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I Danmark er dagtilbud en selvfølgelighed. Op mod 
95 procent af alle 3-årige tilbringer mange timer i 
dagtilbud hver dag. Diskussionen om dagtilbud dre-
jer sig således ikke længere om, hvorvidt børn skal 
gå i dagtilbud eller ej. Der fokuseres i stedet på 
dagtilbuds kvalitet set i lyset af spørgsmålet om, hvor-
vidt dagtilbudsdeltagelsen kan måles på effekter på 
børns trivsel og læring, og hvordan børnene klarer 
sig senere hen. International forskning peger på, at 
der er store samfundsmæssige gevinster at hente 
ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats 
i dagtilbud især over for socialt udsatte børn – det vil 
sige børn, hvis liv er præget af fattigdom og mangel-
fulde muligheder på grund af en opvækst under so-
cialt og økonomisk vanskelige vilkår. 

Risikoen for en uhensigtsmæssig udvikling her og nu 
samt senere i livet øges for de børn, som er udsat for 
sådanne omfattende sociale belastninger. Men også 
andre risikofaktorer kan komme på tale. Eksempel-
vis viste et dansk studie, at 4 procent af alle danske 
børn vokser op i en familie, hvor faderen har fået en 
frihedsdom, og 3 procent vokser op i en familie, hvor 
faderen er alkoholiker. Det er den samlede mængde 
af belastninger, som udgør den største risiko for for-
ringede livschancer for udsatte børn (Christoffersen 
1999). Det er således ikke muligt at fastsætte et ab-

OECD konkluderer i rapporten Starting Strong, 
at det kan betale sig at investere massivt i dag-
institutioner. Jo tidligere man sætter ind med 
kvalitetsindsatser, jo højere er afkastet i form 
af human kapital. Men begrebet ”kvalitetsdagtil-
bud” er diffust, og debatten om kvalitet baseres 
oftere på vanetænkning og ”tro” end på viden 
og vision. Tiden er inde til at skifte vanetænk-
ningen ud med en diskussion om nye former for 
kvalitet baseret på en vision om, hvad dagtilbud 
skal kunne i et videns- og velfærdssamfund som 
det danske. De overordnede spørgsmål, der må 
diskuteres, er i den sammenhæng samfundets 
muligheder for at styrke og skabe fornyelse af 
kvalitet i dagtilbud gennem uddannelses- og 
kompetenceudviklingsprocesser set i lyset af 
de nye udfordringer, de professionelle står over 
for. Artiklen gør det muligt for kommuner, politi-
kere og praktikere at indkredse forhold, som er 
centrale og nødvendige at tænke med ind i en ny 
bestemmelse af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet må 
således fremover måles på, om dagtilbud bliver 
et sted, hvor uddannelses- og dannelsesproces-
ser reelt finder sted for alle børn i velfærdssam-
fundet. 
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