
fx dialogisk læsning. Det er alment anerkendt, at de fleste aktiviteter  
er afgørende for barnets udvikling, trivsel og læring. I dette tema 

præsenteres udvalgte eksempler på forskning i specifikke aktiviteter. 

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

PROCES-
KVALITET
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Aktiviteters kvalitet vokser 
i børns og voksnes samspil 
Et svensk casestudie har undersøgt 
kvaliteten af dagtilbud med fokus på  
de voksnes evne til at kommunikere 
med og imødekomme 1-2-årige børn 
under aktiviteter (Sheridan et al. 2009). 
Forskerne bag studiet konkluderer, at 
der på grund af varierende kvalitet i de 
undersøgte dagtilbud ikke er lige mulig-
hed for læring i svenske dagtilbud. I 
vurderingen af kvalitet skelner forskerne 
mellem tre typer af miljøer: separe-
rende/begrænsende miljøer, børne-
centrerede forhandlingsmiljøer og 
udfordrende læringsmiljøer. I de 
 separerende/begrænsende miljøer 
holdes børnene sammen i den store 
børnegruppe, og legesituationer kende-
tegnes ved manglende vokseninitiering 
og struktur, idet børnene selv flyder 
rundt og leger. Dermed risikerer 
 børnene, at de ikke får den fornødne 
støtte, bliver involveret eller bliver til-
skyndet til at lære. I andre dagtilbud  
af lav kvalitet har voksenstyringen 
omvendt taget overhånd, og børnene 
delagtiggøres sjældent eller aldrig i 
dagens aktiviteter, der kendetegnes  
ved faste strukturer og begrænsninger. 
De børnecentrerede forhandlingsmiljøer 
kendetegnes ved, at børn leger sammen 
alene og får gode muligheder for at 
udvikle sig socialt sammen med 
 pædagoger, der er interesserede og 
engagerede i børnenes aktiviteter. I et 
udfordrende læringsmiljø igangsættes 
aktiviteter af børn såvel som voksne,  
og der udvikles et samspilsklima, hvor 
aktiviteterne hurtigt følges op og udvik-
les af børnene selv. Indholdet af aktivite-
ter bestemmes ud fra en gensidig ide-
udvikling, og sommetider får børnene 
også mulighed for selv at planlægge 
aktiviteter, ligesom de også inddrages 
aktivt i problem og konfliktløsning. 

Samlet set peger studiet således på,  
at aktiviteters kvalitet afhænger af gra-
den af samspil mellem børn og voksne, 
der må balancere mellem for meget  
og for lidt voksenstyring, så der sættes 
rammer for børnene, samtidig med at  
de delagtiggøres og tilskyndes til del-
tagelse. 

De voksne har betydning 
for børnenes deltagelse  
i fysiske aktiviteter
Amerikansk forskning viser, at effekten 
og intensiteten af den fysiske aktivitet 
stiger markant, når pædagogerne initie-
rer og motiverer til bevægelse (William 
et al. 2009). Gennem direkte observation 
af fireåriges fysiske aktivitet påviser 
William et al. (2009), at selv simple 
opmuntringsstrategier som peptalks  
ved aktivitetens begyndelse og løbende 
tilskyndelse til fortsættelse samt en 
eventuel tildeling af klistermærker ved 
deltagelse øger børnenes bevægelse 
signifikant. Effekterne af voksenstyrin-
gen er særligt store, når det kommer til 
udsatte børns fysiske aktivitet. Hos disse 
børn falder aktivitetskurven markant, 
når voksenstyringen stopper. Således 
tyder det på, at voksenstyringen spiller 
en vigtig rolle, i at fremme børns del-
tagelse i fysisk aktivitet.

Nielsen et al. (2013) kan bidrage med en 
interessant pointe i forhold til fysisk 
aktivitet, idet det her påpeges, at børn, 
der er beskæftiget med netop dans, 
musik og atletik, opnår bedre resultater  
i læsning og matematik op igennem 
deres skolegang. Desuden har dans  
vist sig givtigt i forhold til udsatte børns 
sociale kompetencer og inklusion i 
fællesskaber. På den måde kan fysisk 
aktivitet facilitere både faglighed og 
socialitet og skal dermed ikke nød-
vendigvis opfattes som en distinkt akti-
vitetsform. Christoffersen et al. (2014) 
pointerer dog i deres forskningskort-
lægning, at også de fysiske omgivelser  
er vigtige betingelser i forhold til at 
understøtte bestemte typer opførsel.  
Fx skaber opdagelsesorienterede lege-
pladser mere kognitiv leg hos børn. 

Samlet set betyder både de fysiske 
rammer og voksendeltagelsen noget for 
børnenes bevægelse, som altså i sidste 
ende påvirker både deres faglige og 
deres sociale færdigheder. Det til trods 
viser et norsk studie, der fokuserer på 
børneperspektivet, at børn sjældent 
oplever, at de voksne deltager i legen 
med dem (Bratterud et al. 2012). 

Hovedpointer

Aktiviteters kvalitet vokser  
i børns og voksnes samspil.

De voksne har betydning  
for børnenes deltagelse  
i fysiske aktiviteter.

Rundkredsaktiviteter øger 
børns sociale kompetencer.

Særlige aktiviteter  
styrker børns deltagelse i 
 demokratiske fællesskaber.

Børnelitteratur kan  
styrke arbejdet med 
 videnskabelige aktiviteter. 

Pædagogisk  

personale-
perspektiv

Svinth (2010) påpeger, at det 
levende samspil mellem børn  
og voksne har betydning for 
 børnenes mulighed for at lære, 
erfare og forhandle med be-
stemmelse. Stram kontrol af en 
aktivitet begrænser børns mulig-
heder for engageret deltagelse,  
og en stærk styring fra pædago-
gernes side gør det vanskeligt  
at skabe plads til børnenes  
bidrag. Omvendt medfører mere  
fleksible rammer for aktiviteten,  
at børnene bliver mere 
 deltagende. 
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Børne- 
perspektiv 

Et dansk-amerikansk studie, der 
blandt andet har til formål at 
undersøge børns perspektiver på 
aktiviteter i dagtilbud, viser, at 
både danske og amerikanske børn 
er særligt glade for selvorganiseret 
leg med venner. Ingen af børnene 
fremhævede organiseret leg eller 
organiserede aktiviteter positivt 
eller negativt, men de fortalte, at 
de gerne vil lege selvorganiserede 
lege – også sammen med de 
voksne. Forskerne fremhæver 
desuden visse kulturelle forskelle 
mellem børnene: Hvor danske 
børn i høj grad selv igangsætter 
aktiviteter og vælger, hvem de vil 
lege med, leger amerikanske børn 
alle inden for bestemte legeområ-
der og er dermed mindre tilbøje-
lige til at selektere legekammera-
ter (Kragh-Müller & Isbell 2011). 

Rundkredse øger børns 
sociale kompetencer
Rundkredsaktiviteten knyttes ofte 
 sammen med udviklingen af børns 
sociale kompetencer, herunder deres 
evne til at indgå i et fællesskab, samt 
med understøttelse af en tidlig 
 demokratisk orientering (fx Emilson  
& Johansson 2013). 

Emilson og Johansson (2013) viser, at 
børns deltagelse i rundkredssamlinger 
hovedsageligt afhænger af deres 
 individuelle villighed til deltagelse,  
der generelt er større hos piger end  
hos drenge i 1-3-årsalderen. Dog kan 
pædagogernes bestræbelser på at 
 involvere børnene i aktiviteten have  
stor betydning for fastholdelsen af det 
enkelte barn eller gruppen som helhed. 
Det påpeges i den forbindelse, at for-
følgelse af børneperspektivet er én af de 
mest effektive måder at fange og enga-
gere børnene i rundkredssamlingen på. 
Studiet finder også, at selvom børnene 
ved samlinger forventes at deltage og 
opføre sig på særlige måder, så er de til 
stede på deres egne præmisser og kon-
trollerer selv graden af egen deltagelse.

Anden forskning peger på, at det i særlig 
grad er rammerne for rundkredsaktivi-
teten, der er væsentlige for børnenes 
tilbøjelighed til ikke at afbryde eller 
melde sig ud (Ling & Barnett 2013). 
Specifikt påvises det, at antallet af 
 afbrydelser formindskes markant, hvis 
børnene belønnes kollektivt, afhængigt 
af om de i fællesskab kan gennemføre 
rundkredssamlingen uden at overskride 

en i forvejen fastsat grænse for afbrydel-
ser. Argumentet er, at den kollektive 
belønning øger børnenes kollektive 
orientering og dermed deres evne til  
at indgå i et fællesskab.

Et andet studie, Eide et al. (2012), mener 
dog, at tilpasningen af aktiviteter til 
børnenes alder og interesser i sig selv 
kan være nok til at sikre opmærksom-
hed og fokus under samlingsstunder. 
Særligt påpeges det, at genkendelsen 
– fx gennem bevægelser, relationer og 
genstande – er vigtig for fastholdelsen  
af børnenes koncentration, hvorfor 
oplæsning af historier med fordel kan 
suppleres med fx figurer, der rykker sig  
i takt med historieforløbet. Desuden 
peges der på det hensigtsmæssige i at 
tilrettelægge rundkredsaktiviteter, hvor 
børnene øver sig i at vente på deres tur, 
men som samtidig sikrer, at alle børnene 
får lige adgang til at blive set og hørt.  
Det understreges dog også, at sådanne 
aktiviteter kun fungerer, hvis børne-
gruppen ikke bliver for stor, og at 
 følelsen af et ”vi”, som en sådan aktivitet 
kan skabe, bedst faciliteres, hvis den 
voksne deltager engageret. 

Særlige aktiviteter  
styrker børns deltagelse i 
demokratiske fællesskaber 
Grindheim (2012) påviser, at børns 
demokratiske deltagelse i et fællesskab 
kan styrkes gennem puslespilsaktiviteter. 
Måden, hvorpå børnene deltager i akti-
viteten og bruger puslespil, viser, at de 
opfatter puslespil som et fælles projekt. 

Kvalitet i dagtilbud Proceskvalitet
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Det at lægge puslespil er derfor sjældent 
et soloprojekt. Studiet viser, at inter-
aktion finder sted mellem  børnene,  
ved at puslespillet ofte bliver lagt af flere 
børn, eller ved at børnene interagerer, 
selvom hvert barn er ved at lægge sit 
eget puslespil. Et gennemgående tema 
er, at barnet regulerer sin deltagelse ved 
at balancere mellem samarbejde og 
konkurrence, hvilket kan ses som 
 deltagelsesmåder, der drejer sig om 
ligeværd og fællesskab som demo-
kratiske værdier. 

Børnelitteratur kan  
styrke arbejdet med 
 videnskabelige aktiviteter 
Børnelitteratur kan tilbyde et betryg-
gende og tematisk holdepunkt før, 
under og efter særlige aktiviteter. Et 
studie viser, hvordan en bog omhand-
lende et besøg hos dyrlægen skabte  
en rammefortælling for pædagogernes 
interaktion med børnene om lægelige 
instrumenter (McLean et al. 2015). 
Inddragelse af børnelitteratur på denne 
måde er muligt at gennemføre for en 
stor børnegruppe og med vekslende 
voksenstyring, så der også gives rum  
for børnenes frie udfoldelse og under-
søgelse af instrumenterne. Forskerne 
konkluderer, at inddragelse af børne-
litteratur kan være en gavnlig måde, 
hvorpå man kan bygge bro mellem 
videnskabelige aktiviteter og det  
sociale og kulturelle læringsmiljø, som 
pædagoger generelt føler sig hjemme i. 
Samtidig understøtter det børns tidlige 
videnskabelige læring og nysgerrighed 
over for den omgivende verden.
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Faglige kognitive 
 færdigheder 

Faglige kognitive færdigheder handler om børns tale sprogs-
kompetencer, læse- og skriveforudsætninger (literacy) og  
talforståelse (numeracy). Betegnelsen begyndende tekstsproglighed 

(emergent literacy) anvendes om barnets første afprøvende læse-  
og skriveforsøg. Ligeledes anvendes betegnelsen tidlig talforståelse 

(emergent numeracy) om barnets første erfaringer med at lave  

mønstre, tælle, kategorisere ting osv.

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET
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Strukturerede og 
 eksplicitte lærings-
aktiviteter kan fremme 
børns faglige kognitive 
 færdig heder – også børn,  
som anses som udsatte
En række studier forsøger at måle effek-
ten af forskellige systematiske indsatser 
og programmer, som har til formål at 
fremme en eller flere af børnenes faglige 
kognitive færdigheder. Studierne viser, 
at de systematiske indsatser i langt de 
fleste tilfælde har en positiv effekt på de 
færdigheder, de har til formål at fremme. 
Det gælder både de studier, som foku-
serer på indsatser, der fremmer tidlig 
tekstsproglighed, og de studier, som 
fokuserer på indsatser, der fremmer 
tidlig talforståelse. 

Mens denne type studier fylder meget 
inden for den amerikanske dagtilbuds-
forskning, findes der kun få eksempler 
fra Danmark. Et af disse eksempler er 
det omfattende studie af Bleses et al. 
(2015) blandt 3-6-årige børn i danske 
dagtilbud, som undersøger effekten  
af sprogindsatserne SPELL og Fart på 
sproget. Både SPELL og Fart på sproget 
bygger på det internationalt anerkendte 
program Read it again, men er blevet 
videreudviklet og tilpasset en dansk 
kontekst. Indsatserne har til formål at 
give pædagogerne værktøjer til at skabe 
stimulerende og interaktive samtaler 
med børnene rettet mod børnenes 
tidlige sproglige færdigheder. Begge 
indsatser er blevet udført under hver-
dagslige vilkår og som supplement til  
de normale læringsaktiviteter i dagtil-
buddene. Bleses et al.s (2015) studie er 
med 13.000 deltagende børn et af de 
største nyere studier – også internatio-
nalt. Studiets resultater viser, at begge 
programmer (og især Fart på sproget) 
styrker børnenes sprogudvikling. Dog 
konkluderer undersøgelsen også, at 
denne effekt kun er påvist på den korte 
bane, og at der derfor vil være behov for 
yderligere undersøgelser for at fastslå, 
om effekten er vedvarende over længere 
tid.

Flere af de internationale studier har 
fokus på børn, som anses for særligt 
udsatte i forhold til at udvikle sproglige 

eller matematiske vanskeligheder. Disse 
studier fokuserer på, hvordan målret-
tede indsatser i børnehaven kan for-
bedre børnenes forudsætninger for tileg-
nelse af de nødvendige faglige kognitive 
færdigheder. I et amerikansk studie 
undersøger Hilbert & Eis (2014) effekten 
af indsatsen Read It Again-PreK! for 
45årige, som Bleses et al.s (2015) stu-
die, nævnt ovenfor, bygger på. Indsatsen 
er et supplement til de normale lærings-
aktiviteter og fokuserer særligt på at 
styrke børnenes begyndende teksts-
proglighed. Studiet viser, at interventi-
onsprogrammet har en markant positiv 
effekt på børnenes ordforråd, lydlige 
opmærksomhed (fonologiske opmærk-
somhed) samt deres interesse og forstå-
else for skriftligt sprog. Et andet ameri-
kansk studie viser, at en struktureret og 
målrettet indsats kan forbedre evnen til 
at kende og adskille de forskellige bog-
stavers lyde fra hinanden hos børn i 
5-6-årsalderen med særlig risiko for at 
udvikle læsevanskeligheder (Helf et al. 
2014). I løbet af testperioden forbedrede 
de børn, som deltog i indsatsen, deres 
sprogfærdigheder markant mere end de 
børn, som blot deltog i de almindelige 
læringsaktiviteter i børnehaven.

I en systematisk forskningskortlægning 
konkluderer Nielsen et al. (2013), at 
curriculumbaseret pædagogik i lærings-
miljøet, dvs. en læreplansbaseret tilgang 
med bestemte læringsmål, har positiv 
indvirkning på barnets faglige kompe-
tencer. Samtidig konkluderer de dog,  
at det kan have en negativ effekt, hvis 
der udelukkende anvendes en stramt 
struktureret læreplan med fokus på 
faglige kompetencer. 

Inden for temaet sprog og læsning 
beskriver de, hvordan fonologisk 
opmærksomhedstræning kan forbedre 
børns sproglige kompetencer – også 
senere i skolesystemet og også for børn 
med indlæringsvanskeligheder. Hertil 
påpeger de, at strukturerede programmer 
kan medføre stærke positive virkninger, 
men ikke nødvendigvis har det alene  
i kraft af deres strukturerede karakter.  

Hovedpointer

Strukturerede og  
eksplicitte lærings-
aktiviteter kan fremme 
børns faglige  kognitive 
færdigheder – også børn, 
som anses som udsatte.

Arbejdshukommelsen  
er vigtig for udviklingen  
af børns faglige kognitive 
færdigheder.

Børns tidlige udvikling  
af faglige kognitive 
 færdigheder kan påvirke 
deres læring i skolen.

Børne - 
perspektiv 

Et studie fra Israel påviser, at  
børn i femårsalderen bliver mere 
positivt stemt over for at skrive,  
i takt med at de bliver bedre til 
det. I forlængelse af det viser 
studiet, hvordan børns skrive-
glæde og skriftlige kompetencer 
kan forbedres sideløbende med 
en systematisk intervention,  
der retter fokus på håndskrivning 
(i studiet anvendes Traffic Light). 
Dette måles blandt andet ved 
observationer af børnenes reak-
tioner, mens de skriver, og af, 
hvorvidt de udviser stolthed  
over deres skriftlige produkt 
(Lifshitz & Har-Zvi 2015).
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I stedet peger de på en række para-
metre, som har betydning for, om pro-
grammerne medfører en positiv effekt,  
fx om pædagogerne modtager støtte  
i forbindelse med implementering af 
programmet, om programmet er  
baseret på forskningsbaseret viden,  
og om programmet lægger vægt på 
pædagog styret praksis støttet af 
 struk turerede, børnevalgte aktiviteter.  
Et senere studie (Tyler et al. 2014) 
 under søger fonetik og finder, at et lærer-
styret forløb har effekt på børnenes  
evne til at sammensætte ord ud fra 
bog stavernes lyde. 

Temaet matematik og natur kortlægger, 
hvad der karakteriserer de interventions-
programmer, som har vist tydelige posi-
tive virkninger på børns matematiske 
forståelse og evner. Forskningen under-
støtter, at der kan dokumenteres positiv 
effekt, når der arbejdes struktureret og 
målrettet med lærerplaner med fokus  
på matematik. Modsat viser forskning,  
at programmer med et for bredt fokus, 
hvor matematik blot indgår som del-
element, ingen effekt har på børns 
 tidlige matematiske forståelse.

Arbejdshukommelsen  
er vigtig for udviklingen  
af børns faglige kognitive 
færdigheder
De faglige kognitive færdigheder er ikke 
uafhængige størrelser. Derimod påviser 
en række studier, at børns tidlige teksts-
proglighed påvirker deres tidlige talfor-
ståelse. Et studie fra Holland blandt 
46årige børnehavebørn viser fx, hvor-
dan børn, som er i særlig risiko for at 

1 Henry, L. (2011). The Development of Working Memory in Children. SAGE Publications.

udvikle læsevanskeligheder, også har 
sværere ved at udvikle deres talfor-
ståelse (Van Luit & Toll 2015). Studiet 
måler effekten af interventionsprogram-
met The Road to Mathematics, som 
foruden matematiske øvelser og aktivi-
teter også retter fokus på udvikling af et 
matematikrelateret sprog. På baggrund 
af resultaterne konkluderer forfatterne, 
at en sådan indsats kan fremme 
 udvikling af tidlig talforståelse hos  
børn, som har svært ved tidlig sprog-
tilegnelse. 

Hertil påpeger en række studier, at der 
er en vigtig sammenhæng mellem 
arbejdshukommelsen og de faglige 
kognitive færdigheder. Arbejds-
hukommelsen fungerer som bindeled 
mellem korttids- og langtidshukom-
melsen. Det er arbejdshukommelsen, 
som gør os i stand til midlertidigt at 
gemme de informationer, vi opfanger,  
og bearbejde dem på samme tid. Derfor 
spiller arbejdshukommelsen en vigtig 
rolle i forhold til at skabe overblik over 
nye informationer. Arbejds hukom-
melsen er vigtig for udvikling af børns 
faglige kognitive færdigheder, fordi den 
understøtter barnets øvrige evner til at 
ræsonnere, lære og forstå1. I et af Toll  
& Van Luits tidligere effektstudier af 
interventionsprogrammet The Road  
To Mathematics blandt børnehavebørn  
i 46årsalderen undersøger de, hvordan 
børnenes verbale og visuelle arbejds-
hukommelse har indvirkning på effekten 
af programmet (Toll & Van Luit 2012). 
Studiet viser, at jo bedre børnenes 
 verbale arbejdshukommelse fungerer, 
des større effekt har programmet på 
deres tidlige talforståelse. Passolunghi  

& Costa (2016) fokuserer på samme 
måde på arbejdshukommelsens betyd-
ning for tidlig talforståelse. I et studie 
blandt femårige børnehavebørn under-
søger de, om aktiviteter, der målrettet 
styrker barnets arbejdshukommelse, 
kan være med til at fremme tidlig tal-
forståelse. Resultaterne fra forløbet 
sammenlignes med resultater fra en 
kontrolgruppe med børn, som i stedet 
har deltaget i aktiviteter, som fokuserer 
direkte på at træne komponenter i den 
tidlige talforståelse. Resultaterne fra 
studiet viser, at de børn, som har fået 
trænet deres arbejdshukommelse, gør 
lige så store fremskridt i deres talfor-
ståelse som de børn, som mere mål-
rettet har fået trænet denne færdighed. 

Også Röthlisberger et al. (2011) argu-
menterer for, at målrettede aktiviteter 
understøtter børns kognitive og  
sociale udvikling. De undersøger børns 
eksekutive funktioner, som er et neuro-
psykologisk begreb for hjernens over-
ordnede og styrende funktioner. Studiet 
beskriver, hvordan der i schweizisk 
forskning arbejdes med arbejds-
hukommelse, kontrol i forbindelse med 
forstyrrelser og kognitiv fleksibilitet.  
De finder, at målrettede aktiviteter 
 medfører en markant forøgelse af 
arbejdshukommelsen og den kognitive 
fleksibilitet hos de femårige, mens 
 kontrollen i forbindelse med for-
styrrelser særligt blev forbedret hos  
de seksårige. Dette kan indikere, at de 
samme aktiviteter påvirker hjernens 
overordnede og styrende funktioner 
forskelligt alt efter alderstrin, hvilket  
i sig selv er et argument for gentagelse  
af målrettede aktiviteter over tid.
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Børns tidlige udvikling  
af faglige kognitive 
 færdigheder kan påvirke 
deres læring i skolen
Mange af de studier, vi har beskrevet 
under dette tema, begrunder de faglige 
kognitive færdigheders relevans med 
henvisning til omfattende forskning, 
som har påvist sammenhæng mellem 
tidlig tekstsproglighed eller talforståelse 
og barnets senere præstationer i skole-
systemet. Nogle af effektstudierne laver 
desuden opfølgende målinger på 
 børnenes færdigheder, efter at de er 
startet i skole. I det tidligere nævnte 
studie fra 2016 viser Passolunghi & 
Costa, at børns udvikling af tidlig tal-
forståelse i børnehaven har indvirkning 
på, hvordan de klarer sig i matematik  
i både 1. og 2. klasse. Studiet viser, at 
stimulering af tidlig talforståelse i 
 børnehaven medfører bedre resultater  
i matematik i både 1. og 2. klasse. 
Omvendt viser studiet også, at børn, 
som mangler disse færdigheder i 
 børnehaven, klarer sig markant  
dårligere i matematik på de nævnte 
klassetrin. I et græsk studie blandt børn  
i alderen fem til syv år finder forskerne 
frem til, at børnenes lydlige opmærk-
somhed sammen med målinger af 
 børnenes arbejdshukommelse i det 
sidste år af børnehaven er en stærk 
indikator for, hvordan børnene klarer  
sig i læsetests i 1. og 2. klasse 
(Papadimitriou & Vlachos 2014). Studiet 
viser dog, at effekten af børnenes lydlige 
opmærksomhed i børnehaven falder 
med årene, i takt med at børnenes 
 læseevne udvikler sig. Effekten af 
 børnenes tidlige færdigheder aftager 
således, i takt med at børnene bevæger 
sig op igennem folkeskolen. 
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Skoleparathed 

Børns skoleparathed omhandler både børnenes evner, interesser 

(motivation) og sociale adfærd. Skoleparathed anses derfor som  

en central resultatvariabel til måling af kvalitet og succesfulde  

indsatser i dagtilbud, da det omhandler faktorer både inden for 

børnenes sociale udvikling og inden for børnenes kognitive udvikling. 

STRUKTUREL 
KVALITET

PROCES-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

RESULTAT-
KVALITET

Kvalitet i dagtilbud Resultatkvalitet



33

Højkvalitetsdagtilbud  
og tidlig indsats øger  
børns skoleparathed
I deres systematiske forskningskort-
lægning viser Christoffersen et al. (2014), 
hvordan der i forskningen er bred enig-
hed om, at højkvalitetsdagtilbud gene-
relt øger børnenes skoleparathed og 
dermed også udbyttet af undervis-
ningen i skolen på lang sigt. Det er dog 
ikke entydigt, hvilke kvalitetsvariable der 
sikrer den høje grad af skoleparathed. 
Både daginstitutionens processuelle og 
daginstitutionens strukturelle kvalitets-
variable, såsom gruppestørrelser, 
 normering, personalets faglighed og 
 uddannelse, legebaseret læring og 
barn-voksen-relationer, synes ifølge en 
bred vifte af forskning at have betydning 
for børnenes skoleparathed ved over-
gangen til skolen.

Med udgangspunkt i et studie af 1.824 
børn i en alder helt ned til 29 måneder 
har et canadisk studie undersøgt effek-
ten af en tidlig indsats rettet mod at 
styrke børns processuelle evner med det 
formål at øge børnenes skoleparathed 
(Fitzpatrick & Pagani 2012). Studiet 
undersøger børnenes evner til at indtage 
og huske ny viden og information i lang 
nok tid til at tage den nye viden i brug 
under udførelsen af en given opgave. 
Derudover undersøges børnenes evne  
til at bevare fokus og koncentration 
gennem længere tid, til at følge instruk-
tioner, til at opretholde selvdisciplin  
og til at udvikle autonomi under læring. 
Allerede efter 29 måneder begynder 
børn at demonstrere ovennævnte pro-
cessuelle evner, og børnenes udvikling 
af disse har i dette studie vist sig at have 
betydning for deres skoleparathed ved 
afslutning af børnehaven. En tidlig  
indsats rettet mod at træne børnenes 
processuelle evner medfører mere mål-
rettet og positiv adfærd i børnehaven  
og understøtter udviklingen af børnenes 
akademiske evner såsom læse- og 
 regnekundskaber. Dertil forbedres 
 børnenes evner til at forstå og huske 
instruktioner.

Dagtilbuddet er en  
særligt vigtig arena for 
inkluderende processer  
og socialisering
I sin artikel fra 2014 beskriver Petriwskyj 
et al. (2014) to australske studier, som 
begge viser, at skoleparathed påvirkes  
af børnenes sociale baggrund, herunder 
forældrenes socioøkonomiske forhold. 
Hermed bliver kvalitetsniveauet i dag-
tilbud særligt relevant, da kvalitets-
niveauet kan have betydning for det 
enkelte barns mulighed for at modvirke 
negativ social arv. Petriwskyj et al. (2014) 
betoner derfor relevansen af at arbejde 
med skoleparathed og forberedelse til 
overgangen fra børnehave til skole som 
inkluderende processer. 

Denne betragtning understøttes yder-
ligere af et britisk studie fra 2009, som 
undersøger kontinuiteten i læring fra 
børnehaven til skolen (Fisher 2009).  
Her påvises et behov for øget fokus på 
inklusion og lige rettigheder for børn  
i forbindelse med arbejdet med skole-
parathed, uafhængigt af socioøkono-
misk baggrund, faglige og sociale evner, 
indlæringsvanskeligheder, køn, etnicitet 
og sproglige forudsætninger. Fisher 
(2009) påpeger på samme måde udfor-
dringen ved at sikre alle børn lige mulig-
heder for at opnå samme niveau af 
skoleparathed. Hun mener, at løsningen 
er at inddrage differentierede pædago-
gikker i daginstitutionen i året op til 
børns overgang til skolen samt at øge 
samarbejdet med familien. 

Herudover peger studiet på vigtigheden 
af systematisk at inddrage både børns og 
forældres oplevelser af den kommende 
overgang til skolen, da disse ofte omfat-
ter andre elementer end, hvad pæda-
gogerne inddrager i arbejdet med skole-
parathed. 

Hovedpointer

Højkvalitetsdagtilbud  
og tidlig indsats øger  
børns skoleparathed.

Dagtilbuddet er en  
særligt vigtig arena for 
inkluderende processer  
og socialisering.

Den gode overgang  
til skole kalder på godt 
 samarbejde mellem  
mange aktører.

Forældre-
perspektiv

Forskning foretaget for at belyse 
betydningen af forskellige 
anvendte pædagogiske metoder  
i børnehave og skole viser, at der 
opstår en del bekymringer hos 
forældre, når deres børn skal 
starte i skole. Særligt forældre  
til drenge frygter, at overgangen 
bliver for voldsom, og at deres 
børn vil have svært ved at sidde 
stille og være fokuseret i så lang 
tid af gangen. Omvendt er særligt 
forældre til piger forventnings-
fulde og positive med hensyn til 
deres børns overgang til skole, og 
flere forældre udtrykker, at deres 
børn mangler faglige udfordringer 
i daginstitutionen og derfor er klar 
til at begynde i skole (Fisher 2009).
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Studiet viser, at børns fokus og bekym-
ringer ofte går på det sociale som fx at 
blive drillet eller få skæld ud. Næst efter 
det sociale bekymrer børnene sig om at 
skulle arbejde hårdt. Dertil viser studiet 
en variation i børns og pædagogers 
fokus på skoleparathed. Hvor pædago-
gerne er orienterede mod faglighed, 
lære planer og akademiske evner, er 
børns fokus i højere grad på de sociale 
normer og den sociale adfærd. Det 
faglige fokus er utvivlsomt også vigtigt, 
men ifølge det britiske studie skal 
 børnene trives i en positiv socialisering 
for at kunne tilgå læringen effektivt  
og konstruktivt.

Socialisering betragtes i den brede 
litteratur som en central del af skole-
parathed, og det belyses i flere studier, 
at det er vigtigt for barnet at udvikle 
sociale kompetencer og at skabe positiv 
kontakt med jævnaldrende før skole-
start for senere at kunne opnå skole-
mæssig succes (Christoffersen et al. 
2014). Dagtilbud er en oplagt arena  
for denne socialiseringsproces, da 
 ovennævnte kundskaber med fordel  
kan tilegnes gennem leg grundet legens 
indlejrede muligheder for at afprøve 
forskellige sociale roller og regler.

Den gode overgang til skole 
kalder på godt samarbejde 
mellem mange aktører
En undersøgelse fra EVA viser, at selve 
overgangen til skolen handler om mødet 
mellem børnehaven og skolen, herunder 
dagtilbuddenes respektive rammer og 
pædagogikker (EVA 2012). Ved at indføre 
pædagogiske læreplaner i Danmark har 
man søgt at sikre en lettere overgang 
gennem et øget fokus på læring i dagtil-
buddene og ved at understøtte barnets 
lyst til at lære og barnets fundamentale 
kompetencer i dagtilbuddet. Under-
søgelsen viser, at børnehaveklasse-
lærere og pædagogiske konsulenter 
vurderer, at lærerplanerne har medført, 
at børnenes sproglige kompetencer  
er blevet bedre, når børnene forlader 
dagtilbuddet. 

Ifølge et britisk studie afhænger børns 
trivsel og succes i overgangen fra 
 dag institution til skole af både alder, 
køn, identitet og agens (Fisher 2009). 
Overgangen til skolen er således et 
komplekst samspil mellem børns 
 individuelle, sociale og kulturelle 
 person, deres evne til at være selv-
skabende og udtrykke egen vilje og  
de socio økonomiske kontekster 
 vedrørende køn, etnicitet og klasse,  
som børnene kommer fra og flytter  
over i. Dette er alle faktorer, som er 
betydningsfulde for barnets måde at 
håndtere overgangen på. Det er derfor 
ikke tilstrækkeligt at arbejde med 
 standardløsninger i læreplanerne i for-
bindelse med overgange. Pædagoger  
og lærere i de tidligere  klasser skal i 
stedet kende deres børn og kunne 
 identificere særlige behov. Studiet 
beskriver yderligere, at pæda gogers  
og læreres attitude over for og forvent-
ning til et barn er centrale for barnets 
selvtillid og mod. Derfor må pædagoger 
og lærere ikke arbejde ud fra, at et barn 
vil reagere på en bestemt måde, fordi 
det kommer fra en socialt udsat bag-
grund, da det er individuelt, hvordan  
det enkelte barn oplever og håndterer 
overgangen. Ansvaret for en succesfuld 
og inkluderende overgang fra dagtilbud 
til skole ligger i lige så høj grad hos 
 dagtilbuddet som hos skolen. 

Lige muligheder for og rettigheder til  
en positiv overgang til skolen er yderst 
aktuelt, da børn fra socialt, kulturelt  
og/eller økonomisk udsatte hjem har 
langt større udfordringer ved over-
gangen til skole, hvilket i særdeleshed 
kommer til udtryk i progressionen i det 
første skoleår. Dette understøttes af et 
australsk studie fra 2013, som peger  
på nødvendigheden af specialiseret 
pædagogisk praksis i arbejdet med  
at sikre lige muligheder for alle børn 
(Petriwskyj et al. 2014). Studiet viser,  
at lærere og pædagoger, som er uddan-
nede til at arbejde med alsidige børne-
grupper, opnår langt bedre inklusion  
og mere positive overgange end 
 ikkespecialiserede lærere og undgår 
dermed marginalisering og eksklusion  
af børn med lavere skoleparathed.
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Bilag:  
Metodisk fremgangsmåde
I det følgende redegøres der for den metodiske frem-
gangsmåde i forhold til søgninger og inklusion af forskning i 
forskningsopsamlingen om kvalitet i dagtilbud. 

Søgning og databaser
Der er foretaget en litteratursøgning efter empirisk primær-
forskning samt forskningskortlægninger i databaserne 
Academic Search Complete, Netpunkt og NB-ECEC. Valget om 
at afskære os fra andre databaser er foretaget ud fra et hensyn 
om relevans og tilgængelighed. 

Ud over empirisk primærforskning er forskningskortlægninger 
inddraget. Disse er medtaget ud fra et rationale om, at forsk-
ningskortlægninger er givtig forskning, der bidrager med viden 
om, i dette tilfælde, kvalitet i bred forstand og med dybdegå-
ende analyser. Dermed udbredes vidensgrundlaget, som 
denne opsamling hviler på. Der er dog et par forhold, som er 
vigtige at holde sig for øje i forbindelse med forskningskortlæg-
ninger. For det første vil disse publikationer inkludere forsk-
ning, der ikke nødvendigvis falder inden for de kriterier, der er 
opstillet for denne opsamling. Fx inddrager flere af publikatio-
nerne forskning, der er publiceret før 2008. Derudover vil de 
metodiske fremgangsmåder og emneafgrænsninger i disse 
forskningskortlægninger variere. Der vil således være variation 
i kriterier for vurdering af inkluderet forskning, som er forskellig 
fra nærværende forskningsopsamling. 

Screening og kriterier for inklusion  
og eksklusion
Der blev identificeret i alt 1.478 muligt relevante referencer i de 
tre databaser. Disse studier er blevet screenet på to niveauer. I 
første fase blev der screenet for relevans på abstractniveau. I 
anden fase blev publikationerne screenet i deres helhed. 
Kriterierne for screeningen i disse to første faser var, at forsk-
ningen skulle: 

1  Omhandle dagtilbud for 0-6-årige børn

2  Omhandle kvalitet eller elementer af kvalitet i dagtilbud

3  Identificere mindst én faktor, der medvirker til at skabe  
god kvalitet i dagtilbuddet

4  Vise en sammenhæng mellem en kvalitetsvariabel  
og et resultat 

5  Påvise en effekt relateret til én eller flere variable inden  
for dagtilbuddet.

I relation til det fjerde screeningskriterium skal det bemærkes, 
at flere af de inkluderede studier finder, at der ingen sammen-
hæng er mellem de kvalitetsvariable og det resultat eller de 

resultater, som undersøges. Her er det vigtigt at pointere, at 
dette ikke nødvendigvis betyder, at der er evidens for, at der 
ikke er sammenhæng imellem de givne variable og et resultat. 
En sådan konklusion vil dog ofte være fejlagtig, da de tests, 
som er foretaget i forskningen, er valgt med henblik på at 
påvise sammenhænge og derfor ikke nødvendigvis er egnede 
til at påvise det modsatte.

Der er primært screenet og vurderet ud fra relevanskriterier, 
dog er studier fundet i databasen NB-ECEC eksternt kvali-
tetsvurderet. De systematiske kortlægninger, der er inddraget, 
har ligeledes gennemgået en form for kvalitetsvurdering af de 
inkluderede studier i hver af disse kortlægninger.

Efter første screening var der 376 muligt relevante studier fra 
databasesøgningerne tilbage. Ud over databasesøgningerne er 
der fundet relevant forskning gennem referencer og en eks-
pertgruppe tilknyttet projektet – den såkaldte sneboldproces. 
Processen har medført, at der er inkluderet studier, der ikke er 
fundet i databasesøgningerne, og som desuden er publiceret 
uden for den opsatte tidsramme for de øvrige studier, da de er 
vurderet til at være særligt relevante eller særligt toneangi-
vende for forskningen i kvalitet i dagtilbud. 

Alle disse studier er i anden screeningsfase blevet læst og 
kodet efter kvalitetstemaer, der blev identificeret i forskningen. 
Flere af studierne har kunnet indgå under flere af de fundne 
temaer. Efter anden screeningsfase er der foretaget en 
afgrænsning til de i opsamlingen otte medtagne temaer bl.a. 
ud fra at temaet skulle være dækket af flere studier. 
Opsamlingen inkluderer i alt 70 studier, der er vurderet til at 
være relevante for de otte medtagne temaer. 

Ekspertgruppe
En ekspertgruppe har været tilknyttet projektet. Gruppen har 
bestået af: 

•  Post.doc./lektor Elisabeth Bjørnestad,  
Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo 

•  Professor Bente Jensen,  
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse,  
AU, København

•  Adjunkt Anders Skriver Jensen,  
Professionshøjskolen UCC, København. 

Ekspertgruppen har bistået arbejdet med at identificere rele-
vante referencer, ydet sparring undervejs i processen med 
udvælgelse af temaer samt foretaget review af den endelige 
forskningsopsamling.
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Søgestrategi

Søgningen er foretaget i foråret 2016, og det må derfor forventes, at nyere forskning (2015-17) indgår i begrænset omfang.  
Der er søgt efter empirisk forskning publiceret på engelsk eller ét af de skandinaviske sprog udgivet efter 2008. Dog er der medtaget 
forskning publiceret før og efter 2008 gennem en såkaldt sneboldproces, jf. nedenfor. Der er blevet søgt med følgende søgetermer  
i følgende databaser: 

DATABASE SØGNING ANTAL HITS 

ACADEMIC SEARCH COMPLETE

Academic Search Complete omfatter 
 viden skabelige artikler inden for  
en række  fagområder. 

Day care OR Group care OR Early childhood education  
and care OR Child care OR Early childhood education OR 
Preschool OR Nursery school OR Family care OR Home care  
OR Nursery OR Kindergarten) AND (Infants OR Toddlers OR 
Children OR Babies OR Teachers OR Kids) AND (Care OR Learning 
OR Play OR Child development OR Numeracy OR Literacy OR 
Curriculum OR Caregiving OR Attachment OR Language 
 acquisition OR Emergent writing OR Emergent math OR Social  
skills OR Social development OR Peer  interaction OR Sustained 
shared thinking) AND (Pedagogy OR Intersubjectivity OR Methods 
OR Responsive care OR Joint attention OR Interaction OR 
Teacher-child-relations OR Early interventionww OR Effective 
programs) NOT (Pediatric* OR Obes* OR Hospital* OR Medicin*  
OR Chronic* Marriage* OR Autism* OR Teenage (pregnancy))

Afgrænsning: år > 2008

1.113 hits, hvoraf 
236  publikationer  
er inkluderet i 
første screening  
for relevans med 
hensyn til titel, 
resumé, emne  
og metode. 

NETPUNKT (BIBLIOTEK.DK)

Netpunkt.dk giver adgang til centrale 
databaser for biblioteksansatte. 
Gatewayen dækker over flere danske  
og internationale databaser og 
 emne ordsbaser (DanBib, Bibsys,  
Libris, WorldCat, ArticleFirst  
og DK5-web).

(dagtilbud? eller daginstitution? eller dagpleje?)  
og (kvalitet? eller resultat? eller effekt?)  
og (ma=bå eller kat=peri eller ma=ap)  
og år>2008

265, hvoraf 94 
publikationer  
er inkluderet i 
første screening  
for relevans med 
hensyn til titel  
og resumé.

NB-ECEC (NORDIC BASE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE)

NB-ECEC (Nordic Base of Early 
Childhood Education and Care) samler 
kvalitetsvurderet skandinavisk forsk-
ning i dagtilbud. Databasen bliver 
 opdateret hvert år og dækker over 
 forskning fra 2006 og frem til i dag. 
NB-ECEC-data basen administreres  
af EVA og er udviklet i et samarbejde 
mellem EVA, det svenske  Skol verket  
og det norske Utdannings direktoratet. 
Databasen er tilgængelig for  
alle, og der kan søges på emneord i den. 

Der er foretaget emnesøgning på: 

”kvalitet” 
”resultat” 
”effekt”

Afgrænsning: år > 2008

100, hvoraf 46  
er inkluderet i 
første screening  
for relevans med 
hensyn til titel, 
resumé og metode. 
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