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PROGRAM 

12.00-13.00  Registrering  

13.00-13.10 Velkomst v/Charlotte Ringsmose,  

13.10-13.40  Baggrund. Det kommunale perspektiv v/ Centerchef Berit Vilsbøll, 

Center for Dagtilbud, Slagelse kommune.  

13.40-14.25 Det metodiske grundlag og KIDS som grundlag for udvikling af 

pædagogisk kvalitet v/Charlotte Ringsmose  

14.25-15.00  valg af workshop. Pause med kaffe/te, networking  

15.00-15.45  Om den teoretiske og forskningsmæssige baggrund for KIDS v 

/Grethe Kragh-Müller  

15.45-16.45  

Tak for i dag med afslutning i 4 mindre workshops v/ Grethe Kragh Müller, 

Charlotte Ringsmose, Ditte A. Winther-Lindqvist, Lone Svinth  

 



  
 

 

 

 

Det metodiske grundlag  

 

Og KIDS som grundlag for udvikling af 

pædagogisk kvalitet  

 

v/Charlotte Ringsmose 

 

 

13.40-14.25   



AARHUS UNIVERSITET 

 

DET METODISKE GRUNDLAG 

› En stor del af den testning, der er udviklet med baggrund i psykologien som 

naturvidenskab bestræber sammenlignelighed og lovmæssigheder. Kognitive 

psykologiske test, der måler intelligens, hukommelse, opmærksomhed, 

koncentration osv, baseret på normalfordeling er eksempler på denne 

bestræbelse.  

 

› Frem for at anskue hver enkelt barns vanskeligheder som iboende barnet giver 

den sociale psykologi muligheder for at anskue barnets udviklingsmuligheder i 

kontekster. Eksempelvis at se sammenhænge mellem de sociale forholds 

betydning og behov for specialpædagogisk bistand. 

 

› Ved at se på systemer og organisationer bliver det en politisk og professionel 

opgave at bryde mønstre, snarere end at opspore forhold hos individer og 

familier. 
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KIDS SOM METODE 
› Børns udvikling er en proces, hvor modning og læring bliver integreret. Barnet 

modnes i takt med den biologiske udvikling, mens læringen bliver til i barnets 

interaktion med miljøet omkring det.  

 

› Læring og udvikling i daginstitutionen er i langt overvejende grad knyttet til 

barnets erfaringer i sociale samspil, kropslige erfaringer og erfaringer med 

materialer. Erfaringsdannelsen sker i samspil med andre mennesker. Dermed 

bliver læringsmiljøet og samspillet i de sociale relationer afgørende for 

udviklingen.  

 

› Den professionelle pædagog har således en forståelse for de strukturelle forholds 

betydning for at udføre arbejdet. Inden for de overordnede rammer, der er givet i 

form af kvadratmeter, normeringer, bygninger m.v., organiserer den 

professionelle pædagog det daglige arbejde i et samspil mellem 

pædagogikken, organiseringen og rum og materialer 
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KVALITET 
STRUKTUR- OG PROCESPARAMETRE 

› De overordnede strukturelle forhold har betydning for mulighederne for at 

tilrettelægge en god pædagogik. Inden for de strukturelle forhold har den voksne 

professionelles arbejde med sig selv, Indretning og organisering central 

betydning for det gode læringsmiljø. 

 

› Eksempelvis gennem de aktiviteter børnene har mulighed for at tage del i samt 

mulighed for en bred fordeling med gode legesteder og steder for aktiviteter 

voksne og børn imellem er afgørende forudsætninger for børns 

læringsmuligheder.  
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EKSEMPLER PÅ STRUKTURPARAMETRE 
Institutionens størrelse  

Antal indskrevne børn pr år 

Antal m2 til børn 

 

Personale 

antal årsværk 

antal ansatte 

 

Uddannelse 

antal med PGU/PAU 

Uddannede Pædagoger 

Med fuld PD eller mere 

 

Udskiftning af personale  

nyansættelser de sidste 3 år 

Udskiftning af personale = afgået personale de sidste 3 år 

Sygefravær i % = gennemsnitligt samlet fravær de sidste 3 år 

Grupper = antal af grupper/stuer 
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RATIO OG GRUPPESTØRRELSE 
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OPGØRELSE 

› Efter besvarelsen af hvert område opgøres scoren for det pågældende område, 

dvs. at alle tallene lægges sammen. Herefter kan man indføre den samlede 

score for det enkelte område i diagrammet i afsnittet „Udviklingsprofil“. 

 

› Profilen knytter sig til det enkelte delområde i testen, så der er mulighed for at 

vende tilbage og arbejde reflekteret med spørgsmålene med henblik at udvikle 

kvaliteten på de angivne delområder.  
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1. Fysiske omgivelser – se side 25-26 og gennemgå items side 44-50  

2. Relationer – se side 26-28 og gennemgå items side 52-55  

3. Leg og aktivitet – se side 28-31 og gennemgå items side 57-61  

4. Socio-emotionel udvikling – se side 32-34 og gennemgå items side 63-65  

5. Deltagelse og indflydelse – se side 35-36 og gennemgå items side 67-68  

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse – se side 36-37 og items side 70-72  

7. Selvudvikling – se side 37-39 og gennemgå items side 74-75  

8. Sprog og kommunikation – se side 39-41 og gennemgå items side 77-79  

9. Opmærksomhed – se side 41-42 og gennemgå items side 80-82  
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KIDS SOM GRUNDLAG FOR UDVIKLING 
AF PÆDAGOGISK KVALITET  

› Ved vurderingen opnås en profil, der kan anvendes som grundlag for at udvikle 

den pædagogiske kvalitet i institutionen. Der er således tale om et 

udviklingsredskab. KIDS er ikke tænkt som et statisk billede på institutionspraksis  

 

› Forskning viser, at der ikke nødvendigvis er et et-til-et-forhold mellem de mål og 

hensigter, man har for arbejdet i en daginstitution, og de handlinger, som faktisk 

finder sted i den pædagogiske praksis. Hvis man således vurderer den 

pædagogiske kvalitet i forhold til de målsætninger, man har, kan man komme til 

at overvurdere den faktiske kvalitet i dagligdagen, hvilket kan medføre, at det 

bliver vanskeligere at udvikle kvaliteten i praksis.  
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KIDS SOM GRUNDLAG FOR UDVIKLING 
AF PÆDAGOGISK KVALITET  

› Når man arbejder med KIDS, er det derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad 

der konkret finder sted i dagligdagen i institutionen, og ikke i de målbeskrivelser 

og hensigter, man har for arbejdet.  

 

› Man kan anvende KIDS til selv at evaluere og udvikle egen institutionspraksis. Det 

er hensigtsmæssigt, at man også på skift anvender KIDS til at evaluere hinandens 

praksis på tværs af grupperne i en institution, fordi man derefter har et bredere og 

mere varieret udgangspunkt for at planlægge arbejdet med udviklingen af 

kvaliteten i institutionen.  

 

› KIDS er yderligere beregnet til, at forskellige eksterne observatører hentes ind i 

institutionen for at vurdere den pædagogiske kvalitet. Dette vil give et godt 

grundlag for refleksion over praksis i den givne institution, bl.a. fordi de eksterne 

konsulenter kan hjælpe med at skelne imellem hensigter og konkret praksis. 

Eksterne konsulenter kan f.eks. være pædagoger fra nabo- eller 

netværksinstitutioner, kommunens pædagogiske konsulenter eller psykologer fra 

PPR.  
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SPØRGSMÅL 

 

› Er kvaliteten god i danske daginstitutioner? 
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ER KVALITETEN GOD? 

› I LUDVI undersøgelsen (Svinth og Ringsmose, 2012) viste vi, at der var 

sammenhæng mellem institutionernes familiebaggrund og børnenes sproglige 

udvikling samt, at institutionens kvalitet er sammenhængende med barnets 

udvikling (Allerup, Winther-Lindqvist, Ringsmose, 2012). 

 

› HPA projektet (Jensen, m.fl.) viser samme sammenhæng, hvor den sociale 

baggrund har betydning for barnets udvikling. børn med stærk socioøkonomisk 

baggrund har i mindre grad vanskeligheder på personlige og sociale områder, 

lige som barnets sproglige udvikling og læringsparathed påvirkes af 

familiebaggrunden. Jo længere uddannelse familien har desto færre 

vanskeligheder (Jensen m.fl. HPA, 2009). 
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ER KVALITETEN GOD? 

› Socialforskningsinstituttet har vist, at børn fra familier med lav socioøkonomi i 

højere grad problemdefinerede allerede ved indgangen til skolen (Social Arv, 

sammenfatning 2005. Socialforskningsinstituttet 05:10). De har i højere grad 

konflikter med læreren, konflikter med kammerater, koncentrationsproblemer og 

psykiske vanskeligheder (Social Arv, sammenfatning 2005. 

Socialforskningsinstituttet 05:10) 

 

› Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af børnenes sprog i tre års alderen 

viser, at den sproglige udvikling er sammenhængende med forældrenes 

uddannelse (http://www.eva.dk/2010/social-arv-ses-tidligt-i-barnets-sprog ). 

undersøgelsen sammenfatter om børn med særlige behov i daginstitutionen 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2010). 
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I DANMARK ER VI GODE TIL 
MIDDELKLASSENS BØRN 

› Det er en af den professionelle pædagogs helt store udfordringer i 

tilrettelæggelse af læringsmiljøerne - at opnå læring for alle børnene. I en 

almindelig hverdag i daginstitutionen kan det være vanskeligt at nå at engagere 

alle børn. Hvis pædagogen har en aktivitet med børnene, så vil der være børn, 

der naturligt lader sig engagere i aktiviteten. Dem etablerer pædagogen jo 

naturligt nok gode samspil med. De børn der er udsatte lader sig måske ikke 

umiddelbart engagere i lege og aktiviteter.  
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› Schooling after the second grade plays only a minor role in creating or reducing 

gaps. Conventional measures of schooling quality (teacher/pupil ratios and 

teacher salaries) that receive so much attention in contemporary policy debates 

have small effects in creating or eliminating gaps after the first few years of 

schooling (Carneiro and Heckman, 2003; Cunha and Heckman, 2007b).  



Institutioner med få udsatte 
børn 

 
› Anerkendelse 

 
› Dialog 

 
› Planlagte aktiviteter 

 
› Voksne omkring børn 

Institutioner med flest 
udsatte børn 
 
Underkendelse 
 
Disciplinering 
 
Fri leg 
 
Børn og voksne hver for sig 
 
 
 
 

 

Winther-Lindqvist, Allerup, Ringsmose, 2012 
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1. Opmærksomhed 

2. Hukommelse 

3. Leg 

4. Sprog og kommunikative kompetencer 

5. Sociale kompetencer 

6. Selvkontrol 

7. Grovmotorik 

8. Finmotorik 

9. Færdigheder i dagligdagen 
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PERSPEKTIVER  

 

› Den vurderede kvalitet kan forholdes til  

   

  børnemiljøvurderinger 

  forældrenes tilfredshed 

  socioøkonomiske baggrundsforhold 

  de mest almindelige kvalitetsvariable 

  børnenes skoleparathed 
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Om den teoretiske og 

forskningsmæssige baggrund for KIDS  

 

v /Grethe Kragh-Müller 
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HVAD ER KVALITET? 

› Kommer fra latin: Qua Litas: Betyder ”af hvad” – viser hen til de egenskaber eller 

beskaffenhed et bestemt fænomen har. 

› Viser oftest hen til ikke kun beskaffenhed, men at det er noget godt. 

› Pædagogisk kvalitet: Et multidimensionalt fænomen, fordi mange faktorer er 

involveret. 

› Pædagogisk kvalitet kan ikke defineres en gang for alle 

› Being og becoming (og belonging) 
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HVORFOR ER DISKUSSIONEN OM 
KVALITET I DAGINSTITUTIONER BLEVET 
AKTUEL? 

› At diskussionen om pædagogisk kvalitet er blevet aktuel hænger sammen med 

den samfundsmæssige udvikling 

› Globalisering og en multikulturel verden 

› Videns- og informationsteknologi 

› Indførelse af pladsgaranti – daginstitutionsområdet bliver udgiftstungt for 

kommunerne 

› International konkurrence – fokus på at børn skal lære mere i en tidlig alder, samt 

på testning. 

› OECD undersøgelser – danske børn klarer sig ikke som forventet 

› Ønske om øget kvalitet for færre penge 

› Lov om læreplaner i daginstitutionen 

› Hvorfor KIDS – ønske om at måle kvalitet i det pædagogiske miljø i stedet for at 

måle på børnene 
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KVALITET OG KULTUR 

› Kulturafhængigt – er forskellige samfund børn skal lære at begå sig i. 

› Kina  

› USA 

› Australien 

› Ligheder på tværs af kulturer 

› Forskelle på tværs af kulturer  



AARHUS UNIVERSITET 

 

FORSKELLIGE PERSPEKTIVER PÅ 
KVALITET 

› Fra politikernes synspunkt: Effektivt og billigt 

› Fra pædagogernes perspektiv: Relationer, omsorg og anerkendelse 

› Fra forældrenes perspektiv: At de holder af mit barn. Leg og et godt udeliv. 

› Fra børnenes perspektiv: Leg med gode venner, mange ting at lave, søde voksne 

(glad ansigt, kan lide børn, skælder ikke ud. 
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FORSKNING OM PÆDAGOGISK KVALITET 

› Pædagogisk kvalitet hænger sammen med: 

› Pædagogernes uddannelse – særligt viden om børns udvikling (Loeb, m.fl. 2004) 

› Normering: 3 vuggestuebørn, 7 børnehavebørn pr voksen (”small is beautiful”, 

Wisconsin, 2008) 

› Pædagogens sensitivitet og responsivitet (NICHD, 1999), (Gunnar, 2001) 

› Kvadratmeter pr barn (Howes, 1998) 

› Gruppestørrelsen (20 eller under) (Kärby, 1993) 

› EEPE projektet (Sylva, m.fl. 2003): fælles opmærksom mellem børn og 

pædagoger, vekslen mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter, 

pædagogernes viden om børns udvikling og læring, forældreinvolvering, dialog 

med børnene, konflikter løses gennem samtale. 
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BAGGRUNDSTEORI FOR KIDS 

› Sociokulturel udviklingspsykologi 

› Dialektisk-materialistisk baggrund – al udvikling foregår i et gensidigt samspil 

mellem barnet og omgivelserne 

› Hjerne og udvikling – teori om kognitiv udvikling 

› Begreber fra kritiske psykologi: Daginstitutionen som handlesammenhæng, 

selvbestemmelse, subjekt-subjektrelationer, handleevne og handlemuligheder 

› Vygotskys teori – den nærmeste udviklingszone, sprogets betydning, legens 

betydning 

› Subjekt-subjekt relationer og anerkendelse 

› Sterns teori om selvudvikling, tilknytningsteori, teori om udvikling af selvregulering 



 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 



AARHUS UNIVERSITET 

 

RELATIONSFORMER 
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STRUKTURELLE FORHOLD OG KVALITET 

› Den politiske lovgivning, ydre krav. 

› Økonomi 

› Normering 

› De fysiske rammer 
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LEDELSE, UDDANNELSE OG SAMARBEJDE 

› Ledelse og organisation 

› Pædagogernes uddannelse og samarbejde 

› Forældresamarbejdet 
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KIDS- DEN YDERSTE CIRKEL 
KVALITET I DE FYSISKE OMGIVELSER 

› Børn udvikler sig ikke af sig selv indefra 

› Børns udvikling er afhængig af de muligheder for læring og udvikling, der er til 

stede i omgivelserne 

› Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten i læringsmiljøet og 

børns udvikling (Belfield et al., 2005); Sylva et al., 2004; Heckman, 2006). 

› Dermed bliver læringsmiljøet betydningsfuldt – også fordi småbørn lærer gennem 

egen erfaring og leg 

› Varierende og spændende omgivelser – f.eks. afskærmede legeområder, 

varierende og alderstilpassede materialer, mulighed for forskellige former for leg. 

› Gruppestørrelse og normering. Wisconsin, 2008; Howes, 1998; Kärby, 1993. 
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RELATIONER SOM BETINGELSE FOR 
PÆDAGOGISK KVALITET 

› Al forskning viser, at relationen mellem barnet og den voksne har afgørende 

betydning for barnets lærings- og udviklingsmuligheder. 

› Kvalitet i omsorgen (fysisk, følelsesmæssigt, pædagogisk, lade barnet være i 

fred). Bowlby, 1994, Poulsen, 2004. 

› Kvalitet i tilknytningsmuligheder. Bowlby, 1994; Howes, 1988 og1998. 

› Anerkendelse – pædagogens sensitivitet og responsivitet. WHO, 2004; NICHD, 

1999; Gunnar, 2001. 

› Udvikling af selvregulering, herunder fokuseret opmærksomhed. Fonagy & 

Target, 2006, Hansen, 2002) 

› Den nærmeste udviklingszone. Vygotsky, 2004. 
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KVALITET I LEG OG AKTIVITETER 

› Alderstilpassede tilbud - pædagogernes viden om børns udvikling(Loeb, m.fl. 

2004) 

› Balance mellem becoming (læreplaner) og being. Kragh-Müller, 2013. 

› En fælles læringsforståelse (leg/ læring/undervisning – et enten eller?). Kragh-

Müller, 2013 

› En god balance mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter. Sylva m.fl., 2003. 

› Gode legemuligheder – fri eller styret leg? 

› Børnenes mulighed for indflydelse og det gode børneliv 
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DE 6 OMRÅDER I DEN INDERSTE CIRKEL 
– BØRNS MULIGHED FOR UDVIKLING AF: 

› Socio-emotionel udvikling 

› Selvudvikling 

› Udvikling af fokuseret opmærksomhed 

› Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 

› Sprog og kommunikation 

› Deltagelse og indflydelse 


