
EVALUERING AF  
KVALITET I DAGTILBUD

- ET FORSKNINGSPROJEKT

FORMÅL

At udvikle forskningsbaserede og 
målbare kriterier  og indikatorer for 
kvalitet i dagtilbud i et evaluerings- og 
vurderingsværktøj, der kan indfange:

 > værdier og generelle børnepolitiske 
mål

 > subjektive og kulturelt baserede 
kriterier i curriculum (læreplaner)

 > viden om børns læring og udvikling, 
samt 

 > viden om processer og resultater af 
de pædagogiske bestræbelser på 
kvalitetsudvikling i dagtilbud

METODER
Kvalitetsvurdering af læringsmiljøer: 
ECERS (internationalt)

Kvalitetsvurdering af læringsmiljøer: 
Nye skemaer, der er baseret på læreplaner (nationalt)

Evaluering af kvalitet i dagtilbud sætter forskningsviden i 
forbindelse med pædagogiske kvalitetskriterier, der kan 
måles statistisk og vurderes kvalitativt. 
Udvikling af  kvalitetskriterier, der bliver indikatorer for 
evaluering og udviklingsdialoger.

Systematisering af viden om, hvordan kvalitetsvurdering 
anvendes i forskellige kontekster og hvilke effekter an-
vendelsen har for udvikling af pædagogisk praksis.

BAGGRUND
Dagtilbudsloven, der herhjemme er det curriculum 
dagtilbudspædagogikken hviler på, er ikke særlig præcis 
når det kommer til, hvad det er, børnene skal lære 
og dermed, hvordan de pædagogiske processer skal 
tilrettelægges.

Det medfører, at vi må acceptere store lokale forskelle i 
kvaliteten af dagtilbuddene, at det i virkeligheden er uvist, 
om de ønskede politisk besluttede mål indfries og uvist, 
hvad kvaliteten i virkeligheden er.

Børns udvikling kommer ikke af sig selv. Derfor er der 
stor opmærksomhed på kvaliteten af læringsmiljøet og 
pædagogikkens betydning for børns trivsel, læring og 
udvikling.

Høj kvalitet afhænger af personalets tilgang til og viden 
om børn. Derfor skal de professionelle have adgang til 
den nyeste viden.

Det arbejder vi på at gøre noget ved i et nyt forsknings- 
projekt, hvor vi samarbejder med Hjørring, Viborg og 
Vesthimmerlands kommune og med Legetek.dk
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PROJEKTETS FORSKNINGSSPØRGSMÅL

Hvad er høj kvalitet i dagtilbudspædagogik og 
hvilken effekt har det for alle børns udbytte?


