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Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdan-
ningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva 
sier barna? Denne artikkelen presenterer de vik-
tigste funnene fra undersøkelsen Kvalitet i dag-
tilbuddet – en kortlægning i pilotprojektet: LP-
modellen i de kommunale dagtilbud.1

En undersøkelse fra 2012 av kvalitet i dagtilbudet har 
for første gang gitt barna stemme. Undersøkelsen 
omfatter 140 dagtilbud i Danmark. Det ble utarbeidet 
spørreskjemaer til barn, pedagoger og foreldre, og 
2856 barn, 3052 pedagoger og 1791 foreldre svarte.

Men er barn på fem år i stand til å svare på et spør-
reskjema? Ja, lyder svaret. Hvis de blir spurt på riktig 
måte. I denne undersøkelsen blir de presentert for 
en rekke enkle situasjoner i grafisk form, ledsaget av 
et lydbasert spørsmål av typen: ”Liker du de andre 
barna?”, ”Liker du de voksne?”, ”Er det noen i bar-
nehagen som erter?”, ”Hører de voksne på deg?”, 
osv. Spørsmålene blir altså presentert i taleform og i 
grafisk form, og de kan besvares med et ”ja”, et ”nei” 
eller ”noen ganger”, symbolisert med henholdsvis en 
glad, en sur og en nøytral smiley. Fordelingskurvene 

1 Undersøkelsen er basert på såkalte LP-data, og datamateria-
let ble samlet inn i 2010–2011. Undersøkelsen er utarbeidet av 
Anne Kostøl, Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Hege 
Knudsmoen og Trond Johnsen fra Høgskolen i Hedmark, Nor-
ge. Se Nordahl et al. (2012).

over svarene viser at barna svarer fornuftig og ikke 
tilfeldig.

Hva svarer barna? De svarer at de gjennomgående 
trives godt i danske barnehager, men at barnehage-
ne og pedagogikken der i langt høyere grad tilgode-
ser jenter enn gutter. Jenter har det bedre i barne-
hagen enn guttene, og de verdsettes mer – sosialt, 
kommunikativt og atferdsmessig – enn guttene gjør. 
Noe lignende gjelder for barn som får tildelt ekstra 
ressurser, eller som har minoritetsspråklig bakgrunn. 
De har det dårligere enn ”normalbarna”, og de stimu-
lereres heller ikke så bra.

Dagtilbudets betydning for barnas utvikling

Betydningen av kvalitet i dagtilbudet kan ses fra man-
ge vinkler. Én vinkel er den økonomiske: Hva koster 
dagmamma, vuggestuer og barnehager i nasjonal-
regnskapet? En annen er den som representerer 
barnas interesser og utvikling: Hvilke konsekvenser 
har kvaliteten på dagtilbud for barnas trivsel og deres 
videre utvikling? I denne artikkelen vil vi kort nevne 
begge disse vinklene. Men vi starter med den vinke-
len som representerer barnets perspektiv.

Betyr dagtilbud, som i denne sammenhengen er de-
finert som barnepass, vuggestue og barnehage, noe 
for barnas utvikling? Ja, svarer den pedagogiske 
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