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Formålet med denne artikel er, gennem en søg-
ning i forskningslitteraturen, at indkredse begre-
bet ”kvalitet”, både som det defineres og anven-
des i national og international forskning inden 
for dagtilbudsområdet (3-6 år), og som det frem-
står, når man skelner mellem forskellige dimensi-
oner af kvalitet og forskellige former for kvalitet. 
Det fører frem til en model for kvalitet, der skaber 
mulighed for at nuancere begrebet ved at inddra-
ge flere dimensioner af den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Afslutningsvis diskuteres det, hvor-
dan man kan identificere lav, god og høj kvalitet 
i dagtilbuddet.

Det, der inden for den pædagogiske diskurs på om-
rådet anses som idealer for børns trivsel, læring og 
udvikling, ændrer sig historisk over tid og følger de 
pædagogiske og ideologiske strømninger. Kvalitet er 
ikke en objektiv størrelse, og som Sonja Sheridan ar-
gumenterer for, er kvalitet heller ikke en statisk stør-
relse, men et diskursivt og værdiladet begreb, der 
formes i interaktioner i og mellem de systemer, børn 
bevæger sig i (Sheridan 2012). Hvad der opfattes 
som kvalitet, vil variere over tid som følge af forsk-
ning, ny (lærings)teori, ændringer i de samfundsbe-
stemte mål og forandringer af værdier i samfundet. 
Definitionen vil således afhænge af, hvilke perspekti-
ver der anlægges.

Tilsvarende kan der ikke gives et enkelt svar på, hvad 
der fører til kvalitet. Dels kan der ganske vist konsta-
teres statistiske samvarianser i forskningen, men der 
findes ikke kausale relationer mellem betingelser og 
effekter. Dels er spørgsmålet om, hvilken pædagogik 
der skal føres, eksempelvis hvordan der balanceres 
mellem børnenes selvorganiserede legeaktiviteter og 
relevante voksentilrettelagte pædagogiske aktiviteter, 
delvist et pædagogisk ideologisk spørgsmål, der ikke 
kan gives et entydigt svar på.

Hvad kendetegner et højkvalitetsdagtilbud?

En traditionel måde at definere kvalitet i dagtilbuddet 
på, og hvad effekten heraf er, er at tage udgangs-
punkt i dagtilbud, som ud fra en common sense be-
tragtning eller ud fra børnenes trivsel eller implemen-
teringen af et særligt program eller lignende synes at 
have særlig høj kvalitet og identificere de egenskaber 
og effekter, sådanne dagtilbud har. De mange under-
søgelser heraf dokumenterer, at spørgsmålet er kom-
pliceret. En afgørende forudsætning for at besvare 
spørgsmålet er, hvad der er kriteriet for ”høj kvalitet”. 
Er det børns trivsel og livskvalitet, børns læring og ef-
fekterne heraf for senere uddannelsesforløb? Eller er 
det de politiske og samfundsøkonomiske effekter af 
dagtilbuddet? 
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