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Sammenfatning 
Projektets primære formål er, at kvalitetssikre UCN’s arbejde med ICDP (International Child Development 
Programme) og gennem dialogværktøjet KVALid (Kvalitetsvurdering af kvalitet i dagtilbud) at starte en 
proces, hvor udvikling af et måleinstrument til forskning i større skala kan skabe evidens for programmet. 
Formålet er også at afprøve værktøjet ved at vurdere effekter af et kompetenceudviklingsprojekt (ICDP-
uddannelse) for medarbejderne i dagtilbuddene. 

Udviklingen af skemaerne med tegn på kvalitet i arbejdet med ICDP er forløbet som en parallel proces i 
UCN’s udvikling af indsigt og forståelse af værktøjerne i ERS-linjen (Environment Rating Scales), der måler 
kvalitet af læringsmiljøet ud fra seks dimensioner og 35 forskellige skalaer. Det har medført, at det første 
værktøj, beregnet til observation af og dialog om ICDP temaerne, baseret på erfaringer fra de sideløbende 
projekter, har undergået betydelige forandringer. Det har på den ene side medført, at værktøjet 
KVALid/ICDP er blevet væsentlig forbedret og kvalitetssikret, men på den anden side, at første 
observationsrunde ikke kunne valideres. Værktøjet målte i første observationsrunde ikke korrekt og flere 
udsagn (tegn på kvalitet) var ikke direkte observerbare. Først i anden runde og efter test af flere udkast til 
indikatorer i samarbejde med praktikere og ledere i 8 0-6 års institutioner i et dagtilbud i Aalborg 
kommune1, med ICDP teamet (undervisere og konsulenter på UCN a2l med mange års erfaring i uddannelse 
i ICDP) og studerende på pædagoguddannelsen, har vi vurderet, at værktøjet opnåede tilstrækkelig validitet 
til at fungere som dialogværktøj.  

De basale behov, børn har for omsorg, gode relationer og deltagelse i stimulerende og udviklende 
fællesskaber, som er nogle af de grundlæggende kvaliteter i ERS-linjen, er også de centrale kvaliteter i ICDP. 
Dagtilbud skal i dette perspektiv møde børn på disse basale fysiologiske og psykologiske behov for at sikre 
betingelserne for en sund udvikling. Begge programmer understeger vigtigheden af sikker tilknytning og 
tillidsfulde relationer på den ene side og selvstændig udforskning, leg og læring på den anden side. Begge 
sider under ansvar og ledelse af professionelle pædagoger, der netop også sikrer balancen mellem 
børnenes egne initiativer, fælles initiativer og initiativer, der er initieret af pædagogerne. Det er altid 
pædagogernes ansvar, at disse betingelser for sund udvikling er til stede i dagtilbuddet. 

Målt på de præmisser KVALid/ICDP således opstiller, og som er udfoldet i udsagn, der kan læses og 
observeres som tegn på høj kvalitet i læringsmiljøet, er programmets mål for kvalitet i høj grad mødt. 
Gennem observation og vurdering med evalueringsværktøjet kan det konstateres, at kvaliteten i 
dagtilbuddenes arbejde med ICDP samlet set, på en skala fra 1-7 og som gennemsnit, scores 6 (6,21). Dette 
udtrykker kvaliteten mellem 5 = god kvalitet og 7 = høj kvalitet, naturligvis med større udsving i 
dagtilbuddenes konkrete scores. Når ICDP i så høj grad er mødt, betyder det, at praksis kan kendetegnes 
ved, at: 

Pædagogerne2 ser og forstår børnenes ansigtsudtryk, mimik og gestik, etablerer intersubjektivitet og giver 

følelsesmæssig støtte og feedback i forståelse for, hvad barnet giver udtryk for.  

Pædagogerne ser børnenes ytringer som meningsfulde og som udtryk for barnets forsøg på at forstå og 

kommunikere med sin omverden for derigennem at forstå sig selv. 

Pædagogerne hjælper børnene med at samle deres opmærksomhed, så der skabes en fælles oplevelse af 

ting og begivenheder i omgivelserne. 

                                                           
1 I Aalborg kommune består et “dagtilbud” af flere enheder, dvs. flere institutioner. Denne forståelse er forsøgt fastholdt, når der refereres til de 
konkrete institutioner, men generelt – fx når der skrives om ICDP interventioner i dagtilbud – fastholdes Dagtilbudslovens begreb: en institution er 
lig med ét dagtilbud. 
2 Observationerne er gennemført på én stue i hver institution, med uddannet og u-uddannet personale. I rapporten anvendes termen pædagoger 
for det pædagogiske personale/ medarbejderne. 
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Pædagogerne giver mening til børnenes ytringer, udvider og beriger dialogen. 

Pædagogerne guider børnene til problemløsning og tilegnelse af nye kompetencer. 

I en undersøgelse af kvaliteten af interaktionen mellem pædagog og barn i projektet Fremtidens dagtilbud 
ved hjælp af observationsredskabet CLASS (Class Room Assessment Scoring System) viser analyserne af 
udvalgte videooptagelser, at dagtilbuddene har en høj kvalitet i forhold til den socioemotionelle 
understøttelse af børnene og en lavere kvalitet i forhold til læringsunderstøttelsen (Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling, 2016).  

Dette er ikke tilfældet i nærværende undersøgelse af arbejdet med ICDP. Læringsmiljøet (temaerne 5-7) 
scores her tæt på høj kvalitet (6 på 7 point-skalaen). Dvs. pædagogerne hjælper børnene med at samle 
deres opmærksomhed, så der skabes en fælles oplevelse af ting og begivenheder i omgivelserne. 
Pædagogerne formidler og skaber mening med entusiasme omkring børnenes oplevelser og det, voksne og 
børn oplever sammen. Pædagogerne udvider og beriger børnenes udsagn og fortællinger med 
sammenligninger, forklaringer og historier. Læringsunderstøttelsen – eller stilladseringen – er således ikke 
lavere end den socioemotionelle understøttelse af børnene (tema 1-4). Der tages i høj grad afsæt i 
børnenes forudsætninger og der følges initiativ. Børnene ”lærer at lære” som grundlag for blandt andet at 
kunne indgå i gode samspil med andre børn (Bach, 2010; Suleymanov, 2015). Dialogerne om læring står i 
ICDP undersøgelsen en anelse svagere end dialogen om følelser, men ikke signifikant. Fx scores tema 8A 
højest af samtlige gennemsnitlige scores om end temaerne 8B og 8D ligger en smule under gennemsnittet 
(svarende til et kvart point). Det fremstår meget tydeligt, at pædagogerne vejleder børnene om aktiviteten 
og guider børnene, så de kan mestre opgaven, forklarer og lægger opgaverne tilrette, så børnene let kan få 
et overblik og lyst til de handlinger, der skal udføres og giver børnene verbale vejledninger trin for trin, så 
børnene kan mestre opgaverne. Metodisk lægger dette fund dog også op til videre undersøgelse af, om 
værktøjet vurderer korrekt og om der er uordnede eller for svage udsagn i skemaerne. 

Præsentationen af resultaterne i nærværende rapport baserer sig som nævnt på den anden 
observationsrunde, hvorved et af formålene med projektet: at undersøge effekten af 
kompetenceudviklingen, ikke er blevet indfriet. Det kan dog gøres gennem en opfølgende observation, 
hvorved de mulige effekter på kort sigt (og på længere sigt) kan undersøges. 

Tabel 1. Gennemsnitlige scores (N=8): 6,21 

KVALid/ICDP                       Gennemsnit 
 

Minimum  Maksimum  

Den følelsesmæssige (emotionelle) dialog 
Tema 1  6,12  5,00  7,00  
Tema 2  6,12 4,00  7,00  
Tema 3  6,12 5,00  7,00  
Tema 4  6,14  5,00  7,00  
Den meningsskabende (lærende) dialog  
Tema 5 6,28  5,00  7,00  
Tema 6  6,37 6,00  7,00  
Tema 7  6,47 6,00  7,00  
Den guidende (regulerende) dialog  
Tema 8A  6,63 6,00  7,00  
Tema 8B  5,87 4,00  7,00  
Tema 8C 6,47 5,00 7,00 
Tema 8D  5,75 4,00  7,00  
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1. INDLEDNING  

Præsentationen af resultaterne i nærværende rapport baserer sig på den anden observationsrunde, 

hvorved et af formålene med projektet: at undersøge effekten af kompetenceudviklingen, ikke er blevet 

indfriet. Det kan dog gøres gennem en opfølgende observation, hvorved de mulige effekter på kort sigt (og 

på længere sigt) kan undersøges (Skar et al, 2015). 

I rapporten redegøres for baggrunden for projektet, der bygger på UCN’s interesse i – gennem nærværende 

pilotprojekt – at kvalitetssikre og evidensbasere ICDP arbejdet. Dette arbejde består af flere elementer. 

Centralt står UCN’s efter-videreuddannelse i de dialoger og samspilstemaer, der danner fundamentet for 

programmets pædagogiske tilgang, der opøves gennem ICDP-kurser, og som løbende evalueres internt i 

organisationen (og eksternt i 2009 ved Niras-Konsulenterne). Lige så centralt står ICDP arbejdet i 

pædagogisk praksis, altså der hvor uddannelsen transformerer praksis i retning af den anerkendende, 

relations- og ressourceorienterede tilgang, der er en forudsætning for, at interventioner gennem 

programmets samspilstemaer kan forankres og lykkes til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Der hersker en udbredt opfattelse af, at denne tilgang, som også bygger på et rettighedsperspektiv, 

medfører at børnene, ved at møde pædagoger, forældre og andre voksne, der tager ansvar for relationen 

og giver børn den omsorg og de stimuli, de har brug for, får optimale betingelser for deres trivsel. Det er 

netop denne trivsel, denne oplevelse af at føle sig set og hørt, ønsket og velkommen i fællesskabet, der 

danner forudsætningerne for den læring og udvikling, der finder sted i dagtilbuddet, i hjemmet og siden 

hen i skole og uddannelse. 

Som det kan konstateres i et litteraturstudie er der imidlertid ikke nogen forskning i ICDP inden for 

dagtilbudsområdet, der har vurderet effekter af intervention med programmet. Der er et beskedent antal 

studier af ICDP som forældreprogram eller som terapeutisk indsats for forældre, børn og unge i krise, men 

ingen, der omhandler ICDP i dagtilbud. Nærværende projekt er et tiltag til at starte en proces, hvor 

virkningen af ICDP arbejde for børn i dagtilbud kan vurderes. 

Om denne rapport 

I forlængelse af afsnit 1, om baggrund for projektet, præciseres projektets mål og formål og de centrale 

begreber, dvs. projektets forståelse af kvalitet og udvikling, defineres. Dette afsnit 2 fremlægger viden fra 

kvalitetsforskningen og diskuterer, hvorfor det er nødvendigt at supplere globale kvalitetskriterier med 

lokale for at opnå tilstrækkelig dybde og indsigt i, hvad kvalitet er fra ICDP perspektiver. Projektets 

udviklingsforståelse, at kvalitet handler om styrken i de proximale processer og at det er muligt at vurdere 

denne gennem skalerede indikatorer (udsagn) som tegn på kvalitet, forklares og leder frem til afsnit 3, hvor 

den konkrete forskningsproces beskrives. 

I afsnittet om metode, afsnit 3, præsenteres forskningsspørgsmålene, søgekriterier mv. for litteraturstudiet 

og projektets fremgangsmåde. I afsnit 4 fremlægges elementer i den grundlagsforståelse ICDP bygger på. 

Programmets vigtige dialogformer og baggrunden for samspilstemaerne præsenteres, og de formuleres 

som kendetegn for kvalitet i det pædagogiske relationsarbejde. De kvalitative kendetegn lægges til grund 

for udsagn om kvalitet, som præsenteres i afsnit 5 gennem de konkrete dialog- og observationsskemaer. 
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Her præsenteres de kvantitative resultater af observationerne og observationerne lægges til grund for de 

kvalitative beskrivelser af høj kvalitet, der er observeret konkret i de 8 institutioner, der har deltaget i 

undersøgelsen og projektet. Statistikken viser, hvor på en 7 trins skala dagtilbuddenes læringsmiljø 

gennemsnitligt befinder sig for hvert enkelt af de 11 temaer og dette gennemsnit uddybes og beskrives 

efterfølgende som udtryk for, hvad det er, der gør gode læringsmiljøer gode. 

Baggrunden for projekt 

Ønsket med projektet var, gennem en evaluering af ICDP-indsatsen i dagtilbud Midt/Vest i Aalborg, at 

kunne validere og dokumentere effekten af indsatsen i det konkrete kompetenceudviklingsprojekt. 

Formålet var også, at kvalitetssikre UCN’s arbejde med ICDP og gennem KVALid at skabe den evidens for 

programmet som kunderne efterspørger og således skabe solid dokumentation for det fortsatte arbejde. 

Potentialet er stort, idet der gennem efterhånden mange års arbejde med ICDP gennem kursus- og 

konsulentvirksomhed er opnået en solid konsolidering såvel internt i UCN som eksternt i kundernes 

bevidsthed. Der er opnået adskillige meget positive evalueringer af de enkelte aktiviteter, men med en 

forskningsbaseret kvalitetssikring gennem indsats/ virkningsevaluering vil der kunne skabes evidens for 

programmets effekter. Denne evidens efterspørges i stigende grad i kommunerne og af socialstyrelsen. 

Evidensbasering vil kunne fastholde og udvide det nuværende høje niveau i kvalitet og omfang og på sigt 

medvirke til højere anerkendelse; større udbredelse; flere rekvirerede kurser; fastholdelse af kompetencer 

internt i UCN. 

Der er tale om et pilotprojekt, hvor vi afprøver et evalueringsdesign opbygget efter samme princip som 

værktøjerne i ERS-linjen (Environment Rating Scales) men nyudviklet i forhold til ICDP arbejdet, for at kunne 

validere dette, dvs. prøve at skaffe belæg for at ICDP virker og hvordan det virker og at det kan vurderes i 

værktøjet KVALid/ICDP.  

KVALid er ikke et ERS-værktøj. KVALid bygger på en forståelse af kvalitet, der er udviklet i en skandinavisk 

kontekst, der er bærer af en udpræget socialpædagogisk frem for en læringspædagogisk tilgang, men hvor 

begge tilgange i deres rene former er lav eller minimal god kvalitet. Det er kombinationen af de to tilgange, 

udfoldet i et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv og med det pædagogiske personale som de, 

der har ansvaret for kvaliteten af relationerne til børnene, der leder hen til god og høj kvalitet.  

God kvalitet er børnecentreret og inddrager et børneperspektiv. Høj kvalitet er hvor det pædagogiske 

personale møder børnene med pædagogisk bevidsthed og indsigt i børns intentioner og interesser og 

forholder sig nysgerrige over for børns spørgsmål. De inddrager børns perspektiver og er både omsorgs- og 

læringsorienterede i deres tilgang til børnene. Personalet tager stilling til, hvilke erfaringer, oplevelser, 

indhold og aktiviteter, der er væsentlige for børns læring og udvikling, samtidig med at de kan gribe nuet og 

således spontant følge op på eller tage afsæt i børnenes egne initiativer. 
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2. FORSKNINGSPROJEKTETS MÅL OG FORMÅL 

Kvalitetsvurderingen gennemføres med et dialogværktøj KVALid/ICDP, der dækker de otte oprindelige 

samspilstemaer i ICDP (Hundeide, 2004). Med afsæt i disse temaer, udvikles et supplement til de 

eksisterende ERS-værktøjer (fx ECERS3 version 3; Harms, Clifford & Cryer, 2015). Praksis vurderes af 

eksterne observatører. 

Styrken i ERS-linjens værktøjer, fx ECERS-3, ligger samlet set på målingen af læringsmiljøets og 

interaktionernes mulighed for at understøtte børnenes kognitive, sproglige og sociale udvikling (Sylva et al, 

2006 s. 87). I ICDP-vurderingen er der især fokus på pædagogernes og læringsmiljøets understøttelse af 

børnenes emotionelle, sociale, og kommunikative udvikling og trivsel. ECERS måler primært global kvalitet 

og det kan være tjenligt, som andre studier viser, at reducere antallet af temaer i forhold til anvendelse og 

formål (Hofer, 2010; Gordon et al, 2015; Mayer & Beckh, 2016) eller supplere en given undersøgelse med 

domænespecifikke temaer og skalaer (La Paro et al, 2011; Sylva et al, 2006; Sheridan 2012; Siraj-Blatchford 

& Wong 1999). Hvis man vil måle specifikke (eller andre end de, der måles i ERS) og mere lokale kvaliteter, 

må der netop ifølge flere studier udvikles nye og/eller supplerende værktøjer (Hofer, 2010; Gordon et al, 

2015). 

Hvis man anlægger et mere generelt perspektiv på kvalitet, som det holistiske i ECERS-R (Harms, Clifford & 

Cryer, 1998; Cryer, Harms & Riley, 2003) og vil måle kvalitet generelt, er ERS skalaerne velegnede, netop 

fordi der inden for undertemaerne er flere indikatorer, der kan relateres til flere kvalitetsdomæner (fx at de 

fleste udsagn er relevante for både kognitiv og socioemotionel udvikling).  

KVALid/ICDP er ikke, som bl.a. ECERS-E i det engelske EPPE-projekt4, knyttet an til et formelt curriculum. 

Det ville i dansk kontekst svare til læreplanerne i Dagtilbudsloven. Værktøjet er i denne version knyttet til 

det curriculum, der udgøres af ICDP-programmets samspilstemaer. Det er vores vurdering, som beskrevet 

ovenfor, at hverken ECERS-R eller den opdaterede version ECERS-3 er tilstrækkelig sensitiv over for 

pædagogernes evne til at understøtte det emotionelt og kommunikativt betonede samspil, altså de 

pædagogiske processer der i ICDP programmet er selve forudsætningen for børns trivsel, læring og 

udvikling. Det måle- og dialogværktøj, der anvendes i nærværende undersøgelse, er udviklet specifikt til at 

bedømme arbejdet med ICDP-temaerne.  

Det kan skabe et blik for den aktuelle status på relationsarbejdet – en form for øjebliksbillede, og det kan 

(gennem før- og eftermålinger i forbindelse med et kompetenceudviklingsprojekt) anvendes til at indfange 

den kvalitative udvikling i pædagogernes bevidsthed og praksis.  

Det kan vise, hvordan implementeringen af ICDP-temaerne i den pædagogiske praksis fremmer børnenes 

trivsel, læring og udvikling og hvordan pædagogernes evne til at understøtte udviklingen i denne 

kvalitetsdimension påvirkes.  

                                                           
3 Early Childhood Environment Rating Scale, version 3. (Harms, Clifford & Cryer, 2015) 
4 The Effective Provision of Pre-School Education Project. Her anvendes en kombination af ECERS-R (revideret version) og ECERS-E (udvidet 
”extended” version) 
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Det kan observeres i det pædagogerne siger og gør, udtrykker og kommunikerer over for børnene. KVALid 

vurderer således ikke børnene men pædagogernes arbejde og læringsmiljøet omkring relationerne mellem 

voksne og børn. 

Projektets forståelse af kvalitet 

I forhold til kvalitetsbegrebet er KVALid en tilnærmelse til en dansk kontekst og kultur, hvilket ifølge EPPE 

studiet er et centralt element (Sylva et al 2006, s. 87). Forskellige læreplaner (curricula), kulturelle 

prioriteter og forventninger til såvel pædagoger som børn skal indregnes for at opnå, at værktøjet er 

tilstrækkelig følsomt over for den nationale/ lokale kontekst og måler pålideligt. 

Den nyere pædagogiske forskning argumenterer for, at vi anlægger et interaktionistisk, det vil sige 

samspilsorienteret, perspektiv på hvad pædagogisk kvalitet er i dagtilbud (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford & Taggart, 2010; Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009). Det interaktionistiske perspektiv er, 

blandt andet ifølge den svenske forsker Sonja Sheridan: 

”et nyskabende perspektiv, som både er kulturoverskridende og kulturfølsomt, fordi den betydning, som 

bliver tillagt kvalitet, dels er relateret til subjektive erfaringer, dels til intersubjektivt [det vil sige 

mellemmenneskeligt] vedtagne værdier og kundskaber om førskole-tilbuddene inden for forskellige 

samfundssystemer” (Sheridan 2012, s. 36). 

Denne definition indebærer, at pædagogisk kvalitet ses som et fænomen, der er:  

 flerdimensionelt 

 værdiladet  

 meningsbærende 

 målrettet 

Den definition fremhæver endvidere, at kvalitet i dagtilbuddet er noget holdbart, i den betydning, at den er 

bæredygtig og kulturgenerel, men at den samtidig er dynamisk, foranderlig og påvirkes af den kontekst, det 

foregår i.  

Til gengæld er den pædagogiske kvalitet ikke noget endegyldigt. Set i det lys er det hverken muligt eller 

attråværdigt at forsøge at nå til enighed om en endegyldig definition på kvalitet (Sheridan, 2012, s. 36). 

Sonja Sheridan taler som andre forskere for, at vi både skal medregne den objektivistiske tilgang, som 

opererer med målbare karakteristika for kvalitet, og den relativistiske tilgang, hvor der er fokus på den 

subjektive oplevelse af, hvad kvalitet er (Sheridan, 2012; Siraj-Blatchford & Wong, 1999). Over for 

opfattelsen, at der ikke findes endegyldige mål for kvalitet i dagtilbuddene, kan vi indvende, at hvis ikke der 

eksisterer en række nationale standarder, som siger noget om, hvad god kvalitet er, kan det føre til at vi 

accepterer en meget stor spredning og store forskelle i kvalitet på alle niveauer.  

En række sammenlignende studier viser, at generelle og globale kvalitetskriterier ikke uproblematisk kan 

overføres fra én kontekst og kultur til en anden (Siraj-Blatchford & Wong, 1999). Pædagogisk kvalitet 

eksisterer ikke ”i fast form” i sig selv, men tager form og får indhold i samspillet (interaktionerne) mellem 

de aktører – fx børnene og pædagogerne - der deltager i den konkrete kontekst, og med omgivelserne, som 

i vores sammenhæng er læringsmiljøerne i dagtilbuddene.  



 

9 
 

Det betyder også, at der må være et samspil mellem nationale kvalitetsstandarder og de forskellige 

perspektiver på kvalitet, som aktørerne har. ”Set fra et interaktionistisk perspektiv påvirker børn og deres 

miljø gensidigt hinanden i et fortløbende samspil” (Sheridan, 2009, s. 255, egen oversættelse). 

Sonja Sheridan hævder videre, at hvis vi skal få et fyldestgørende indblik i pædagogisk kvalitet, skal vi 

studere det samme aspekt og fænomen og de samme situationer fra mere end ét perspektiv af gangen 

(Sheridan, 2007; 2009).  

Kvalitetsforskningen viser, at der er nogle dimensioner og aspekter af pædagogisk kvalitet, som er mere 

betydningsfulde end andre. Det betyder, at selv om alle aspekterne er bundet til kontekst, indhold, 

processer og resultat, så er der værdier, der virker på tværs af kontekster, ja endog på tværs af lande, som 

det kan ses i for eksempel FN’s børnekonvention. Det gælder værdier som inklusion, ret til beskyttelse mod 

overgreb og deltagelse i lærende fællesskaber. Værdier som også ICDP bygger på (jf fx Suleymanov, 2015; 

Hundeide & Armstrong, 2011). 

Det kommer også til udtryk, når man laver internationale målinger og sammenligninger af pædagogisk 

kvalitet, hvor det især er disse globale kvalitetskriterier, der sammenlignes. 

Nærværende projekts definition af kvalitet placerer sig inden for de globale kriterier: inklusion, læring, 

demokrati og relation samt retten til omsorg og sikkerhed og de lokale (nationale) kriterier, at kvalitet 

handler om betingelserne for børnenes udvikling af personlige kompetencer (herunder kognitiv udvikling, 

følelser og relationsdannelse), sociale kompetencer (herunder venskaber, fællesskaber, empati, tilknytning 

og relationer), sprog (herunder kommunikative kompetencer, literacy og kognitiv udvikling), som de 

udfolder sig i dagligdagens pædagogiske aktiviteter, rutiner og børnenes leg, omkring natur (herunder 

science og kognitiv udvikling), sundhed, krop og bevægelse (herunder motorisk udvikling, 

kropsfornemmelse og sexualitet og køn), og kulturelle udtryksformer og værdier (herunder kunst, 

kreativitet og musisk-æstetiske udfoldelser), sådan som disse er beskrevet i læreplanerne (Ministeriet for 

Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2015).  

Hermed følger også, at opfattelsen af kvalitet kan og vil variere, da kommunerne herhjemme har udstrakt 

grad af frihed til at formulere lokale børnepolitiske mål. Den kvalitative kerneværdi i ICDP handler om 

kvaliteten af det samspil den voksne/professionelle har ansvar for og som tilbydes børnene og det er derfor 

samspil og relationer i læringsmiljøet (dagtilbuddet), der er i fokus i dette projekt. 

Metodisk er denne tilgangs udgangspunkt, at kvaliteten af et dagtilbud samlet set må måles i de grader af 

muligheder, dagtilbuddet stiller til rådighed for børnene - og i børnenes muligheder for at påvirke disse 

betingelser i dagtilbuddet. Den faktiske kvalitet, der så at sige produceres i dagtilbuddet, afhænger af 

styrken i de distale og proximale processer, der henholdsvis hæmmer og fremmer børnenes trivsel, læring 

og udvikling (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 

Målet er at gøre værktøjet i stand til at bruge det samspilsorienterede interaktionistiske perspektiv til at 

opløse den pædagogiske forsknings udfordring med at rumme både de objektivistiske (mål- og 

effektorienterede) og de relativistiske (oplevelses- og holdningsorienterede) perspektiver på, hvordan man 
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vurderer, hvad der er god pædagogisk kvalitet og dermed at etablere et stærkere fokus på den socio-

emotionelle dimension end man ville få, hvis man fx ville kvalitetsvurdere vha. et ERS-værktøj5.   

Det sker ved, at vi fokuserer på en relationel tilgang, hvor man arbejder med et stærkt inter-

subjektperspektiv i evalueringsværktøjet. De basale behov, børn har for omsorg, gode relationer, udvikling 

af selvregulering og deltagelse i stimulerende og udviklende fællesskaber, som er grundlæggende kvaliteter 

i ERS-linjen (Clifford, Reszka & Rossbach, 2010; Mayer & Beckh, 2016), er også de centrale kvaliteter i ICDP 

(Hundeide, 2004; Bowlby, 1969; Stern, 2001; Sommer, Samuelsson, Hundeide, 2013).  

Dagtilbud skal i dette perspektiv møde børn på disse basale fysiologiske og psykologiske behov for at sikre 

betingelserne for en sund udvikling. Begge programmer understeger vigtigheden af sikker tilknytning og 

tillidsfulde relationer på den ene side og selvstændig udforskning, leg og læring på den anden side. 

Kombinationen af de to koncepter medfører en række fordele. 

”For at gøre fremskridt i forskning om kvalitet i uddannelse i den tidlige barndom … må vi bevæge os væk 

fra denne polarisering mellem at se kvalitet som en subjektiv ting, der afhænger af øjet der ser, eller som en 

objektiv sandhed” (Sheridan, 2009, s. 246). 

Og med kombinationen åbner vi for, at værktøjet kan anvendes i andre kontekster end i den originale. Det 

giver nemlig mulighed for at medregne lokale (nationale) aspekter af kvalitet, som de varierer fra den ene 

kultur til den anden, og konkrete pædagogiske interventioner, for som Iram Siraj-Blatchford formulerer det: 

“De materielle ressourcer, aktiviteterne, det sociale samspil og de miljøer, vi tilbyder børn, definerer både 

mulighederne og begrænsningerne for deres læring. Den sproglige og kulturelle kontekst, de er nedsænket i, 

påvirker endnu mere grundlæggende hvad det er, de lærer” (Siraj-Blatchford, 2010, s. 150, egen 

oversættelse). 

Projektets forståelse af udvikling: Proximale processer 

Den grundlæggende mekanisme, der skaber menneskelig udvikling, kaldes hos Bronfenbrenner og Ceci 

(1994) og Bronfenbrenner og Morris (2006) proximale processer. Det er samspilsprocesser i miljøet, der 

enten understøtter eller hæmmer individets udvikling.  

”Formen, styrken, indholdet og retningen af de proximale processer, der påvirker udvikling, varierer 

systematisk som en samlet funktion af det, der karakteriserer personen, der udvikler sig, det miljø 

processerne foregår i, naturen af de udviklingsresultater der ses på samt de sociale kontinuiteter og 

forandringer, som finder sted gennem personens livsforløb og gennem den historiske periode personen har 

levet i” (Bronfenbrenner & Morris [2006] 2012, s. 208, egen oversættelse) 

De proximale processer er rammen for, hvordan det enkelte barn kan udvikler sine potentialer og 

reaktioner på påvirkninger udefra, fx selvregulering, modstandskraft, læring, udvikling og fastholdelse af 

positive relationer til andre mennesker. Det er altså også den proces, hvor barnet kan skabe og ændre dets 

egen psykiske verden og udvikle beredskab til at handle i samspillet med sin omverden (Bronfenbrenner & 

Ceci, [1994] 2012, s. 120). 

                                                           
5 Her henvises først og fremmest til projekterne ”Barns tidiga Lärande” (Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009; Sheridan, 2009) og EPPE - The 

Effective Provision of Pre-School Education Project (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010) og udvikling af en extended 

(udvidet) version ECERS-E, der tilføjer fx diversitet, litteracy mm til de originale ERS-værktøjer (Sylva, Kingston & Taggart, 2006). 



 

11 
 

Hvis de proximale processer er svage, bliver barnets potentiale for udvikling ikke realiseret i samme grad, 

som når de proximale processer bliver stærkere og mere omfattende. Det betyder, at den bio-økologiske 

systemteoris perspektiv både omfatter de potentialer i form af de genetiske dispositioner, vi hver især er 

født med - vores biologiske arv så at sige - og vores samspil med vores omverden eller miljø.  

Hvis vi vil understøtte børns udvikling i barndommen, kræver det ressourcer af forskellig slags: dels viden 

hos omsorgspersonerne, i familierne, i dagtilbuddene og i nærmiljøerne - og dels adgang til stimuli i 

børnenes opvækstmiljø, fx medvirken i lege og andre aktiviteter med andre børn og pædagogerne, og 

interaktion med legetøj, materialer og symboler.  

Børn der vokser op i et miljø, der indeholder disse ressourcer stimuleres. I de proximale processer leveres 

så at sige det nødvendige input for barnets udvikling. Miljøer med svage ressourcer understøtter derimod 

ikke de proximale processer i nær så høj grad.  

Tid er også en ressource. Effektive proximale processer, der driver udviklingen, forstærkes over tid – enten 

ved gentagelse eller ved at forsøge at fastholde en udviklende relation over længere tid.  

Der er megen forskning, der viser, at miljøer, der er fattige på de nævnte ressourcer og som er ustabile og 

uforudsigelige når det gælder relationer og stimuli, påvirker de proximale processer, så børns 

udviklingspotentiale ikke realiseres (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Iwaniec, 1995; Werner & Schmidt, 

2001). 

Høj kvalitet i de pædagogiske processer (fx de måder, pædagogerne arbejder på) og læringsmiljøets 

beskaffenhed er forudsætninger for, at børnene i dagtilbuddet får de bedst mulige vilkår for deres læring. 

Og når flere end én proximal proces spiller positivt sammen, stiger børnenes muligheder for læring 

(Bronfenbrenner & Morris, 2006): 
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Sheridan, Samuelsson og Johansson (2009) viser hvordan forskellige læringsmiljøer kan karakteriseres, og 

hvilke konsekvenser de har for børns læringsmuligheder. Studiet blev gennemført som en 

tværsnitsundersøgelse af 38 dagtilbud i Gøteborg. Forskerne identificerer forskellige typer af læringsmiljøer 

(Sheridan et al, 2009, s. 240) som her er kategoriseret i fire former for kvalitet. De fire former ækvivalerer 

ikke med skalaerne i ECERS og ITERS. De to laveste former beskriver begge lav kvalitet men skelner mellem 

en praksis der er hhv ustruktureret eller meget struktureret/ instruktiv: 

1) adskilte miljøer = lav kvalitet (lav) 

2) begrænsende miljøer = bedre men stadig lav kvalitet (minimal) 

3) børnecentrerede og forhandlingsorienterede miljøer = bedre og god kvalitet (god) 

4) udfordrende læringsorienterede miljøer = bedst og høj kvalitet (udmærket) 

I dagtilbud af lav kvalitet er kvaliteten lav, på trods af gode strukturelle og økonomiske rammer (Sheridan 

et al, 2009, s. 241). Læringsmiljøet kendetegnes ved at være meget ustruktureret dvs. helt børnecentreret, 

som i radikal selvbestemmelses- eller selvforvaltningspædagogik. De voksne synes ikke at have formuleret 

specifikke mål for aktiviteterne og synes at have trukket sig tilbage fra børnenes aktivitet.  Mange gøremål i 

dagligdagen foregår således i det forskerne kalder adskilte verdener, hvor børnene ikke inddrages og at 

personalet optræder uengagerede.  

De proximale processer i dagtilbuddets praksis, der hæmmer og fremmer børns udvikling, er ganske svage, 

idet de udelukkende næres af de omgivende betingelser (distalt) og hvad der sker i børnenes eget samvær 

med hinanden. 

Minimalt bedre men stadig lav kvalitet ses i dagtilbud hvor dagligdagen er gennemstruktureret og helt 

voksenstyret, som i radikal struktureret pædagogik men uden didaktiske overvejelser. Dagligdagen forløber 

efter rutiner med rutineprægede aktiviteter for børn i større grupper. Pædagogerne instruerer børnene og 

er meget kontrollerende. Konflikter og eventuelle frustrationer i hverdagen tilskrives børnenes 

problematiske adfærd eller dårlig ledelse eller i sidste ende ude fra kommende faktorer.  

De proximale processer er stærkere, men stadig ikke mangfoldige endsige kvalitativt udfordrende for børn, 

idet den ensidigt instruktive tilgang ikke understøtter børnenes egne initiativer, nysgerrighed og trang til 

udforskning. 

I dagtilbud af god kvalitet er de børneinitierede aktiviteter og lege i højsædet. Det ses, at børnene leger på 

egen hånd og får muligheder for at udvikle sig socialt i børnegrupper, hvor personalet viser engagement og 

interesse for børnenes initiativer (Sheridan et al, 2009, s. 241). Børnene delagtigøres gennem forhandling. 

Sammenlignet med danske forhold synes læringsmiljøet at kunne kendetegnes ved dialog, respekt for 

børnenes initiativer – med børnenes aktiviteter og leg i centrum – et miljø kendetegnet ved samarbejde og 

åbenhed, altså nærmest en form for selvforvaltningspædagogik eller ud fra en fortælling om ”det 

kompetente barn”. Der er i reglen et vist materialeudvalg som ofte er tilgængelig for børnene. 

De proximale processer er forholdsvis stærke, eftersom børnenes motivation og lyst til at lære og udfolde 

sig understøttes af, at de medvirker, deres initiativer anerkendes og følges op af pædagogerne, der fx 

deltager i aktiviteter sammen med børnene. 
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I de dagtilbud, som ifølge forskernes vurdering har en høj kvalitet, er læringsmiljøet præget af gode 

samspil, kommunikation med og udfordringer for børnene. Personalet har formuleret tydelige mål for 

aktiviteterne med klare udviklingsperspektiver, men udformer aktiviteterne i samarbejde med børnene. 

Der ses varierende gruppestørrelser og gruppeinddelinger med det formål at give omsorg, skabe rum for 

leg og muligheder for læring ud fra læreplanens temaer, de proximale processer er stærke, hvilket muliggør 

en progression i børnenes læring og udvikling (Sheridan et al, 2009, s. 243). Til forskel fra de to første 

former er miljøet rigt på materialer, stimuli og udfordringer. Personalet møder børnene med pædagogisk 

bevidsthed og indsigt i børns intentioner og interesser og forholder sig nysgerrige over for børns spørgsmål 

og stiller selv ”open-ended” spørgsmål til børnenes ytringer. De er således både omsorgs- og 

læringsorienterede i deres tilgang til børnene. Personalet tager stilling til, hvilke erfaringer, oplevelser, 

indhold og aktiviteter, der er væsentlige for børns læring og udvikling, samtidig med at de kan gribe nuet og 

således spontant følge op på eller tage afsæt i børnenes egne initiativer (Sheridan et al, 2009, s. 244). 

De proximale processer er stærke, både hvad angår sammensætningen af de betingelser, der udgør 

læringsmiljøet og indholdet af dem/ retningen af dem, dvs. (person-kontekst-proces-tid-modellen, jf. 

Bronfenbrenner og Morris, 2006): 

 konteksten fx i form af egnede grupperum og organiserede gruppestørrelser, lege-områder, 

dokumentation (og udsmykning) på stuerne, tilgængelige materialer mv. 

 processerne, i form af fagligt tilrettelagte og/ eller reflekterede interaktioner med relationer af høj 

kvalitet, der tager højde for  

 personer, dvs. børnenes generelle trivsel og aktuelle niveau for kompetencer og færdigheder, og 

 den tid, der afsættes til forskellige aktiviteter og gentagelse (øvelse) af dem 
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3. METODE 

 

De forskningsspørgsmål, der søges besvaret er:  

Har deltagelsen i et ICDP kompetenceudviklingsforløb effekt for pædagogernes tilgang til børn og for deres 

bevidsthed om deres egen relationskompetences betydning for børns trivsel? 

Er det ny-udviklede dialog- og vurderingsværktøj (KVALid med fokus på relationer) pålideligt og er det 

muligt gennem KVALid at måle kvalitet i de pædagogiske processer, der udspringer af pædagogernes 

arbejde med ICDP. 

 

Litteraturstudie 

En indledende test- og samsøgning i 4 EBSCO-baser viser meget få resultater. ICDP er også en forkortelse 

inden for andre fagområder. Langt hovedparten af alle referencer henviser til forældreprogrammer, 

uddannelsesforløb og indsatser, i et børne-rettighedsperspektiv, i områder og lande internationalt, hvor der 

efter fx efter kriser, krige og naturkatastrofer er brug for en indsats over for især mødre og børn (via Unicef, 

WHO m.fl.). Disse indsatser er ikke som sådan evalueret, men effekterne, som angiveligt har været meget 

synlige, rapporteret til opdragsgiver (UNICEF). ICDP tilgangen er også anvendt i helbredmæssige og 

terapeutiske sammenhænge. Alle disse referencer (langt hovedparten) er ikke relevante i nærværende 

sammenhæng og ekskluderes.  

I et systematisk review af tidlig barndoms interventioner/ programmer (Effective Early Childhood Education 

Programs, age 3-5) er der for perioden 1960 – 2010 ingen fund om ICDP (Chambers, Cheung, Slavin, Smith 

& Laurenzano, 2010). Reviewets inklusionkriterier er: randomiserede (tilfældigt) eller matchede 

kontrolgrupper, evidens for sammenlignelige studier og studier af en varighed af mindst 12 uger. Studierne 

har endvidere valide målemetoder, uafhængig af eventuelle interventioner, der kan fremvise at 

programmerne møder kriterierne for udbytte efter børnene er stoppet i dagtilbuddet. Programmerne 

(n=27) er evidensvægtet høj (n=6), medium (n=5), moderat (n=3), begrænset (n=4), utilstrækkelig evidens 

(n=9) (Chambers et al, 2010).  

Eftersom der ikke er fundet studier af effekten af ICDP, hvor der kan konstateres en middel effektstørrelse 

på mindst + 0.20, eller der ikke er tilstrækkelig stort sample eller antal studier i det hele taget, indsnævres 

søgningen til år 2010 og frem. 

”ICDP” er i første søgning koblet med ”International Child Development Programme”. Det er ikke muligt at 

frase-søge i EBSCO og derfor kan der ikke udelukkende søges på ”International Child Development 

Programme”. Der inkluderes 3 referencer (listet nr. 1, 2 og 5) (yderligere 3 er dubletter, jf 2. søgning). 

Der er foretaget søgning i følgende tidsskrifter – dog uden resultater: ”Nordisk Barnehageforskning”; 

”Nordic Studies in Education”; ”Scandinavian Journal of Educational Research”; ”Early Childhood Education 

Journal” og “Paideia”.  
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I anden søgning er der først koblet til ”day care” hvilket giver 241 resultater. En nærmere præcisering til 

”preschool” i den endelige frasesøgning i Google Scholar på ”International Child Development Programme” 

og “Preschool” giver 61 resultater, hvoraf 5 referencer er inkluderet (listet nr. 3,4,6,7,8). Endelig er 

ovenstående, Chambers et al, 2010, medtaget som reference og abstract. 

Søgestreng 1: [Icdp AND International child development programme]   

Søgestreng 2: [International child development programme AND preschool] 

Inklusionskriterierne indsnævres således til ICDP og dagtilbud (day-care/ preschool) fra 2010 og frem og 

med engelsk som sprog. Af samtlige hits er i alt 9 inkluderet (2015: 2; 2014: 4; 2011: 2; 2010: 1). Der er fem 

studier der omhandler forældreprogrammer (heraf tre studier, der omhandler samme projekt i Norge), to, 

der omhandler udsatte børn, ét, der omhandler ICDP uddannelse og ét studie, der undersøger evidens af 

tidlig barndoms interventioner/programmer. Oversigten over de inkluderede studier ses som bilag. 

Udvikling af indikatorer, skalering og scoring 

Processen med udvikling af indikatorer tager afsæt i både teoretisk og empirisk viden om og erfaring med 

arbejdet med ICDP. Programmets 11 samspilstemaer danner udgangspunkt for tegnene på høj kvalitet i 

relationsarbejdet. Hvert tema beskriver, hvad der i interaktioner i læringsmiljøet (samspilsprocesserne) 

angiver retningen for processerne. Det bygger som nævnt ovenfor på teorien om proximale processer som 

de udfolder sig i de fire kategorier af læringsmiljøer (fra lav til høj) og på item-response-teori, hvor de 11 

temaer er udfoldet på baggrund af teorien om ICDP og på baggrund af feedback fra observatører og 

deltagere i praksis.  

Litteraturstudierne, der primært omhandler effekter af intervention med ICDP, er suppleret med det 

teoretiske grundlag for ICDP (Hundeide, 2004; Bach, 2010; Hundeide, 2014). Denne litteratur beskriver og 

begrunder samspilstemaerne og folder dem ud, sådan at de empirisk kan iagttages. Litteraturen definerer 

og beskriver også de tre dialogformer (den følelsesmæssige, den formidlende og meningsskabende) og 

hvordan samspillet med børn kan ledes pædagogisk (Vygotsky, 1978) og hvordan den professionelles 

sensitivitet kan udvikles (Hundeide, 2004; 2014). 

”I praksis vil det, at være sensitiv over for barnets initiativ og aktiviteter, sige, at vi tager os tid til at dele 

erfaring, formidle mening og udvide de temaer, barnet bringer op. Når vi på denne måde deltager i barnets 

aktiviteter, vejleder og hjælper det til at føre dets projekter ud i livet samt beskriver og forklarer det, barnet 

oplever, så formidler og beriger vi dets erfaring” (Hundeide, 2004, s. 79). 

Hundeide refererer (2004) at flere ældre undersøgelser har påvist, at denne kvalitet ikke er til stede i det 

omfang, man kunne forvente. I en engelsk undersøgelse vises, at kvaliteten af samspillet i børnehaverne var 

ringe (Sylva, 1980), og det samme gjorde sig gældende i Skandinavien og i USA (Edwards, 1994; Hundeide, 

2004). Nyere undersøgelser viser, at der i dag generelt er meget højere kvalitet (Sylva et al, 2010: 

Christoffersen et al, 2014; Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, 2016). Danske pædagoger synes 

at være meget dygtige til omsorgsarbejdet (Ringsmose, 2015), men potentialet i det gode relationsarbejde 

udnyttes ikke fuldt ud til at skabe læring for børnene (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, 

2016). 
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I forbindelse med litteratursøgning og test af items har studerende på pædagoguddannelsen, hold PV 14 

DAG og PS 13 DAG ydet er stor indsats.  De har som led i en række øvelser og opgaver i forbindelse med 

undervisningen på det nationale modul til specialiseringen i dagtilbud (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2014) indsamlet cases fra praktikken, udført litteratursøgning og deltaget i 

observation og analyse af ICDP temaerne i praksis.  

De udviklede indikatorer er også gennem udviklingsdialoger som nævnt valideret af erfarne pædagoger 

(der har været på kursus i ICDP og har arbejdet med det i praksis), af UCN’s konsulenter og undervisere, der 

har mange års erfaring med dette, gennem flere iterationer, hvor indikatorerne er blevet omformuleret, 

forkastet og/eller erstattet med nye. Dette gennemføres i denne type projekter i form af udviklingsdialoger 

(se senere). 

KVALid er ikke ERS. Den måde ERS-linjens værktøjer måler på er anderledes (Næsby, 2016). I ERS er den 

første og laveste kvalitetsform beskrevet som ”utilstrækkelig” hvorfor udsagnene er formuleret så 

observatøren kan og skal svare nej til dem for at kunne gå videre i skemaet. I KVALid anvendes konsekvent 

ikke en ”stop-go” scoring. I KVALid scores hele skemaet, hvorefter det samlede gennemsnit beregnes. 

KVALid oversætter ikke og anvender heller ikke udsagn fra ERS-værktøjer. De 11 samspilstemaer er således 

begrundet i og udfoldet og nyudviklet gennem en item-response-teori model, hvor høj kvalitet er lig med at 

pædagogerne møder samspilstemaerne, som de forklares teoretisk og kan iagttages empirisk, og hvor god 

til lav kvalitet udtrykker mødet med samspilstemaerne i svagere proximale processer.  

Udsagnene i skemaerne viser hen til og understøtter implementering af ICDP, idet de kan guide dialogerne 

om måder, det pædagogiske personale kan agere på. De kan danne grundlag for fokuseret iagttagelse, 

praksisanalyse og understøtte fastholdelse af refleksioner over og dialog om den observerede praksis. 

Fortsat analyse og refleksion på baggrund af disse fixerede udsagn han være handleanvisende i retning af at 

opnå højere kvalitet. 

Observationer 

Der er i dette projekt med 1 item og 11 underpunkter gennemført en halvanden til to times observation (til 

sammenligning har ECERS-3 35 items og her beregnes 3 timer pr observation). Hvis der herefter 

forekommer relevante aktiviteter eller hvis bedømmeren oplever at komme i tidsnød udvides 

observationstiden med op til en halv time. Start- og sluttidspunkt noteres på de vurderings- og scorings-ark, 

der skal anvendes ved observationen (registreret med observationsskema i SurveyXact). 

Observationen foregår på en stue på et tidspunkt, hvor der er flest børn til stede; typisk en formiddag med 

start før samlingsstund og efterfølgende aktiviteter. I tidsrummet indsamles data om alt, hvad der 

observeres. 

Observationsskemaerne udgøres af de beskrevne indikatorer, der scores løbende JA/NEJ. Dette noteres 

under observationen.  Skalaen 1-7 sammentælles umiddelbart efter observationen og gerne inden 

dagtilbuddet forlades.   

Observatøren skriver noter, der understøtter scoringen og giver eksempler på, at indikatorerne er 

observeret. Fx til 1.4.2 = ”Pædagogen giver børnene en krammer”. 
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Der gennemføres observationer i de 8 institutioner to gange – før og efter gennemførelsen af 

kompetenceudviklingen. Observationerne er gennemført som planlagt, men resultaterne af den første 

runde anvendes ikke i forhold til vurdering af praksis. 

 

Bedømmelse 

Temaet samspil mellem pædagoger og børn (ICDP) vurderes for de 11 undertemaer på en Likert-skala fra 1 

– 7. Scoren dækker følgende værdier og/eller kvalitetskriterier  

1: Adskilte miljøer = lav kvalitet 

3. Begrænsende miljøer = minimal kvalitet 

5: Børnecentrerede og forhandlingsorienterede miljøer = god kvalitet 

7. Udfordrende og læringsorienterede miljøer = høj kvalitet 

Tegnene på kvalitet i læringsmiljøet inden for temaet angives under temaerne 1-11 og skalatrinnene 1.1, 

1.2 osv. 

Et undertema, fx tema 7 og skalatrin 1.1 registreres på scoringsskemaet som 7.1.1, 7.1.2 osv. 

Alle indikatorer skal i udgangspunktet scores JA/NEJ. 

Hvis en indikator på en skala efter bedømmerens vurdering ikke er relevant eller aktuel, ikke kan 

observeres og derfor ikke kan besvares med JA/NEJ, markeres et ”IR” = ikke relevant.  

 

Sammentælling og pålidelighed 

1 gives når bare én af indikatorerne under 1 er besvaret med ja 

2 gives når alle under 1 er besvaret med nej og mindst halvdelen under 3 er besvaret med ja 

3 gives når alle under 1 er besvaret med nej og alle under 3 er besvaret med ja 

4 gives når alle under 3 er besvaret med ja og mindst halvdelen under 5 er besvaret med ja 

5 gives når alle under 5 er besvaret med ja 

6 gives når alle under 5 er besvaret med ja og mindst halvdelen under 7 er besvaret med ja 

7 gives når alle under 7 er besvaret med ja 

  

Markeringer med IR tælles ikke med.  

Sammentælling/ scoren bygger på observatørernes vurdering af om kvalitetsindikatorerne/ udsagnene er 

blevet mødt. Om de ses, eller ej. En del udsagn har begreber som ”ikke”,” aldrig”,” sjældent”, ”ofte”, 

”nogen gange”, ”i reglen”. Nærværende skemaer har den logik, at de første tidsmæssige angivelser er 

overvejende negative og er det modsatte af høj kvalitet i processer, der kendetegnes af systematisk 

refleksion, bevidste gentagelser og didaktiske overvejelser. Midterkategorierne så som ”sjældent” tolkes 

også som ”sporadisk”, dvs. ikke systematisk, og ”i reglen” tolkes som ”jævnligt”, som noget der ses ofte, 

men dog ikke hele tiden. 
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Den gennemsnitlige pålidelighed (reliabilitet) på tværs af indikatorer kan efterfølgende beregnes statistisk 

ved faktoranalyse (Varimax og Standardafvigelser) eller IRT test i STATA.  

Instrumentets pålidelighed (validitet) på tværs af bedømmelserne vil kunne beregnes statistisk (Cohens og 

Interclass Correlation). Den samlede sammenhæng i målingen af læringsmiljøets kvalitet kan beregnes ved 

Cronbachs Alpha. Det kan noteres at interclass correlation i ECERS-3 på subscalaen ”interaction” er 

beregnet til .98 og Cronbach’s Alpha til .96 (Harms, Clifford & Cryer 2015, s. 4) så kravene til data er høje. 

Som nævnt er samplet i dette projekt for lille til at der kan gennemføres pålidelige målinger. Der vil på 

nuværende tidspunkt alene være tale om en test af værktøjet og tendenser i forhold til om læringsmiljøet 

møder kvalitetsindikatorerne (se fx La Paro et al, 2012). 

Faktorerne er ikke testet i dette projekt på grund af begrænsede ressourcer. Inter-rater validity kan heller 

ikke beregnes i nærværende projekt, da observatørerne har arbejdet alene. 

 

Udviklingsdialoger 

Pålideligheden af måleværktøjet understøttes af en udviklingsdialog med ledergruppen for de deltagende 

dagtilbud.  Gennem dialogen afprøves indikatorerne i forhold til forståelse og mening, dvs. om udsagnene 

kan forstås og giver mening i den konkrete kontekst.  Dialogen kan føre til, at nogle indikatorer justeres, at 

formuleringerne ændres, så værktøjet kan anvendes meningsfuldt af pædagogerne efterfølgende, som led i 

deres fortsatte kompetenceudvikling og konkrete kvalitetsarbejde efter afslutningen af 

kompetenceudviklingsprojektet. Dialogen medfører også en styrkelse af projektets forankring, idet 

dialogmøderne giver rum for udveksling af meninger og opfattelser vedrørende indikatorernes 

udsagnskraft, først og fremmest: om de giver mening for deltagerne. 

Temaerne i evalueringsskalaerne er formuleret som udsagn (indikatorer) inden for underskalaer, der 

beskriver aktiviteter og interaktioner i læringsmiljøet, som disse beskrives og forstås i den lokale kontekst. 

De bygger som nævnt på ICDP’s teoretiske og empiriske forankring. Den generelle og teorietiske forståelse 

af, at disse aktiviteter fremmer eller hæmmer børns læring og udvikling i de proximale processer bygger 

som nævnt på den amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners bio-økosystemiske teori og person-tid-

kontekst-proces-model (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 

Kvalitetssikringen fremkommer ved, at vi viser, hvordan den givne indsats (ICDP) kan forbedre det 

pædagogiske arbejde, dvs. hvordan vi gennem fokus på pædagogen og læringsmiljøet i 

evalueringsdesignet kan tale om lav til høj kvalitet, og hvordan vi ud fra kvalitetsindikatorerne 

vurderer, på hvilket niveau dagtilbuddene befinder sig (i lyset af måleværktøjets forudsætninger), 

dvs. som etablering af en baseline, et målepunkt, for det fortsatte ICDP arbejde. 

En stærkere kvalitetssikring kunne i et opfølgende projekt opnås ved at gennemføre observationer 

med ECERS-3, interaktionsskemaerne, der så kunne sammenlignes med KVALid/ICDP. Det kunne i 

den forbindelse undersøges, om indikatorerne i KVALid sammenlignet med internationale ERS 

resultater er for svage (lig med, det er for let at opnå en høj score)(jf Vermeer et al, 2016) og skal 

omformuleres.  
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4. OM ICDP – DET TEORETISKE AFSÆT FOR 
INDIKATORER I MÅLEVÆRKTØJET 

Set i perspektiv af ICDP (International Child Development Programme) er børns læring og udvikling i 

dagtilbud ikke en spontan proces, hvor biologisk modning og tilpasning til omgivelserne er drivkraft, men 

en menneskelig understøttet proces, hvor børn udfordres og vejledes af pædagogerne (Bronfenbrenner & 

Morris, 2006; Hundeide, 2004; 2014). Biologiske dispositioner er vigtige, (fx udvikling og modning af 

hjernens neurale kredsløb) men menneskelig udvikling kommer ikke af sig selv. Det sker i interaktioner med 

omgivelserne, hvor samspil i sociale praksisser, båret af positive relationer, er drivkraft. 

I pædagogisk praksis betyder det, at pædagogen har en omsorgsrolle, der udmøntes i trivsel og en 

pædagogisk vejledende rolle, der udmøntes i læring og udvikling. Gennem etablering af kontakt og samspil i 

læringsmiljøer, hvor børnene mødes med anerkendelse, styrkes de proximale processer, der har til hensigt 

at inkludere alle børn i læringsfællesskabet og i det kulturelle fællesskab (Hundeide, 2004).  

Børn skal deltage i sociale praksisser, for det sociale er fundamentet for udviklingen af børnenes evner til at 

erkende og lære og for børnenes kommunikative færdigheder (Nielsen, 2013). De børn, der fx ikke får det 

store udbytte af at blive stimuleret sprogligt, har i stedet brug for erfaringer med sociale praksisser - 

praktiske opgaver, venskaber og legekammerater, nærvær i samspil og så videre – som de kan ”hægte 

ordene op på” (Næsby, 2009). 

Deltagelse i social praksis er den bedste form for stimulering (Hundeide, 2004; Nielsen, 2013). Børn er 

sociale væsner fra fødslen, og allerede i 6-9 måneders alderen forstår de sig selv som sociale væsner. Deres 

muligheder for læring og udvikling afhænger af kvaliteten af og kommunikationen i de samspil, de indgår i. 

Allerede tidligt i børns liv skabes et tilknytningsmønster i ”måder at være sammen med andre på” (Stern, 

2000). Det grundlægger børnenes fornemmelse af sig selv og forholdet til andre.  

Også tilknytningsteorien (fx Bowlby, 1994) beskriver, hvordan nærhed, beskyttelse, omsorg og trøst 

fremmer trygge børn. Den sikre base er grundlaget for børns udforskning af verden, ja hele det fysiske og 

psykiske helbred, læring og adfærd har fælles tidlige ”rødder”. De tidlige erfaringer bygger børnenes 

hjerner som grundlag for videre læring og udvikling (Drugli, 2015; Shonkoff & Barnes, 2011; Trevarthen, 

2011). 

Det er de voksne, der omgiver barnet, som i samspillet med og om barnet, skaber fortællingen om det 

enkelte barn og dermed det grundlag og de holdninger, barnet mødes med. Et miljø med for passive voksne 

tilbyder for lidt udviklingsstøtte, stimuli og læring – det giver ikke børnene det, de har ret til og brug for 

(Suleymanov, 2015). Et miljø med for meget voksenstyring giver for høj stressrespons hos små børn (Loman 

& Gunnar, 2010; Hansen, 2013). I dagtilbuddet ligger ansvaret for kvaliteten i børnenes samspil med andre 

ord hos pædagogen.  

 

Den nære relation er vigtig for børnenes mestring af dagligdagen 

De børn i dagtilbud, som bedst mestrer dagligdagen, er de, som har en nær relation til en voksen; en 

voksen, som repræsenterer en nær positiv relation, og som tager ansvar for stimulering til udvikling, 

mestring og læring. I en undersøgelse om risiko og modstandsdygtighed hos børn og unge blev det tydeligt 
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dokumenteret, at kvaliteten af relationerne var helt afgørende for børnenes udvikling på alle alderstrin. Det 

handler om, at barnet oplever omsorg og at dets mestringsforsøg og mestring bliver bekræftet (Werner & 

Smith, 1992). 

I en artikel publiceret i Boston Change Process Study Group (2008) fortæller Daniel Stern om, hvad der 

virker, når man arbejder med mennesker. Han fortæller at, undersøgelser har vist, at det er ikke så vigtigt, 

hvilken metode man bruger, og at det vigtigste er de ikke-specifikke faktorer indbygget i relationen. Han 

fortæller, at Benedetto Saraceno (WHO) har præsenteret en undersøgelse om forældre-børn psykoterapi 

og har vist at, uanset hvor man bor eller uanset hvilken kultur man stammer fra, er der 5 ting, alle de gode 

programmer har til fælles: 1 man skal lytte, 2 man skal bruge tid, 3 man skal støtte, 4 man skal være åben 

og velkommende, 5 man skal give anerkendelse for, hvad personen synes er vigtigt (Stern, 2008, s. 185). 

Forudsætningen for kvalitet i relationen er, at pædagogerne selv har udviklet de udviklingsstøttende 

samspilsmønstre og den sensitivitet, der støtter børnenes udvikling af færdigheder, vilje og motivation. 

Som et billede på et udviklingsfremmende samspil med små børn bruges ofte ”Serve and Return” 

(www.developingchild.harvard.edu). Barnet ”server”, dvs. barnets initiativ, der ses i udtryk, adfærd og 

behov, er udgangspunkt for samspillet. Den voksne fanger op og ”returnerer” med hurtig og tilpasset god 

respons (Drugli, 2015). Samspillet, der også fx i ICDP og Marte Meo kaldes turtagning, fortsætter i en 

cirkulær proces, to til tre gange. Barnet giver selv den opmærksomme voksen signal til at stoppe, fx ved at 

vende hovedet bort. 

I relationen mellem børnene og pædagogen etableres grundlaget for kvalitet i samspillet. Det udfolder sig 

gennem følelsesmæssig kommunikation og gennem meningsskabende og guidende kommunikation. Det 

kan beskrives som ”de tre dialoger”: 

Den følelsesmæssige dialog – hvor barnet mærker, at det er værdsat 

Den følelsesmæssige (emotionelle) dialog har til hensigt at vise, at man er glad for børnene. Det får dem til 

at føle sig værdsat (Bach, 2010). Ved at følge børnenes initiativ anerkender man børnenes forsøg på at 

mestre en situation. Det påvirker børnenes selvopfattelse, det stimulerer tilknytning og giver dem lyst til at 

forblive i og udvide kontakten i den relation, der er skabt med pædagogen (Rye, 2005; Trevarthen 2011). 

Når man taler med barnet om de ting, det er optaget af, udvikler det følelsen af at have betydning, at være 

én, der kan noget, ved noget, vil noget og er værd at være sammen med. Det stimulerer udvikling af tillid 

(Bach, 2010). Ved at anerkende barnet for den person, det er, oplever barnet, at det mestrer sin tilværelse, 

og det får en tro på, at selv belastende situationer kan overkommes. Barnet udvikler tillid til sig selv og til 

andre (Bach, 2010). 

Den følelsesmæssige dialog danner basis for hele barnets, og den unges, udvikling af kontakt-, tilknytnings- 

og tryghedsudvikling (Rye, 2001). Det giver ikke et udtømmende billede af det samspil, der foregår mellem 

børn og pædagoger, men mere et billede af de strukturer, der er forudsætningen for et udviklingsstøttende 

samspil. De fire samspilstemaer, der guider denne dialog, skal dog ikke ses som lineære strukturer, men 

som cirkulære strukturer, som alle er til stede, når der er god kontakt (Bach, 2010) 

At mestre denne dialog stiller naturligvis krav til pædagogens sensitivitet og evne til at indgå i 

følelsesmæssige relationer.  
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Den meningsskabende dialog – hvor børnenes oplevelser får mening 

Den meningsskabende og udvidende dialog har til hensigt at udvide, regulere og sætte grænser (mediere). 

Når samspillet er trygt og tillidsfuldt, kan barnet hjælpes til at samle sin opmærksomhed om den fælles 

oplevelse eller om begivenheder i omverdenen. Ved at beskrive det, der opleves i fællesskab, ved at vise 

følelser og engagement i samspillet, giver pædagogen mening til børnenes oplevelser (Hundeide, 2004) 

Det, barnet oplever, kan pædagogen uddybe og forklare. Det udvider børnenes viden og forståelse af 

begivenheder og ting i dets liv og omverden. Når det sker i anerkendelse af de normer og den kultur, barnet 

har med sig, og barnet dermed føler sig set og forstået, bliver det bedre i stand til at håndtere brud, skift og 

belastninger (Hundeide, 2004; Bach, 2010). 

Hvor den følelsesmæssige dialog var rettet mod kontakten og tilknytningen, er det i den meningsskabende 

og udvidende dialog særligt barnets relation til omgivelserne, der er i fokus. Gennem et ledet engagement 

hjælper pædagogen barnet/den unge med at knytte mening til oplevelserne i og med omverdenen (Blæhr 

& Næsby, 2009). Denne dialog er vigtig for udviklingen af kognitive kompetencer, for læring og for 

internaliseringen af den kulturelle verden (Vygotsky, 1979). Ligesom barnet/den unge er medskaber i eget 

liv, er livet også medskaber i barnets liv (Bach, 2010). 

Den guidende og regulerende dialog – hvor barnet lærer strategier og selvkontrol 

Den guidende og regulerende dialog har til hensigt at hjælpe barnet med at skabe overblik og udvikle 

handlestrategier samt at lære at kontrollere sig selv (Hundeide, 2004; Bach, 2010; Hundeide, 2014). 

Pædagogen planlægger sammen med børnene, hvad der skal ske, og giver børnene hjælp og støtte, der er 

afstemt efter børnenes færdighedsniveau og opgavens sværhedsgrad (som i denne sammenhæng kan 

kaldes stilladsering). Det hjælper barnet med at udvikle hensigtsmæssige handlemønstre, som er afstemt 

efter de situationer, barnet er i – også kendt som situationsregulering.  

Når pædagogen leder barnet på denne måde, planlægger sammen med barnet og eventuelt viser positive 

alternativer til handlinger, hjælper det barnet med at kontrollere sine følelser og skabe mening for sig selv. 

Barnet ”lærer at lære” som grundlag for blandt andet at kunne indgå i gode samspil med andre børn (Bach, 

2010; Suleymanov, 2015) 

Når pædagogen vejleder barnet og fortæller, hvad det må, skal og kan gøre, og giver barnet forklaringer og 

korrigerer det (alt afhængig af dets alder og udvikling), oplever barnet det som en positiv grænsesætning. 

Det retter sig mod børnenes indre selvregulering, og det giver barnet modspil og udviklingsmuligheder, i 

forhold til hvad barnet gerne selv vil (Stern, 2000; Bach, 2010). 

I kommunikationen (dialogen) vises ansigtsudtryk, mimik, øjne og stemmer, glimt af emotioner og dermed 

intentioner og opmærksomhed, og de er derfor nøgleelementer i sociale interaktioner (Hansen, 2013). 

Fælles opmærksomhed er den helt afgørende intersubjektive ramme eller zone for udvikling i dialogen, 

hvor relationer bygges op og foldes ud fx som barnets første konstruktion af sprog (Vygotsky, 1979; 

Hansen, 2013; Drugli, 2015) 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fokus her er på at hjælpe barnet med at regulere og grænsesætte 

for egen adfærd (Bach, 2010). Det er gennem denne proces, at barnet/den unge udvikler indre strukturer til 
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at udvikle selvkontrol, som er forudsætningen for, at det kan handle målrettet og udvikle de færdigheder, 

som kræves for at kunne tilpasse sig omgivelserne (Stern, 2000).  

Børnenes perspektiv 

Urie Bronfenbrenner (1979) var en af de første til at formulere og præcisere, hvad der menes med børns 

perspektiver. Det handler om at voksne prøver at sætte sig ind i børns specifikke erfaringer og forståelser af 

deres eget liv. Børn og voksne deler ikke reelt disse forståelser, vi har ikke adgang til hinandens tanker, men 

der er en form for delt forståelse af barnets perspektiv – der er en intersubjektiv forståelse og fælles 

opmærksomhed. At se børnenes perspektiv er dog ikke det samme som at anlægge et børneperspektiv. 

Sommer, Samuelsson og Hundeide (2013, s. 461) definerer to tilgange eller forståelser af ”børneperspektiv/ 

børns perspektiv”: 

1) Et børneperspektiv betyder at den voksnes opmærksomhed er rettet mod at forstå børns 

opfattelser, erfaringer, ytringer og handlinger. Det er dog ikke barnets erfaring, der 

repræsenteres, men den voksnes forståelse af og vurdering af barnets erfaring, læring, 

hverdagsliv osv.  

2) Børns perspektiver repræsenterer barnets egen erfaring med og forståelse af deres eget liv. 

De voksne prøver at forstå barnet som subjekt og hvilke forståelser barnet selv har, sådan 

som de nu engang kommunikeres. 

Essensen af hvad det vil sige at indtage et ”barns perspektiv” er, at se barnet som en person, et subjekt. At 

se ”den anden” som person – ikke som objekt - åbner for at man kan have empati med barnet, dele 

opmærksomhed og se en sag fra barnets side, sætte sig i barnets sted og forstå ”hvad det vil sige at være 

dig”.  

Den voksne læser ansigtsudtryk, mimik og gestik, og bliver i stand til at etablere intersubjektivitet, at give 

følelsesmæssig støtte og feedback i forståelse for, hvad barnet giver udtryk for. Barnets ytringer ses som 

meningsfulde og som udtryk for barnets forsøg på at forstå og kommunikere med sin omverden for 

derigennem at forstå sig selv (Sommer et al, 2013). Det skaber tillid og tilknytning som forudsætning for 

udvikling:  

”Being present with a child in this way develops a secure relationship of reciprocal attachment that is 

essential for the child’s future mental health and ability to cope with and explore the world”. ”The key to 

a child-oriented perspective is to deal with the child’s utterances and actions as if they have a meaning 

and rationality that adults need to decode and interpret in order to approach the child’s perspective” 

(Sommer et al 2013, s. 463 f). 

Det handler om for pædagogen at forstå børn i deres egen ret, som subjekter, i stedet for at gøre børn til 

objekter ved at sammenligne deres ytringer med pædagogens egne måder at forstå verden på. At være 

sensitiv og guide et barn i retning af et udviklingsmål samtidig med følelsesmæssig kommunikation, der 

understøtter at man møder barnets egne behov og ser barnet i dets egen ret, er omdrejningspunkt i 

dialogen. At give mening til barnets ytring, at udvide og berige dialogen (stilladsering, Bruner, 1979; ledet 

samspil, Hundeide 2004; Næsby, 2009 eller ”guided participation”, Rogoff, 2004) betyder, at pædagogen 

trin for trin guider barnet til problemløsning og tilegnelse af nye kompetencer. 
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“By ‘being involved with the child’ in joint activity, it is also possible to enrich the child’s experience of the 

world by giving meaning, or explaining, and by giving emotional and enthusiastic support to the child’s 

interests and initiatives (Klein & Hundeide 1995; Rogoff 2004)”(Sommer et al, 2013, s. 464). 

Omsorg og uddannelse, leg og læring, dannelse og socialisering er i dette perspektiv sider af samme sag. 

Både barnet og pædagogen bidrager i dialogen (samspillet), hvad enten barnet inviterer til nærvær og 

dialog eller pædagogen tager initiativ til en aktivitet. 

Forældrene 

Forskning i effekter af indsatser for småbørnsforældre (kurser, træningsprogrammer mv.) med anvendelse 

af ICDP har vist, at der opnås bedre forældreevne, bl.a. gennem oplevelser af at kunne mestre 

forældreskabet og med mindre stress hos deltagerne (Skar, von Tetzchner, Clucas & Sherr, 2015). I en 

undersøgelse af langtidseffekter af et ICDP program for forældre i Norge vises dog, at for at bevare og 

videreudvikle de positive effekter, der opnås i starten og inden for det første år, skal deltagerne 

understøttes gennem opfølgning og fortsat træning.  

Der er en stærk sammenhæng mellem forældretræning og indsatser i børnenes dagtilbud, hvor 

professionelle dels arbejder med samme interventioner og metoder (ICDP) dels i høj grad understøtter 

forældreevnen. Bl.a. ved i samspil med forældre at demonstrere hvordan samspilstemaerne kan bruges og 

dermed guide til positive samspil. Kompetenceudvikling for professionelle, der suppleres med kurser for 

forældre, har dokumenterede positive og langtidsholdbare effekter for børnene, bl.a. bedre skolegang, 

lavere kriminalitetsrate og mindre behov for sociale ydelser (Reynolds, Temple, Robertson & Mann, 2001; 

Skar et al, 2015). 

Rutiner 

Et ofte overset element i hverdagspraksis er de rutiner som store dele af dagligdagen består af. Desto 

mindre børnene er (vuggestue og dagpleje) desto flere rutiner er der i reglen, i hvert fald udmålt i den tid, 

der anvendes til dem dagen igennem. Det er fx måltidet, af- og påklædning, og for de mindste også pusletid 

og sovetid. 

Tillægges disse rutiner ikke bevidst pædagogisk betydning sker der det, at børnene får mindre sensitivt 

samvær og færre stimuli. En undersøgelse viser at efter det pædagogiske personales opfattelse, har 

voksen-barn interaktionerne i rutinesituationer dårligere kvalitet end leg og anden aktivitet (Smidt. Dermed 

overses en vigtig ressource, når de voksne en stor del af tiden ikke er optagede af børns 

kompetenceudvikling. Tilmed risikerer vigtige bidrag og udspil til samspil fra børnene at blive overset (se 

oven for). Rutinesituationer er også vigtige for samspil og læring, ja høj kvalitet i alle daglige samspil er 

meget vigtigt. 

Når der fx skal pusles med de mindste (skiftes ble mv.) er der i situation fysisk nærvær med det barn, der 

skal skiftes. Der kan let etableres psykisk kontakt gennem øjenkontakt og fælles opmærksomhed på stimuli. 

Forskningen taler om noget så banalt, som at den voksne har en varm og rolig stemme, smiler til og griner 

sammen med barnet, respekterer barnet men udtrykker tydelige positive følelser, så barnet oplever sig 

elsket (Drugli, 2015). Det åbner for en meningsfuld situation for barnet, hvor det netop er allermest parat til 

at tage imod, følge tur og have fælles opmærksomhed, fx på ord, tal og begreber. Sprogstimulering i 

situationer som giver mening for børn virker allerbedst (Drugli, 2015; Næsby, 2009). Sproget knytter sig til 
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det nære og kære, til erfaringer ”her og nu”, og når den voksne bruger et rigt og komplekst sprog i verbal 

turtagning om det, som foregår i situationen, får det barnet til at deltage aktivt og lære.  

Positive relationer og dermed høj kvalitet i samspillet mellem voksne og børn, der giver børnene positivt 

ladede erfaringer, fremmer den emotionelle udvikling (Hundeide 2014), sprog og kommunikation (Hansen 

2013), trivsel og læring (Drugli, 2015) – og har fortsat positiv effekt i 15 års alderen (Vandel et al, 2010), 16 

års alderen (Sylva et al, 2010), 27 års alderen (Schweinhart, et al 1993) og resten af voksenlivet 

(Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen, 2014). 

 

Høj kvalitet i relationsarbejde er: 

1. Pædagogerne viser positive følelser og viser, de er glade for børnene. 

2. Pædagogerne er opmærksomme på børnenes initiativer og justerer sig i forhold til børnene. 

3. Pædagogerne inviterer til dialoger med børnene og taler om de ting, børnene er optagede af. 

4. Pædagogerne anerkender det, børnene kan, gør og er. 

5. Pædagogerne hjælper børnene med at samle deres opmærksomhed, så der skabes en fælles 

oplevelse af ting og begivenheder i omgivelserne. 

6. Pædagogerne formidler og skaber mening med entusiasme omkring børnenes oplevelser og det, 

voksne og børn oplever sammen. 

7. Pædagogerne udvider og beriger børnenes udsagn og fortællinger med sammenligninger, 

forklaringer og historier. 

8. Pædagogerne hjælper børnene med at skabe overblik og udvikle handlestrategier samt at 

kontrollere sig selv ved at planlægge og synliggøre trin for trin, hvad der skal ske, og inddrage 

børnene i planlægningen. 6 

9. Pædagogerne giver børnene hjælp og støtte, der er afstemt efter deres færdighedsniveau og 

opgavens sværhedsgrad. 

10. Pædagogerne hjælper børnene med at udvikle hensigtsmæssige handlemønstre afstemt efter de 

situationer, de er i. 

11. Pædagogerne vejleder og fortæller børnene, hvad de skal og kan gøre, og giver børnene 

forklaringer, når de korrigeres 

 

 

 

                                                           
6 De 11 temaer benævnes 1-7 og 8A-8D i arbejdet med ICDP 
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Kompetenceudvikling – ICDP-kurset 

De kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres af UCN act2learn, baserer sig på mange års erfaring – 

både hos underviserne på kurserne og med måden forløbene er designet. De er senest blevet evalueret i 

forbindelse med projektet ”Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud” for Socialstyrelsen af NIRAS (2009), 

hvor konklusionen er, at der hos deltagerne er meget stor tilfredshed og der er opnået stor faglig udvikling i 

overensstemmelse med Servicestyrelsens forventninger. Tilsvarende er gennemført evaluering af 

interventioner og kompetenceudvikling i en række kommuner, fx Randers (GR Psykologerne, 2010) og 

sammenligning med andre programmer (Ulfsdotter et al, 2014). IDCP-kurserne i sig selv og deltagernes 

udbytte og hvordan implementeringsprocessen er forløbet falder uden for denne undersøgelse. 

 

5. UNDERSØGELSENS RESULTATER 

I det følgende præsenteres resultatet af de gennemførte observationer. Først gentages temaernes 

indikatorer, de tegn på kvalitet, der observeres på. Dernæst følger den statistiske score og gennemsnitlige 

sammentælling. Endelig vises, ved hjælp af beskrivelser af konkret praksis, sådan som den er blevet 

observeret, eksempler på god og høj kvalitet i relationsarbejdet.  

 

Analysemetode 

Den bio-økologiske og systemiske baggrund for kvalitetsniveauer, skaleret ud fra styrken i de proximale 

processer, danner analysemetoden (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Næsby, 2014). Dvs. praksis analyseres 

ud fra, hvilke mønstre af udsagn om proximale processer, der kan skabes, når praksis analyseres, ud fra 

hvorvidt de fremmer eller hæmmer de proximale processer og i hvilket omfang. 

Generelt bemærkes at observationerne er gennemført om formiddagen (i tidsrummet ca. 8.45 – 11.30, 

enkelte gange også hen over frokost), hvor der er flest børn tilstede (mellem 14 og 22 børn) og hvor der, 

mens børnene ankommer og afleveres, er gang i mindre aktiviteter og lege. Observationerne er 

gennemført på én stue i hver institution, med børn fortrinsvis i alderen 3-5 år. Der er i dette tidsrum en til 

to voksne på stuen, i reglen en pædagog og en medhjælper, nogen gange også en ressourcepædagog. 

Bemandingen stiger frem mod en morgensamling med formiddagsmad eller tilsvarende, efterfulgt af 

planlagte aktiviteter. Personalet har aftalt, eller de aftaler fordeling af børn til diverse aktiviteter, og 

arbejder alene med børnene i mindre grupper. 

Generel vurdering af kvaliteten 

Den samlede score for de 8 institutioner er 6, (6,21) hvilket vil sige mellem god og høj kvalitet. Der er en 

nogenlunde normalfordeling – det begrænsede antal taget i betragtning. Alle scores ligger inden for 

intervallet 4-7, hvilket må siges at være meget højt (som nævnt bør det undersøges metodisk om ”det er 

for let” at opnå en høj score). 

Det, der kendetegner institutionerne, hvor der scores høj kvalitet (som det er noteret af observatørerne), 

er, at der er tale om dagtilbud med kærlig atmosfære - og høj pædagogisk faglighed. Der er en generel 
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praksis med, at børnene bliver inddraget, lyttet til og korrigeret på en måde, der anerkender børnenes 

intentioner. Pædagogerne tager i høj grad børnenes perspektiv.  

Dagtilbuddene virker som udviklingsorienterede miljøer, hvor der er faste rutiner med tryghed og 

tydelighed. De høje scores i de observerede dagtilbud, hvad angår temaerne 8A-D, viser at dagtilbuddene 

er meget gode til at guide børnene, både gennem konflikthåndtering og gennem opgaveløsning. 

Sammenlignet med erfaringer med effekter af ICDP kurser (Niras, 2009), som peger på, at temaerne 5-8 

synes at være de sværeste at komme i dybden med, viser nærværende undersøgelse, at dagtilbuddene 

arbejder med alle tre udviklingsdialoger og faktisk scorer meget højt, fx på tema 8. Det viser, at 

læringsmiljøet er meget fremmende for børnenes læring og udvikling. 

Der er generelt god kontakt til børnene. Pædagogerne er meget talende, venlige og imødekommende. De 

viser stor glæde over for og ved børnene, der gengældes. Fx da en pædagog (A) møder ind og kommer ind 

på stuen, råber flere børn begejstret: ”Der kommer A, der kommer A!” 

I et andet dagtilbud ses eksempler på meget klar kommunikation med børnene. Der anvendes åbne 

spørgsmål, der lægger op til videre samtale. Og når pædagogerne vil sige noget, påkalder de sig ofte 

børnenes opmærksomhed ved at sige: Nu vil jeg lige sige noget! Før de så kommer med budskabet.  

I de tilfælde, hvor der er scorer på god kvalitet, observeredes at der ind i mellem var situationer, når 

børnene legede selv, hvor de voksne ikke var der, hvor børnene havde brug for dem. Der observeredes bl.a. 

i en periode 2 børn med sproglige udfordringer, men gennem aktiviteten talte pædagogen generelt ikke ret 

meget med børnene. I en anden situation, i en samling observeredes ingen tegn på at pædagogerne gav 

særlig meget plads til børnenes fortællinger og udspil. Generelt ses det, at i arbejdet i mindre grupper er 

der mere ro og plads til fordybelse og længerevarende samspil mellem voksne og børn og børnene imellem. 

De største udfordringer for dagtilbuddene finder vi under tema 8B og 8D. Her ses at selvom pædagogerne 

generelt lægger opgaverne til rette så de passer til børnenes færdighedsniveauer er de ikke altid helt 

tydelige om krav og forventninger til børnene. Det er også en udfordring for pædagogerne at give børnene 

forklaringer, når de korrigeres i forhold til følelsesmæssig selvregulering, og i forlængelse heraf at hjælpe 

børnene til udvikling af hensigtsmæssige handlemønstre. 
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Tema 1: Vis positive følelser og vis, du er glad for børnene 
 

1.1 Pædagogerne har ingen eller ringe kontakt med børnene 

1.2 Pædagogerne negligerer og afviser ofte børnenes følelser 

1.3 Pædagogerne viser sjældent positive følelser overfor børnene 

3.1 Pædagogerne tager af og til initiativ til kontakt med børnene, typisk om konkrete handlinger og uden at 

vise følelser 

3.2 Pædagogerne definerer ofte børnenes følelser uden at inddrage børnene i definitionerne 

3.3 Pædagogerne indgår sjældent i glædesfyldt samvær med børnene 

5.1 Pædagogerne tager kontakt til børnene og udstråler med blik, stemme, mimik og kropssprog glæde ved 

at være sammen med barnet og børnene 

5.2 Pædagogerne viser for det meste empati og medfølelse overfor børnene 

5.3 Pædagogerne skaber god stemning og laver sjov med børnene 

7.1 Pædagogerne er i kontakt med alle børn. Enten tager de selv kontakt til samvær eller også indgår de i 

samspil på børnenes opfordringer. De viser positive følelser og er sensitive overfor børnenes følelser og 

ytringer både verbalt og nonverbalt. De udstråler med blik, stemme, mimik og kropssprog glæde ved at 

være sammen med børnene 

7.2 Pædagogerne viser altid empati og medfølelse for børnene og responderer respektfuldt overfor 

børnenes forskellige følelser 

7.3 Pædagogerne skaber en god atmosfære via en kærlig omgangstone, glædesfuld leg og kærlig berøring 

 

 

Inden for tema 1, er det samlede gennemsnit = 6 
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I observationerne bemærkes, at god og høj kvalitet ses ved, at en pædagog/voksen er meget smilende og 

altid tager øjenkontakt, og fx at pædagogen beroliger et uroligt barn ved at "ahe" barnet på ryggen, mens 

de sidder ved siden af hinanden. I alle situationer har det været gennemgående, at de voksne viser positive 

følelser; de viser, at de er glade for børnene. Når børnene trøstes gives der knus, tales med blid, rolig 

stemmeføring, og som noget gennemgående bruges barnets navn, og der benævnes både handlinger og 

følelser hos barnet. Fx: "Av. Du faldt lige og slog panden ”A”. Det gjorde bare ondt. Så blev du rigtig ked af 

det”. Da barnet var faldet til ro blev der sagt: "Sådan ”A”, nu kan jeg se, at du er klar igen" fulgt op med smil 

og øjenkontakt med barnet. Det ses også at børnene selv ofte søger hen til de voksne for at få kropskontakt 

og berøring. De voksne er parate og tilbyder sig. I alle aktiviteter deles der glæde og følelser. Fjolles og 

grines med barnet/børnene.   

Alle temaerne i ICDP er formuleret i bydeform. Det betyder, at det er den voksne, der har ansvaret for 

kontaktetableringen. Det er ikke noget, vi kun kan, det er noget vi skal (Bach, 2010). I tema 1 skal 

pædagogen indtage og vise en positiv grundholdning – vise positive følelser generelt – og dernæst skal de 

positive følelser rettes specifikt til barnet – ”vis du er glad for barnet”. Herigennem vises, at pædagogerne 

er følelsesmæssigt tilgængelige, at barnet er omfattet af positive følelser og gode hensigter. ”Sidder du der 

og tegner, hvor ser du glad ud, hvor er jeg glad for at se dig”! 

Det giver barnet en oplevelse af glæde, indlevelse og følelsesmæssig samstemthed, hvilket stimulerer til 

opbygningen af indre psykiske modeller for tillidsfuld og sikker kontakt og tilknytning (Bowlby, 1994). 

Barnet får erfaringer med, at følelsestilstande kan følges, deles og forstås. Det er ingen tvivl om, at dette 

tema er væsentlig for samspilskvaliteten og for barnets udvikling. Netop denne glæde og tilgængelighed er 

det, der udvikler vitalitet og kreativitet (Stern, 2010; Bach, 2010) 

I observationerne ses at enkelte voksne ikke udstråler denne glæde og sjældent viser glæde gennem 

berøring. Det er utilstrækkelig praksis og lav kvalitet, selvom man kunne anføre at pædagoger er forskellige 

mennesker med forskellige grundstemninger og ansigtsudtryk: nogle har meget levende mimik, andre er 

måske mere neutrale. I professionel sammenhæng er dette noget der bør arbejdes med, da styrken i de 

proximale processer ellers vil være for lav.  

I en konkret observation var der over to timers observation kun øjenkontakt med et barn en enkelt gang. 

Pædagogen smilede ikke og udtrykte ikke glæde ved børnene. I dette dagtilbud var det udviklingsstøttende 

læringsmiljø således knyttet til 2 ud f 3 pædagoger. 

I en samlingsstund observeres en pædagog og 9 børn. Stemningen er præget af ro og langsommelighed, 

pædagogen giver sig tid til børnenes fortællinger. Der ses en meget nærværende og kærlig pædagog, der 

taler kærligt med varme om, hvad børene skal. Hun justerer sig, hun har ofte kærlig berøring på børnene.  

Fx: En dreng beder om hjælp til at tage trøjen af. ”Det er også varmt”, siger pædagogen, ”du dugger helt på 

overlæben. Så, er det bedre?”. Hun smiler til drengen, der nikker. 

 

 

 



 

29 
 

Tema 2: Vær opmærksom på børnenes initiativer og juster dig i forhold til 

børnene 
 

1.1 Pædagogerne er optaget af egne ideer og initiativer 

1.2 Pædagogerne følger sjældent børnenes udspil og initiativer og viser intet følelsesmæssigt engagement 

og justerer sig sjældent, når børnene henvender sig  

1.3 Pædagogerne taler ofte nedsættende om børnene 

3.1 Pædagogerne er kun opmærksom på nogle bestemte børns initiativer og justerer sig til disse 

3.2 Pædagogerne følger af og til børnenes initiativer men samspillet bliver hurtigt domineret af 

pædagogernes egne holdninger og perspektiver  

3.3 Pædagogerne definerer børnene ud fra deres handlinger (drillende, stædig, konfliktsøgende osv.)  

5.1 Pædagogerne er ofte opmærksomme på de fleste børns initiativer og justerer sig i forhold til disse 

5.2 Pædagogerne følger ofte børnenes verbale initiativer og justerer sig til disse. Børnene har indflydelse på 

samspillet 

5.3 Pædagogerne omtaler ofte børnenes handlinger i positive vendinger overfor andre børn 

7.1 Pædagogerne justerer sig til alle børnene ved at følge børnenes følelser og initiativer og italesætter 

disse 

7.2 Pædagogerne forholder sig inddragende og kærligt til børnenes nonverbale, verbale og følelsesmæssige 

initiativer og udspil. Samspillet er præget af et harmonisk samspil mellem barnets og den voksnes 

intentioner og handling 

7.3 Pædagogerne definerer børnenes intentioner og handlinger positivt og ressourceorienteret både 

overfor det enkelte barn og for børnegruppen 
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For tema 2 er den gennemsnitlige score også 6, men der ses større spredning (4-7). 

I forhold til tema 2 er det ifølge ICDP konsulenterne væsentligt at være opmærksom på, at her er der tale 

om en toleddet størrelse (Bach, 2010). Første led betyder, at pædagogen skal frembyde en total accept af 

barnets identitet og personlighed – at man accepterer barnets integritet. Andet led betyder, at pædagogen 

skal justere sig til barnets generelle udspil ved at justere sig til initiativerne. Følges hovedvægten af 

initiativerne, følges barnets perspektiv. Accept af integriteten understøtter udviklingen af selvværd og 

justering til initiativer og udspil understøtter selvtillid. Der kan naturligvis forekomme uønskede initiativer, 

som pædagogen ikke ønsker at følge og bekræfte. I og med vi respekterer barnets fulde integritet, kan vi 

bedre gøre uønskede initiativer og adfærd til genstand for en positiv regulering (Bach, 2010). 

Dette opmærksomhedsfokus på barnets integritet, handlinger, følelser, verbale ytringer, kropssprog og 

intentioner er netop forudsætningen for kontaktetableringen. Med andre ord kan barnets initiativer og 

udspil formuleres som kommunikative henvendelser, som ønsker et svar. Samtidig fortæller de også, hvad 

barnet er optaget af, og dette igen fortæller noget om barnets udviklingsniveau. Gennem denne justering 

kan en omsorgs- og udviklingsdialog begynde (Bach, 2010). 

Der observeres både pædagogisk ledede praksisser og aktiviteter, der udspringer af børns initiativer og som 

pædagogerne justerer sig efter. I en samlingsstund observeres flere gange at den voksne undervejs i 

samspil med de børn, som sidder tættest på under sanglegen, stadig er opmærksom på to børn, som har 

trukket sig lidt væk. Da det ene barn begynder at sige som en ko (fordi de synger om Nils Petersens Ko), 

bliver der med det samme svaret bekræftende på barnets lyd. "Ja, det er rigtigt ”A”. Det siger koen nemlig". 

Generelt ses at pædagogerne er meget inkluderende. Alle børn bliver hørt i samlingen og benævnt positivt. 

Rundkredsen er planlagt, men der er også plads til det, børnene er optagede af.  

I et andet eksempel på høj kvalitet ses hvordan en pædagog benævner andre børns handlinger og 

intentioner i de situationer, hvor der opleves konflikter (indikator 7.3). To børn står og leger med vand ved 

en udhulet træstamme. Det ene barn (A) står og kigger på den andens leg og siger noget, som det andet 

barn (B) ikke reagerer på. Herefter tager barnet (A) en lille båd ud af hånden på det andet barn (B). Der 

opstår højlydt håndgemæng. Pædagogen sætter sig på hug og stopper slagsmålet med rolig stemme og 

berøring af begge børn "Hov. Der blev I lige sure på hinanden. Du blev lidt ked af det, B. Er det rigtigt?” 

Pause. B græder: "Min båd! ”. Pædagogen: "Jeg tror at A ville lege med dig, og derfor kom han til at tage 

båden" (henvendt til A) "Er det rigtigt A, var det fordi du ville lege?" (der nikkes og barnet siger noget, der 

ikke helt kan tydes) "Kan du se at B lige blev ked af det og vred på dig, for B troede at du ville tage båden fra 

B." 

I en samlingsstund observeredes, at der var god kontakt til børnene. Pædagogen prøvede at justere 

aktiviteten, så den matchede børnenes udspil. Et barn havde svært ved at være med i rundkredsen. Her 

anerkendte en pædagog barnet: Han kom op på skødet og pædagogen sagde: "ja, det er lige lidt svært at 

være med i dag. Det er helt ok". 

På legepladsen, i de tilfælde det blev observeret, var der ofte god voksenkontakt - men der var også 

eksempler på børn, som var lidt alene (fx var en dreng ked af det og manglede trøst). I den frie leg 

understøtter pædagogerne ofte børnenes legeaktiviteter. Nogle gange er børnene overladt lidt til sig selv. 
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Når pædagogerne kun er opmærksomme på nogle børns eller nogle bestemte børns initiativer scores disse 

aktiviteter lavere. 

 

Tema 3: Inviterer til dialoger med børnene og tal om de ting, børnene er 

optagede af 
 

1.1 Pædagogerne fører sjældent samtaler med børnene om noget børnene er følelsesmæssigt optagede af 

1.2 Pædagogerne taler til børnene i bydeform 

3.1 Pædagogerne taler med børnene om emner som pædagogerne er optaget af  

3.2 Pædagogerne taler til børnene i en belærende tone (hvor børn skal give svar på stillede spørgsmål) 

5.1 Pædagogerne har en dialog med børnene der er præget af interesse for børnenes fortællinger 

5.2 Pædagogerne lytter til børnene og fører en asymmetrisk samtale på baggrund af børnenes initiativ  

5.3 Pædagogerne viser tydelige tegn på refleksioner over måden at samtale med børnene på (fx ved at 

ændre tonefald og mimik under dialogen) 

7.1 Pædagogerne indgår i samtaler med børnene om emner som børnene er følelsesmæssigt optaget af og 

samtalen er præget af engagement og interesse for børnenes fortællinger 

7.2 Pædagogerne lytter, svarer og synkroniserer sig følelsesmæssigt til børnenes udtryk. Der er turtagning i 

samtalen 

7.3 Pædagogerne italesætter egne refleksioner over måder de samtaler med børnene på (fx jeg fik vist slet 

ikke lyttet ordentligt efter) 

 

Scoren for tema 3 er 6. 
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Temaet dikterer, at vi skal tale om og benævne ting, som barnet er optaget af og stimulere til en 

følelsesmæssig samtale herom. Herigennem kan barnet få mulighed for at forholde sig til, hvordan det 

følelsesmæssigt har det med det, det er optaget af, og hvordan vi har det med det. Der er tale om, at vi er i 

dialog med barnet om såvel ”ting som emner”, samt den følelsesmæssige forholdemåde hertil. Denne 

proces skaber mening og struktur i barnets indre oplevelsesverden. Den hjælper barnet med at se sig selv 

indefra. Fx ”Hvad synes du om at tegne”? ”Gør det dig glad og stolt”? 

Gennem sådanne spørgsmål stimuleres evnen til selvregistrering og selvkendskab. Jo større kendskab 

barnet har til sine indre tilstande, jo mere kan det dele med andre og genkende andres indre tilstande. Det 

stimulerer til gensidighed og empati. Oplever barnet ikke denne indlevende interesse for dets 

forholdemåde, kan udviklingen af egne indre fornemmelser svækkes. Som konsekvens ses ofte, at barnet 

bliver ydrestyret med konstant behov for andres accept frem for indre styret med en grundlæggende 

positiv fornemmelse af egen dømmekraft. Disse børn har senere ofte megen brug for følelsesmæssig 

bekræftelse på, at de er gode nok (Bach, 2010). 

Det kan være en udfordring i grupper med mange børn. Fx observeres hvordan en pædagog understøtter 

flere børn i at være med i en ”højtlæsning”, hvor en større dreng (A) viser billeder og fortæller, hvad han 

ser og læser. En anden dreng (B)peger: ”Se, en krab!” ”En krabbe, jaeh,” siger pædagogen. ”Ka’ du huske A 

fortalte han havde fanget en krabbe?” B: ”Jaeh”. Pædagogen: ”Jeg blev bidt af en engang.”(Der opstår lidt 

uro i gruppen over den udmelding og pædagogen prøver at ”komme tilbage på sporet”). ”Prøv at vente C, A 

skulle lige til at fortælle, vi må høre, hvad han siger.” 

I en observation under måltidet følges der initiativer til at tale om de ting, børnene fortæller hjemmefra. Da 

mange af børnene i gruppen er så små, at de ikke har det store ordforråd, bygger pædagogen sætninger op 

og formulerer fortællinger op med afsæt i de ord barnet siger. Fx siger et barn: "Morfar. Hund". 

Pædagogen: "Er det rigtigt? Har din morfar en hund?” Barnet nikker bekræftende. Pædagogen fortsætter 

og stiller spørgsmål om hundens størrelse, farve og om den er sød, om barnet kan lide den.  

Tema 4: Anerkend det, børnene kan, gør og er 
 

1.1 Pædagogerne definerer nogle eller enkelte børn negativt og er fastlåste i opfattelsen af børnene/ 

barnet  

1.2 Pædagogerne viser ikke medfølelse for børnenes situation 

1.3 Pædagogerne nedvurderer børnenes handlinger og følelser 

3.1 Pædagogerne handler ud fra egne oplevelser og følelser og inddrager i ringe grad børnenes perspektiv 

3.2 Pædagogerne roser sjældent børnenes færdigheder 

3.3 Pædagogerne viser kun omsorg for børn, der tydeligt er kede af det (fx børn der græder) 

5.1 Pædagogerne udviser sympati og empati for børnene 
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5.2 Pædagogerne ser børnenes færdigheder og roser det enkelte barn 

5.3 Pædagogerne ser børnene og anerkender barnets følelsesliv  

7.1 Pædagogerne ser og bekræfter børnene og deres kompetencer ved at udvise sympati, empati og 

medfølelse overfor børnene 

7.2 Pædagogerne ser børnenes initiativer og færdigheder, og værdsætter disse overfor det enkelte barn og 

børnegruppen 

7.3 Pædagogerne anerkender børnene, deres værdi, alle følelser, kompetencer og færdigheder 

 

Den samlede score for tema 4 er 6 (én score mangler). 

Det, der er særligt for samspilstema 4 er, at pædagogen aktivt skal anerkende og rose børnene gennem 

benævnelse, bekræftelse og berigelse.  

Benævnelse er at sætter ord på barnets evner og færdigheder. Bekræfte betyder ”at give kræfter til” den 

andens egne evner og færdigheder. Berigelse betyder ”at gøre rig”. I denne sammenhæng betyder det, at vi 

overfører vores positive energi til barnet (Bach, 2010) 

Ros kan ses som en delmængde af anerkendelsesbegrebet. Anerkendelse er en særlig måde at se på, ros er 

en positiv vurdering af det sete. Ros er fx når en pædagog giver en "high five" til et barn, der er færdig med 

et puslespil.  

Det er høj kvalitet når pædagogen i et større fællesskab laver øvelser med børnene, der passer til børnenes 

udviklingstrin. ”De store gør sådan og de små sådan.” og med varm stemme, smil og øjenkontakt 

benævner: ”Flot”, ”dygtig”, ”ja, sådan”.  

I gode læringsmiljøer sættes ord på børnenes initiativer - både handlemæssige, verbale og følelsesmæssige. 

De børn som selv hælper til med oprydning, påklædning etc. roses for dette. I en observation i garderoben 

ses et eksempel på, at et barn hjalp et andet barn med at få sko. Pædagogen roste: ”flot du hjælper din 

ven”. Pædagogen her motiverer også børnene til selv at kunne. Hun siger: ”det var flot” og ”ja, du kan 

godt.” Det understøttes i eksemplet med megen fysisk kontakt - kærlig berøring. 
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Tema 5: Hjælp børnene med at samle deres opmærksomhed 
 

1.1 Pædagogerne distraherer og forvirrer børnene med modsatrettede beskeder og fokus  

1.2 Pædagogerne er ikke opmærksomme på, hvad børnene er optagede af 

1.3 Pædagogerne regner med at børnene selv finder ud af tingene 

3.1 Pædagogerne er ikke opmærksomme på børnenes optagethed og hvor fokus i situationen skal være 

3.2 Pædagogerne påkalder sig børnenes opmærksomhed uden fokus på børnenes optagethed 

3.3 Pædagogerne fortæller ikke børnene, hvad de skal lære 

5.1 Pædagogerne samler ofte børnenes opmærksomhed og fokus ved at justere sig til børnene 

5.2 Pædagogerne prøver at fange børnenes interesse vha. dialog for at kunne fastholde deres 

opmærksomhed 

5.3 Pædagogerne italesætter hvad børnene skal lære i den konkrete situation 

7.1 Pædagogerne støtter børnenes koncentration og opmærksomhed ved at påkalde sig børnenes 

opmærksomhed i konkrete læringssituationer i hverdagen 

7.2 Pædagogerne er opmærksomme på at fjerne de elementer i konteksten, der kan distrahere og forstyrre 

børnenes opmærksomhed 

7.3 Pædagogerne støtter børnenes koncentration og opmærksomhed ved at justere opmærksomheden til 

det, børnene er optagede af 

 

Scoren for tema 5 er 6 (èn mangler). 

Udsagnene i tema 5 følger temaets bud ”hjælp barnet med” – altså igen i bydeform – så der er tale om en 

for aktiv handlen. Pædagogen skal fokusere i samme retning som barnet ved for eksempel at beskrive eller 

spørge uddybende ind til, hvad barnet ser. ”Det se svært ud, det du tegner, er det det”? 
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Det er vigtigt at justere sig til opmærksomhedsretningen, da pædagogen herigennem kan stimulere barnets 

sociale, sproglige og kognitive udvikling gennem medoplevelsen. Omvendt viser det sig ofte, hvis 

pædagogen forsøger at omdirigere barnets opmærksomhed i retning af eget opmærksomhedsfelt, at 

sammenhængen i aktiviteten bliver brudt hvilket begrænser en sund kognitiv udvikling (Bach, 2010). 

Det modsatte af fokusering er forvirring. De børn, som vi omtaler som ”udsatte” eller ”fokus-børn”, er ofte 

opvokset i miljøer, hvor de voksne er så trængte i eget liv, at de følgelig har svært ved at tage barnets 

perspektiv og derfor ofte skaber mere forvirring omkring barnet (Bach, 2010). 

Det er høj kvalitet når pædagogerne er meget fokuserede og skaber fælles opmærksomhed gennem 

begejstret og levende stemmeføring og højtlæsning. En måde at reducere kompleksitet og skabe tryghed 

om rammer og rutiner ses fx ved at en pædagog viser på en tavle med børnenes portrætter, hvem der skal 

være hvor og lave hvad, med hvem af de voksne. 

Et eksempel på at hjælpe børn med at fastholde deres opmærksomhed, er en pædagog, der siger til en 

dreng, der sidder lidt uroligt og begynder at rejse sig fra bordet med formiddagsmad: ”Hov du skal til at gå. I 

skal bare blive siddende til der er sagt velbekomme”. Hun lægger en hånd på drengens skulder: ”Jeg siger 

det lige igen: du skal blive siddende til vi er færdige”. 

At reducere forstyrrende elementer i konteksten ses fx ved at en pædagog sidder afgrænset i en markeret 

krog på blødt tæppe. Der leges indenfor tæppet med de legesager, som børnene er optagede af. 

Markeringen hjælper børnene med at afgrænse legeområdet – noget som du ofte også gør fiktivt, altså en 

afgrænsning, der ikke er fysisk synlig – og afgrænser dermed også området for andre børn. Når pædagogen 

ønsker børnenes opmærksomhed fx i en samling, observeres i et andet eksempel, at eventuelle 

forstyrrende elementer (tegninger, plasticdyr) fjernes inden eller under samlingen. 

 

Tema 6: Formidl og skab mening omkring børnenes oplevelser 
1.1 Pædagogerne overser børnenes oplevelser og initiativer 

1.2 Pædagogerne overlader børnene til at lege selv 

3.1 Pædagogerne dominerer og pådutter børnene pædagogernes egne initiativer 

3.2 Pædagogerne viser sjældent interesse for børnenes lege og oplevelser  

5.1 Pædagogerne understøtter børnenes leg og initiativer  

5.2 Pædagogerne får igennem dialog skabt mulighed for at både pædagogernes og børnenes initiativer 

bliver imødekommet  

7.1 Pædagogerne kommunikerer med børnene og beskriver de ting, de oplever i fællesskabet og giver 

således ord og begreber til børnenes oplevelser 

7.2 Pædagogerne udviser glæde og begejstring i læringsmæssige sammenhænge og motiverer med egen 

væremåde børnenes engagement og interesse 
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7.3 Pædagogerne er inspiratorer og rollemodeller for børnene fx ved at spejle og selv vise følelser 

 

 

Den gennemsnitlige score for tema 6 er 6,5 med ganske lille spredning. 

Det centrale i tema 6 er, hvordan pædagogen hjælper med at generere mening til oplevelsen af 

omverdenen. Gennem fælles opmærksomhed og naturlig samtale om forskellige ting eller temaer, og ved 

at fremhæve, demonstrere eller benævne, formidler pædagogen mening. Det sker gennem en gensidig 

følelse af forståelse og fælles engagement i omverdenen. I samspilstema 3 var det den følelsesmæssige 

forholdemåde, der var fokus, her er det den meningsgivende forholdemåde, der er i fokus (Bach, 2010). Fx 

”Jeg vil prøve, om jeg kan tegne det samme som dig. Det bliver spændende”. 

I denne proces bliver barnet gennem sproget ledt ind i vores fælles meningsverden. Det er gennem denne 

meningsdannelse, at barnet inderliggør og internaliserer omverdenen (Stern, 2000). Skabelsen af mening 

indebærer altid et følelsesmæssigt engagement fra både barn og voksen.  

I dagtilbud med god og høj kvalitet er pædagogerne gode til at vejlede og give forklaringer. Fx: Et barn står 

ved bordet ved siden af en pædagog og hopper. Børnene har lige fået at vide, at de skal med ind til 

højtlæsning. En pædagog kommer forbi og siger: ”Han hopper helt vildt", hvortil den første pædagog 

svarer: "Han glæder sig da". 

Under højtlæsning fastholder en pædagog dyb interesse og medvirken hos børnene gennem entusiasme og 

ved altid at besvare deres spørgsmål. Pædagogen stimulerer læring ved at gentage nogle af de ord børnene 

siger og rette til korrekt udtale og pædagogen er god til at sætte ord på deres fælles opleveler. 

Under en samling observeres at pædagogerne viser stor begejstring for hele børnegruppen i en stor 

samling. Der lyttes til børnene - alle bliver anerkendt og aktiviteten forløber planmæssigt. Pædagogerne 

taler ofte meget, sætter hele tiden ord på oplevelserne, kommunikerer med alle børn, taler ikke 

irettesættende, men ud fra sig selv - og er meget entusiastiske 
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Tema 7: Udvid og berig børnenes udsagn og fortællinger 
 

1.1 Pædagogerne uddyber ikke og forklarer ikke fælles oplevelser  

3.1 Pædagogerne forklarer kun det mest nødvendige 

5.1 Pædagogerne tager afsæt i det børnene kan, siger og gør og udvider børnenes oplevelser 

7.1 Pædagogerne arbejder bevidst med at forbinde børnenes aktuelle viden og oplevelser med deres 

tidligere erfaringer ved hjælp af sammenligninger, forklaringer og historier 

7.2 Pædagogerne tager afsæt i det børnene kan, siger og gør og arbejder målrettet med at give børnene 

opgaver, der er tilpas udfordrende 

 

 

Tema 7 scores også til 6,5 og igen med meget lille spredning 

Det centrale i tema syv er, hvordan pædagogen kan udvikle og fremme barnets analyse- og 

refleksionsstrategier. I det sidste af de meningsskabende samspilstemaer er det pædagogens opgave at 

udvide og forklare barnets oplevelsesverden. Uddybningen kan ske gennem en sammenligning med andre 

tilsvarende oplevelser, gennem fortællinger, uddybende spørgsmål og ved at perspektivere sammen med 

barnet (Bach, 2010). 

Hvor de to tidligere samspilstemaer i denne dialog er bundet til her og nu - situationen, omfatter dette 

samspilstema også fortid og fremtid. Måderne at uddybe og give forklaringer på er mangfoldige. Det 

vigtigste aspekt ved dette samspilstema er muligheden for at gå bag om den foreliggende situation og give 

forklaringer. Herigennem åbnes der op til hele det analytiske felt – at gå fra et ”hvad?” til et ”hvordan?” Det 

betyder, at barnet kan tilegne sig viden og begreber, der er fundamentet for udvikling af analytiske 

kompetencer, refleksion og selvrefleksion (Bach, 2010). Fx: ”Hvordan har de børn det, som du har tegnet. 

Har de det lige som dig”? 
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Samtidig er det også hovedsagelig gennem dette tema, at børnene internaliserer den omgivende kultur. Da 

der gås bag om tingene, er der tale om en kolossal udvidelse af børns opfattelsesfelt og erkendelsesverden.  

Den sproglige indgangsport til denne verden er to ord, det ene er ”fordi”, det andet er ”hvis”. Gennem de 

to ord åbnes der op til forklaringer og begrundelser. Og spørgsmålet: ”Hvad nu, hvis?” åbner for refleksion, 

for at børnene tænker efter og søger mulige forklaringer. Dette og andre åbne spørgsmål (open-ended, 

Taggart, 2016) lægger op til både at søge forklaringer og at håndtere nye udfordringer. Og børnene lærer at 

skelne mellem umiddelbarhed og baggrundsstrukturer. Mellem overflade og dybde! At barnet bliver indre 

styret frem for ydrestyret 

Dette tema kommer især til udtryk i garderoben, hvor pædagogerne fx er dygtige til at støtte børnene til at 

magte selv at kunne tage tøj på og blive selvhjulpne, i og omkring samlinger og måltider og andre 

rutinesituationer (Smidt, 2012). 

Dokumentation spiller en væsentlig rolle i dagtilbud med god og høj kvalitet. Mange billeder (og tilsvarende 

artefakter eller udstillede genstande) rundt omkring i huset af fælles oplevelser, tilbyder historier og 

erfaringer, som børnene kan tale med pædagogerne om. Men også i samtaler med børn, fx på legepladsen, 

hvor et barn peger på hjulene på en traktor. Og pædagog synger: "Ligesom - hjulene på bussen drejer 

rundt, rundt, rundt...". En sang, de synger til samling, og der er lagt op til at understøtte børnenes 

oplevelser. 

I et andet eksempel observeres pædagogen samle børnenes interesse og opmærksomhed: ”Kan I huske da 

vi malede med pinde? Det var en skør måde at tegne på, hvad?” og med entusiasme og "overdreven" 

mimik: ”I dag skal vi male med sugerør - og puste!” Pædagogen åbner et skab med materialer: ”Åh, hvor er 

nu sugerørene? Kan I se dem?” En dreng svarer med glæde i stemmen: ”Der er de.” Herefter tager 

pædagogen afsæt i det børnene kan, siger og gør og indarbejder opgaver, der er tilpas udfordrende: 

”Åh hvor fint - og så skal vi finde voksdugen. Vi må hellere lægge den på gulvet, så vi ikke maler gulvet”. Fire 

børn hjælper med selv at lægge dugen ud, og lægge en papirrulle oven på. Der eksperimenteres med rullen 

(der vil rulle sig selv sammen), de prøver at holde den men finder til sidst to stole, der kan holde rullen. 

Børnene klarer opgaverne, pædagogen kan nøjes med at bede om, hvad de skal gøre. 

Tema 8A: Hjælp børnene med at skabe overblik og udvikle 

handlestrategier  
 

1.1 Pædagogerne lægger ikke opgaverne til rette, så børnene kan få et overblik over hvad der forventes af 

dem 

1.2 Pædagogerne giver ikke børnene nogen vejledning i forhold til aktiviteter eller opgaver  

3.1 Pædagogerne lægger opgaverne tilrette på måder, der fremstår ustruktureret og uden ledelse 

3.2 Pædagogerne instruerer børnene om aktiviteten, men har ikke fokus på trin for trin guidning 

5.1 Pædagogerne lægger opgaverne tilrette, så børnene kan få en fornemmelse for aktiviteten 
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5.2 Pædagogerne vejleder børnene om aktiviteten og guider børnene, så de kan mestre opgaven 

7.1 Pædagogerne forklarer og lægger opgaverne tilrette, så børnene let kan få et overblik og lyst til de 

handlinger, der skal udføres 

7.2 Pædagogerne giver børnene verbale vejledninger trin for trin, så børnene kan mestre opgaverne. 

Pædagogerne er tydelige i forhold til start og afslutning på opgaven 

 

 

Den samlede score for tema 8A er 6 (med meget høj procent af scoren 7 (gennemsnit 6,63 %)) 

Omdrejningspunktet for temaerne 8A-d er at hjælpe børnene til at kunne udvikle strategier og indre 

modeller for, hvordan det kan kontrollere sig selv. Det skal supplere til refleksion og til at skabe et overblik. 

Ligeledes skal det hjælp til at skabe overblik over foreliggende situationer og se konsekvensen af handlinger 

(Hundeide, 2004) 

Dette kan gøres på mangfoldige måder, men overordnet kan denne guidning ifølge Karsten Hundeide 

(2004) inddeles i tre kategorier: at planlægge trin for trin, gradueret støtte og situationsregulering. 

Den første kategori retter sig mod situationen. Her skal pædagogen så at sige ”klare feltet” ved at fjerne 

distraktioner og planlægge situationen sådan, at pædagogen er et skridt foran, så barnet skal ”strække sig” 

for at nå det mål, der er i fælles fokus. Det kræver omvendt sensitivitet i forhold til barnets 

opmærksomhed, hensigter og almene kapacitet (Hundeide, 2004; Bach, 2010). 

Den anden kategori retter sig mod måden, barnet understøttes på. Det er her vigtigt, at pædagogen ikke 

overtager kontrollen og derigennem fratager barnet initiativet og på sigt handlelysten og 

selvstændigheden. Hjælpen skal afstemmes efter barnets færdighedsniveau og opgavens sværhedsgrad 

gennem antydninger, demonstrationer, ledende og støttende kommentarer, så barnet oplever, at det selv 

mestrer opgaven. Det forstås ofte som stilladsering eller som ”ledet samspil” (Næsby, 2009). 

Den tredje og sidste kategori retter sig mod at kontrollere situationen gennem faste rutiner. Børn styres 

ikke kun af sig selv eller pædagogen, men også af de situationer de befinder sig i og de rutiner, der gælder i 

disse situationer (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Smidt, 2012). Det er pædagogen, der skal regulere disse 

situationer og have opmærksomhed på, hvordan læringsmiljøet samlet set fremtræder og kan understøtte 
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trivsel, læring og udvikling (distale og proximale processer; Bronfenbrenner & Morris, 2006). Det er en 

vigtig side af udviklingen af tryghed, at det sker i faste daglige rutiner (Smidt, 2012; Bach, 2010). 

Gennem samspilstema 8A-D opøves selvkontrollen og overblikket over såvel den indre som den ydre 

verden. Ved at pædagogen viser, hvad der er tilladt og anbefalelsesværdigt, understøttes børnene i at 

skabe indre strukturer for ønsket adfærd. 

Ud over at hjælpe børnene med selvkontrol og konflikthåndtering omhandler temaerne positiv 

grænsesætning, som også indeholder værdisætning, hvilket igen retter sig mod holdningsbearbejdning, dvs. 

opdragelse og indkulturering (Bach, 2010). 

I et eksempel fra observationsrunden ses en dreng (A) holde en anden (B) fast. B bliver ked af det og 

pædagogen griber ind: ”Der bliver du ked af det, kan jeg se. Hvad bliver du ked af?” B: ”jeg kan ikke se...” 

Pædagogen: ”Skal vi sige til A, du ikk kan li' du ikke kan se?” A bliver nu også ked af det. B begynder at 

forklare, men A gemmer sit ansigt. Pædagogen: ”Nå, nu bliver du også ked af det? Skal du også have en 

krammer?”  

Høj kvalitet observeres ved, at når der var behov for grænsesætning blev det gjort på en respektfuld måde, 

med berøring, i øjenhøjde og der blev givet verbale alternativer, eller barnets opmærksomhed blev henledt 

væk fra den uhensigtsmæssige handling, der påkaldte sig pædagogens opmærksomhed.   

Og når pædagogerne er tydelige om hvad der skal ske: en pædagog fastholder et barn i at lave et puslespil 

færdigt. "Flot - nu kan du lave noget andet"... Et barn skal rydde op i forbindelse med en overgang, og 

pædagogen siger: "Flot A - nu skal du ud og vaske hænder". 

Den meget høje score inden for temaet viser, at pædagogerne er meget tydelige i kommunikationen om 

aktiviteter og dagligdagens forløb og klart guider børnene i konflikthåndtering. 

Tema 8B: Giv børnene hjælp og støtte, der er afstemt efter deres 

færdighedsniveau og opgavens sværhedsgrad 
 

1.1 Pædagogerne tilbyder ikke børnene aktiviteter og støtte til at løse opgaver 

3.1 Pædagogerne tilbyder børnene hjælp og støtte men uden hensyntagen til børnenes færdigheder og 

opgavens sværhedsgrad 

3.2 Pædagogen siger hvad aktiviteten handler om, men fortæller ikke børnene hvad der forventes af dem 

5.1 Pædagogerne lægger opgaverne til rette så de passer til udvalgte børns færdighedsniveauer og giver 

støtte til børn ved vanskelige opgaver 

5.2 Pædagogerne formulerer tydeligt hvad aktiviteten handler om og informerer løbende om krav og 

forventninger til børnene 



 

41 
 

7.1 Pædagogerne lægger opgaverne tilrette på en sådan måde, at børnene udfordres og giver børnene 

hjælp og støtte, der er afstemt efter deres færdighedsniveau og opgavens sværhedsgrad 

7.2 Pædagogerne justerer sig efter børnenes optagethed og udviklingsniveau 

 

 

Scoren for temaet (8B) er baseret på en større spredning og ligger procentvis under 6 (5,87 %). Det ser ud 

til, at dagtilbuddene er gode til at tilrettelægge aktiviteten eller hjælpe børnene med konkrete udfordringer 

på en anerkendende måde, mens der måske ikke bliver talt så meget om forventninger til børnene. Det kan 

være formulering af tydelige mål: hvad er det pædagogerne forventer af børnene, eller hvad er det 

konkrete succeskriterie? Der kan være en sammenhæng med andre undersøgelser, der viser, at den største 

udfordring i arbejdet med de pædagogiske læreplaner er at skabe tydelig sammenhæng mellem mål, 

praksis og evaluering (fx Task Force om fremtidens dagtilbud, Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012). I 

hverdagssituationer er der mange episoder/ situationer hvor vigtige praktiske rutiner bliver vigtige 

pædagogiske rutiner i mødet med børnene: vaske hænder, børste tænder, dække bord, rydde op, tage tøj 

af og på, osv. (Smidt, 2012). I enhver situation bedømmer pædagogen, hvad der kan og skal gøres ud fra en 

bred vifte af perspektiver: konflikthåndtering, skabe ro, skabe læring, skabe trivsel, hvor meget hjælp skal 

der til? osv. og hvordan der kommunikeres, fx hvor mange gange, der skal ”serves og returnes” i samspillet 

(Drugli, 2015).  

Et konkret eksempel: En mindre dreng kommer gående med sin sko i hånden. Han siger pædagogens navn, 

og rækker spørgende skoen hen mod pædagogen.  Pædagogen: ”Du fandt lige skoen, har du brug for min 

hjælp?” Drengen nikker. Pædagogen: ”Prøv at sætte dig ned på numsen, så vil jeg gerne hjælp dig. Prøv at 

se. Hvis nu jeg lige løsner skoen her, så tror jeg faktisk at du helt selv kan tage den på”. Pædagogen løsner 

velcrobåndet og rækker drengen skoen. Drengen forsøger at få foden ned i skoen, men den smutter ud af 

hans hænder hver gang han prøver. Pædagogen tager skolen og sætter den forsigtigt på spidsen af hans 

fod. Pædagogen: ”Prøv nu igen”. Drengen får foden i skoen og kigger stolt op. Pædagogen: ”SUPER. Det 

kunne du jo næsten helt selv. Hvor er du go’” 

Tema 8C: Hjælp børnene med at udvikle hensigtsmæssige handlemønstre 
1.1 Hverdagen er tilrettelagt uden faste rutiner og ritualer. Pædagogerne overlader til børnene selv at 

strukturere dagen 
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1.2 Pædagogerne er fastlåste i egen planlægning og skælder børnene ud, hvis de kommer i situationer, hvor 

de har svært ved at kontrollere sig selv 

3.1 Pædagogerne tilrettelægger dagen ud fra gamle traditioner og rutiner – uden hensyntagen til børnenes 

udviklingsbehov 

3.2 Pædagogerne er fastlåste i egen planlægning og regulerer og skælder børnene ud, hvis de kommer i 

situationer, hvor de har svært ved at kontrollere sig selv 

5.1 Pædagogerne tilrettelægger en hverdag, der er præget af rutiner, men kan indimellem ændre på disse 

rutiner for at imødekomme børnenes ønsker og behov 

5.2 Pædagogerne er opmærksomme på børn, der har brug for hjælp til at kontrollere sig selv 

7.1 Pædagogerne tilrettelægger hverdagen med udgangspunkt i børnegruppens ønsker eller 

udviklingsbehov. Samtidig sikres en struktur præget af genkendelighed og rutiner  

7.2 Pædagogerne er opmærksomme på børnenes adfærd og ændrer på situationen, hvis børnene kommer i 

situationer, hvor de har svært ved at kontrollere sig selv – eller har brug for nye input 

 

 

Tema 8C’s score er meget høj (6,37 %), dvs. 6,5 med en lille spredning. 

Høj kvalitet ses ved, at børnene virker trygge i rutinerne. Rutinerne spiller også her (som i 8B) en vigtig og 

ofte overset rolle for, hvordan børnene udvikler hensigtsmæssig adfærd (Smidt, 2012). I observationer ses 

hvordan pædagogerne justerer sig ift. der, hvor børnene er, dvs. prøver at tage børnenes perspektiv 

(Sommer et al, 2013). Det viser sig især i samlinger, hvor der er faste rutiner, som børnene genkender.  Og 

når det fx observeres under en sangleg, hvor pædagogerne tager de børn, som har svært ved at sidde stille, 

på skødet efterhånden, som de begynder at trække sig væk. Pædagogerne giver ekstra berøring og holder 

øjenkontakt.  En justering og ændring af ønsket rutine ses fx, som en pædagog forklarer: ”Børnene sidder 

hver på en pude til samling. Det er ok, de små har brug for at kravle lidt. Vi prøver at få dem med i 

samlingen”. 
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Når børnene leger på egen hånd er der selvsagt ikke de samme rutiner, og legens egen logik hersker, men 

det ses at pædagogerne deltager i legen og foreslår rammer og reguleringer og er opmærksomme på behov 

for støtte eller regulering. 

For eksempel: Fem børn og én pædagog er i puderummet. Børnene tumler og vil skiftes til at springe op på 

en høj rund pude. De har lavet en kø. En ny dreng kommer ind i rummet. Han går forbi køen og springer op 

på den runde pude. Èn af de andre drenge råber højt: ”Hold op! Det var faktisk min tur”. Drengen på puden 

kigger ned og spræller med benene. Griner. Den anden dreng begynder at trække ham ned fra puden, han 

ser vred ud og skælder ud. Pædagogen: ”Hov, hov, drenge. Stille og roligt. A, jeg tror slet ikke at du 

opdagede at de andre havde lavet en kø til puden? Den så lige så sjov ud så du glemte at kigge før du 

hoppede op? Og B, du blev bare lige sur fordi A gik foran dig i køen? Nu hjælper jeg jer lige med at lave 

køen igen, og så hjælper I mig lige med at huske hvis tur det er” 

Tema 8D: Vejled og fortæl børnene, hvad de skal og kan gøre, og giv dem 

forklaringer, når de korrigeres 
 

1.1 Pædagogerne vejleder ikke børnene 

1.2 Pædagogerne irettesætter og skælder børnene ud 

1.3 Pædagogerne overlader til børnene at forstå egne og andres adfærd 

1.4 Pædagogerne overlader til børnene selv at finde deltage i fællesskaber 

3.1 Pædagogerne forklarer og anviser ud fra ”sådan gør vi det jo her hos os” 

3.2 Pædagogerne korrigerer børnene og giver af og til begrundelser for korrektionen, men ud fra 

pædagogernes egne perspektiver 

3.3 Pædagogerne hjælper børnene til at forstå andres adfærd og behov, men ikke deres egen adfærd eller 

egne behov 

3.4 Pædagogerne opfordrer børnene til selv at søge deltagelse i fællesskaber  

5.1 Pædagogerne er tydelige og fortæller børnene, hvad de må og ikke må 

5.2 Pædagogerne giver børnene forklaringer, når de korrigeres, og fortæller børnene, hvad de i stedet skal 

gøre 

5.3 Pædagogerne giver forklaringer til børnene om egne og andres behov og adfærd 

5.4 Pædagogerne støtter og vejleder udvalgte børn til deltagelse i fællesskaber 

7.1 Pædagogerne er tydelige og giver børnene vejledning på hvad de skal og kan gøre 
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7.2 I en atmosfære af gensidighed og respekt giver pædagogerne børnene forklaringer, når de korrigeres, 

og hjælper børnene til udvikling af mere hensigtsmæssige handlemønstre 

7.3 Pædagogerne fremmer, via sensitiv indlevelse, børnenes empatiske og moralske forståelse for egen og 

andres adfærd og behov 

7.4 Pædagogerne støtter og vejleder børnene, så de kan deltage i hverdagens forskellige fællesskaber og er 

opmærksomme på egne tolkninger og forventninger til børnenes adfærd og udtryk 

 

Scoren for tema 8D er samlet set 6 men spredningen er atypisk og større end det mønster vi har set i de 

foregående scores. Temaet opnår den laveste procentvise scoring, 5.75, hvilket dog stadig, lige som det 

generelle billede, er meget højt. Der er to scoringer, der trækker gennemsnittet ned. Det tyder på, at der i 

disse dagtilbud kan arbejdes med at give tydelige forklaringer til børnene om egne og andres behov og 

adfærd samt yderligere støtte til deltagelse i fællesskaber.  

Der observeres god og høj kvalitet, når pædagogerne giver forklaringer på, hvorfor børnene skal justere sig 

– og det sker på en anerkendende måde, dvs., at der aldrig korrigeres, uden der også er god kontakt og 

berøring.  

Et eksempel fra den observerede praksis: Børnene samles om frokostbordet. De skal have smør-selv 

rugbrød. Bordet er dækket, klar med service, brød og pålæg. Et barn kalder og pædagogen går ud på 

toilettet. En yngre pige (B) begynder hurtigt at stikke kniven i leverpostejen og tage store klumper op på sit 

brød. En ældre pige (A) tager fat i den lille piges arm og rykker kniven ud af hånden på hende. A: ”Nej. Du 

skal vente”. Den lille pige (B) rykker kniven ud af hånden på A og skubber hende. A begynder at græde højt. 

Pædagogen kommer ud fra toilettet: ”Hvad sulan piger, hvad skete der lige?” Pigerne taler i munden på 

hinanden. Pædagogen stryger den ældste pige (A) over kinden og pigen putter sig ind til hende. ”Du ville 

lige stoppe B til jeg kom, og så gjorde det ondt på dig da hun tog kniven?”. A nikker stille. Henvendt til den 

lille pige (B): ”Og du ville lige være superskrap og helt selv smøre din mad. Du er bare sulten hva’”? Smiler 

til hende. ”Nu hjælper jeg jer. Det var flot at du prøvede på at lære B at vente på de voksne. Og det var 

faktisk også rigtig flot at du selv smurte en mad (smiler til B) Kan vi aftale at du venter til der er sagt 

værsågod?” 
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6. KONKLUSION 

Deltagelsen i ICDP kompetenceudviklingsforløbet har ifølge en tidligere undersøgelse (Niras, 2009) effekt 

for pædagogernes tilgang til børn og for deres bevidsthed om deres egen relationskompetences betydning 

for børns trivsel, og baseret på litteratursøgningen har ICDP kurser effekt for forældreevne, men disse 

effekter har det som nævnt indledningsvist ikke været muligt at vurdere i nærværende projekt.  

Der er med projektet udviklet et nyt dialog- og vurderingsværktøj (KVALid/ICDP med fokus på relationer), 

der måler kvalitet i de pædagogiske processer inden for den socio-emotionelle kvalitetsdimension med 

afledte effekter for læringsdimensionen.   

ICDP fremhæver vigtigheden af sikker tilknytning og tillidsfulde relationer på den ene side og udforskning, 

leg og læring på den anden side. Relationsarbejdet udfoldes under ansvar og ledelse af professionelle 

pædagoger, der også sikrer balancen mellem børnenes egne initiativer, fælles initiativer og initiativer, der 

er initieret af pædagogerne. Det er altid pædagogernes ansvar, at disse betingelser for sund udvikling er til 

stede i dagtilbuddet. 

Målt på de præmisser KVALid/ICDP således opstiller, og som er udfoldet i udsagn, der kan læses og 

observeres som tegn på høj kvalitet i læringsmiljøet, er programmets mål for kvalitet i høj grad mødt. 

Gennem observation og måling med evalueringsværktøjet kan det konstateres at kvaliteten i 

institutionernes arbejde med ICDP samlet set, på en Likertskala fra 1-7 og som gennemsnit, scores 6 (6,21). 

Dette udtrykker kvaliteten mellem 5 = god kvalitet og 7 = høj kvalitet. Den observerede score kan 

fremadrettet give anledning til dialoger i de enkelte dagtilbud (og på tværs, for den sags skyld) om, hvordan 

relationsarbejdet kan styrkes yderligere. På denne måde kan KVALid/ICDP umiddelbart anvendes som 

dialogværktøj og som led i kompetenceudvikling. 

Der er gennemført to runder med observation i de 8 institutioner. Den første indsamling af data ved hjælp 

af observation og registrering i SurveyXact viste i forhold til redskabet, at der var brug for præciseringer og 

rettelser. Der var udsagn, der ikke var nemme at observere, og der var flere psykometriske fejl i skalaerne.  

En undersøgelse af indikatorernes udsagnskraft i forhold til hinanden ved hjælp af en forsimplet RIBM 

analyse7, der viser hen til fordelingen af ordnede, overlappende og uordnede udsagn viser, at adskillige 

udsagn var uordnede. Som ordnede udsagn betegnes de, der rangerer relativt lavere i skalaen og ikke 

empirisk kan estimeres højere end udsagn i den næste skala. Som overlappende betegnes de udsagn i en 

skala, hvor konfidens intervallet af indikatorer overlapper hinanden (når et udsagn, fx i skala 1. kolonne 2, i 

udpræget grad forklarer det samme som det næste udsagn, skala 1. kolonne 3). Som uordnede betegnes de 

skalaer, hvor der er udsagn i lavere skalaer, der er ”sværere” end udsagn i de næste skalaer (Gordon et al, 

2015). Der er således ikke nødvendigvis fejl i item-response-teorien, der udpeger indikatorerne, men 

muligvis stadig i den indbyrdes placering i de enkelte skemaer. 

Det videre arbejde med validering af måleværktøjet kræver flere statistiske beregninger af, hvorvidt 

værktøjet faktisk måler ICDP temaerne og om indikatorerne er korrekt fordelt. Det anvendte sample (n=8) 

er for lille til at sikre dette. Det kræver flere observationer at opnå tilstrækkelig validitet og reliabilitet. 

                                                           
7 Rasch Item Bundle med de 11 items (ICDP samspilstemaerne som den højeste kvalitet) 
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8. LITTERATURSØGNING 

Resumeer (abstracts) af de inkluderede studier 

 

1) 

The long-term effectiveness of the International Child Development Programme (ICDP) implemented as a 

community-wide parenting programme. 

Skar, Ane-Marthe Solheim, von Tetzchner, Stephen, Clucas, Claudine & Sherr, Lorraine. European Journal of 

Developmental Psychology, Vol 12(1), Jan, 2015. pp. 54-68. United Kingdom: Taylor & Francis. 

Abstract: Short-term effectiveness of the International Child Development Programme (ICDP) for parents in 

the general population has been studied. The aim of this paper was to investigate the longer term impact of 

the ICDP programme on parents looking for sustained changes 6–12 months after the programme. For this, 

a non-clinical caregiver group attending the ICDP programme (N = 79) and a non-attending comparison 

group (N = 62) completed questionnaires on parenting, psychosocial functioning, and child difficulties 

before, on completion and 6–12 months after the ICDP programme. Analyses compare changes in scores 

over time. The results revealed that the ICDP group showed significantly improved scores on parenting 

measures, less loneliness, and trends towards improved self-efficacy compared to the comparison group 6–

12 months after programme completion. The ICDP group also reported that their children spent 

significantly less time on television and computer games and a trend towards fewer child difficulties. Key 

positive effects sustained over time but at a somewhat lower level, supporting community-wide 

implementation of ICDP as a general parenting programme. It is concluded that more intensive training 

with follow-up sessions should be considered to sustain and boost initial gains (journal abstract). 

 

2) 

Mothers and fathers attending the international child development programme in Norway. 

Clucas, Claudine, Skar, Ane-Marthe Solheim, Sherr, Lorraine, Tetzchner, Stephen von. The Family Journal, 

Vol 22(4), Oct, 2014. pp. 409-418.Page Count:10.US : Sage Publications. 

Abstract: Fathers are understudied in parent training studies. This study investigates whether mothers and 

fathers benefit equally from participating in the International Child Development Programme (ICDP) 

implemented as a community-wide program in Norway in their parenting behavior, perceived child 

difficulties, and their psychosocial health. The questionnaire study used a pre–post design comparing 105 

mothers and 36 fathers who attended a regular ICDP course. Results showed that the mothers and fathers 

differed on parenting behaviors prior to the course but showed similar changes, including on emotional and 

regulative aspects of parenting and autonomy supportive behaviors. However, only the mothers perceived 

a decrease in their child’s difficulties after the course, while the fathers showed a greater increase in 

behaviors assumed to support the child’s meaning making and in self-efficacy and a greater decrease in 
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anxiety after the course. ICDP courses appear to be a useful tool for supporting both mothers and fathers in 

their parenting role (journal abstract). 

 

3) 

Evaluation of Follow-Up Effects of the International Child Development Programme on Caregivers in 

Mozambique.  

Solheim Skar, Ane-Marthe; Sherr, Lorraine; Clucas, Claudine & von Tetzchner, Stephen. Infants & Young 

Children: An Interdisciplinary Journal of Early Childhood Intervention. Apr-Jun2014, Vol. 27 Issue 2, p120-

135. 16p.  

Abstract: Parenting programs have been used to good effect in many settings, yet few are systematically 

introduced and evaluated in developing countries. This study explores the relative long-term effect of 

participation in the International Child Development Programme (ICDP) in a group of caregivers in 

Mozambique. A quasi-experimental design was used to compare caregivers who had completed an ICDP 

course (n = 75) with a sociogeographically matched comparison group (n = 62) who had not followed any 

parenting program. Both groups completed a questionnaire about parenting, attitudes toward the child and 

the child's behavior, self-efficacy, life quality, and mental health. The ICDP group reported better parenting 

skills, fewer conduct problems in their children, and better child adjustment than the comparison group, as 

well as a shift in physical punishment away from hitting. The ICDP group had higher self-efficacy scores, 

better health and life quality, and lower scores on mental health difficulties. The follow-up differences 

between caregivers who had and had not attended the ICDP course indicate that course attendance may 

result in observable benefits in parenting and mental health scores. The data are cross-sectional and the 

caregivers were interviewed postintervention only, and more research is therefore needed (Author’s 

abstract) 

DOI:10.1097/IYC.0000000000000006. 

4) 

Evaluation of the International Child Development Programme (ICDP) as a community-wide parenting 

programme. 

L. Sherr, Ane-Marthe Solheim Skar, Claudine Clucas, Stephen von Tetzchner2, & Karsten Hundeide.  

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, 2014. Vol. 11, No. 1, 1–17, 

http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2013.793597 

Abstract: Many parenting programs lack proper evaluation, especially under community-wide 

implementation. Objective: Examining the effectiveness of the eight-week International Child Development 

Programme (ICDP), implemented as a general programme. Methodology: Non-clinical caregivers attending 

ICDP (N = 141) and a non-attending community comparison group (N = 79) completed questionnaires on 

parenting, psychosocial functioning, and child difficulties before and after ICDP course. Analyses compare 

changes in scores for both groups over time. Results: The ICDP group showed more positive attitudes 

towards child management and reported better child management, improved parental strategies and less 
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impact of child difficulties. Caregivers with low initial scores benefited most. The comparison group showed 

little change with a significant decrease in scores on the caregiver – child activity scale. Discussion: The 

results suggest that caregivers in the community who do not show clinical signs or have children with 

behavior or other disorders, may benefit from participating in parent training based on ICDP. 

 

5) 

ICDP approach to awareness-raising about children's rights and preventing violence, child abuse, and 

neglect. 

Hundeide, Karsten & Armstrong, Nicoletta. Child Abuse & Neglect, Vol 35(12), Dec, 2011. pp. 1053-

1062.Page Count:10.Publisher:Netherlands: Elsevier Science.ISSN:0145-2134 (Print). 

Abstract: In April 2011, the Committee on the Rights of the Child issued the General Comment No. 13 on 

the right of the child to freedom from all forms of violence. Its Article 19 declares that “protective measures 

should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programs to provide 

necessary support for the child and for those who have the care of the child.” One available social program 

that focuses on providing support for parents, caregivers and children is the International Child 

Development Programme (ICDP), which is presented in this article. The ICDP is designed to influence and 

improve the quality of contact and relation between the caregivers, usually parents, and children, through 

the practical application of the eight themes or guidelines for positive interaction. The Convention on the 

Rights of the Child is a value-based legal document ratified by most countries in the world. This is a 

significant achievement and it gives a new basis and legitimization for a more humane treatment of 

children all over the world. Nevertheless, it is important to understand that there is a big gap between a 

legal document describing ideal conditions for children at a macro-governmental level and its 

implementation at the microlevel of families and communities. The ICDP is another expression of the same 

humanitarian spirit as it is encoded in the convention of children’ rights. ICDP can be put in practice in any 

community to create positive conditions for the fulfillment of fundamental children’s rights: the right to be 

protected from violence and to receive the loving care and guidance from the immediate environment 

which is required to ensure healthy human development. Introducing children’s rights is likely to have a 

major impact on families (and all levels of authorities) if efforts are also made to activate awareness and 

deeper bonding to children as persons. Without a deep activation of a more humanized and caring 

relationship to children, provided by social programs such as ICDP, the advocacy for children’s rights may 

become an empty shell without its basis in human realities (journal abstract). 

 

6) 

Enhancing Quality Interaction between Caregivers and Children at Risk: The International Child 

Development Programme (ICDP).  

Helen Johnsen Christie & Elsa Doehlie (2011). Children and Trauma/ Todays Children are Tomorrows 

Parents, s. 74 - 84 
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Abstract: The International Child Development Programme (ICDP) is a universal psychosocial programme 

considered to be a helpful tool in implementing children’s rights, protecting children from being violated 

and promoting psychosocial care for children at risk. The ICDP approach is based on the idea that the best 

way to help vulnerable children is by helping their caregivers. The article presents central elements in this 

programme and link them to core elements in trauma understanding and resilience based interventions 

dealing with traumatized children. We will then describe clinical vignettes from practicing the ICDP in two 

different contexts with children and their caregivers in South Africa and in a care center for asylum-seeking 

minors in Norway and discuss some of the aspects of the implementation of the programme. 

 

7) 

Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial 

of All Children in Focus 

Malin Ulfsdotter; Pia Enebrink & Lene Lindberg 

BMC Public HealthBMC series:1083. BioMed Central Ltd. 2014. DOI: 10.1186/1471-2458-14-1083 

Abstract:Parenting programs have been highlighted as a way of supporting and empowering parents. As 

programs designed to promote children’s health and well-being are scarce, a new health-promotion 

program, All Children in Focus, has been developed. The purpose of this trial was to evaluate the potential 

effectiveness of the program in promoting parental self-efficacy and child health and development, as well 

as to investigate possible moderators of these outcomes. 

Methods. A multicenter randomized waitlist-controlled trial was conducted. The trial included 621 parents 

with children aged 3–12 years. Parents were randomized to receive the intervention directly or to join a 

waitlist control group. Parents completed questionnaires at baseline, 2 weeks after the intervention, and 6 

months post-baseline. To evaluate potential effects of the program, as well as any moderating variables, 

multilevel modeling with a repeated-measures design was applied. 

Results. Parents in the intervention group reported that their self-efficacy (p < .001), as well as their 

perceptions of children’s health and development (p < .05), increased 6 months post-baseline when 

compared with parents in the control group. One variable was found to moderate both outcomes: parents’ 

positive mental health. Furthermore, parents’ educational level and number of children moderated 

parental self-efficacy, while the children’s age moderated child health and development. Having a poor 

positive mental health, a university-level education, more than one child in the family, and older children, 

made the families benefit more. 

Conclusions. In the first randomized controlled trial of All Children in Focus, we found that the program 

appears to promote both parental self-efficacy and children’s health and development in a general 

population. Additionally, we found that families may benefit differently depending on their baseline 

characteristics. This contributes to an existing understanding of the advantages of offering universal 

parenting programs as a public health approach to strengthening families. However, further research is 
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needed to investigate long-term effects and mediating variables, as well as the potential cost-effectiveness 

of the program. 

 

8) 

ICDP (International Child Development Programme) in the Context of Inclusive Education.  

Farid Suleymanov (2015) . Asian Journal of Instruction. 3(2), 61-72 

Abstract: This article discusses theoretical foundation for International Child Development Programme 

(ICDP) as a resource based communication and mediation approach. A kind relation between a child and 

caregiver is a critically vital point for psychological development of children. Better relations also contribute 

to the child’s healthy growth and intellectual, social and emotional development. Fundamental caregiving 

skills function as particularly important contribution to the quality and effectiveness of all caregiving. A 

child who is deprived of a competent carer who teaches a child basic necessary skills, that child will suffer 

from impaired cognitive, social and emotional development. In order to facilitate full development of a 

child, it is important that the caregiver have a positive conception of the child. In other words, a caregiver 

should regard a child as a person with potential for development. From this perspective International Child 

Development Programme (ICDP) function as an effective low-threshold counselling approach which trains 

caregiver to develop a positive conception of their children and gain wider and deeper insight and 

confidence about their responsibilities and roles. In order to build more positive and affectionate patterns 

of caregiver-child interaction, as a counselling approach ICDP proposes eight themes for positive 

interactions: demonstrate positive feelings; adapt to your child and follow his or her lead; talk to your child 

about things he or she is interested in and try to initiate a “feeling dialog.”; give praise and recognition for 

what the child accomplishes; help the child focus his or her attention so that you have a shared experience 

of things in the surrounding environment; give meaning to the child’s experience of his or her surroundings 

by describing them as you share experiences and by showing feelings and enthusiasm; elaborate and 

explain a shared event; help your child learn self-discipline by setting limits in a positive way – through 

guidance, demonstrating positive alternatives, and planning together. 

9) 

Effective Early Childhood Education Programs: A Systematic Review 
 
Chambers, B.; Cheung, A.; Slavin, R.; Smith, D. & Laurenzano, M. 2010.  
Johns Hopkins University School of Education’s Center for Data-Driven Reform in Education (CDDRE), 
Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education: The Best Evidence Encyclopedia 
 
This report systematically reviews research on the outcomes of programs that teach young children in a 
group setting before they begin kindergarten. Study inclusion criteria included the use of randomized or 
matched control groups, evidence of initial equality, and study duration of at least 12 weeks. Studies 
included valid measures of language, literacy, phonological awareness, mathematical, and/or cognitive 
outcomes that were independent of the experimental treatments. A total of 40 studies evaluating 27 
different programs met these criteria for outcomes assessed at the end of preschool and/or kindergarten. 
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The review concludes that on academic outcomes at the end of preschool and/or kindergarten, six early 
childhood programs showed strong evidence of effectiveness and five had moderate evidence of 
effectiveness. 
A few longitudinal studies have followed their subjects into secondary school, and even adulthood. These 
studies show that comprehensive programs focused broadly on cognitive development rather than solely 
academic skills had better long-term effects on social adjustment outcomes such as reductions in 
delinquency, welfare dependency, and teenage pregnancy, and increases in educational and employment 
levels. 
 

 


