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Om rapporten 

Denne rapport er skrevet på baggrund af uanmeldte tilsynsbesøg i Vesthimmer-

lands Kommunes dagtilbud i perioden september-november 2021. Hvert besøg har 

bestået af syv timers observation og evaluering med KIDS-materialet. Dette har 

indebåret observation og scoring af de tre overordnede og de seks specifikke ud-

viklingsområder i KIDS. Efter hvert besøg er der udarbejdet individuelle rapporter, 

som er opdelt i en kvalitativ og en kvantitativ del, der refererer til hinanden. Den 

kvalitative del af rapporten udgør kommunens tilsynsrapport, der offentliggøres på 

dagtilbuddets hjemmeside. 

Tilsynet har (udover at fungere som lovpligtigt tilsyn) været stærkt udviklingsori-

enteret. Det betyder, at den samlede rapport – kort efter hvert tilsynsbesøg – er 

blevet anvendt som afsæt for et to timers-feedbackmøde med KIDS-konsulenten, 

ledelsen og kommunens pædagogiske konsulent. På mødet er der blevet redegjort 

for rapportens indhold, og efterfølgende er spørgsmål til undersøgelsen blevet 

afklaret, og gruppen har haft fælles faglige refleksioner over mulige indsatser i 

forhold til kvalitetsudviklingen i det enkelte dagtilbud. 

Formålet har været at nå frem til relevante udviklings- og handleområder, som le-

delsen efterfølgende har drøftet med hele dagtilbuddets personale. Denne frem-

gangsmåde har sikret, at alle relevante voksne har modtaget nødvendig informa-

tion, haft faglige refleksioner og mulighed for at arbejde ud fra en fælles 

forståelse i det videre arbejde med den pædagogiske kvalitet. 

Inden for flere af de områder, som undersøges i denne rapport, anbefales det, at 

det gode arbejde i Vesthimmerlands Kommune fortsættes, men ligesom i alle an-

dre kommuner har dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune selvfølgelig også 

potentiale for udvikling. Begge aspekter af kvalitetsudviklingen er med i denne 

rapport, som afsluttes med forslag til områder, hvor man med fordel kan sætte ind 

i det videre arbejde med den pædagogiske kvalitet. 

Rapporten er udarbejdet af KIDS-konsulent og projektleder Susanne Skaanning 

for Dansk Psykologisk Forlag. 
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KIDS som redskab 

Evalueringen er lavet med udgangspunkt i KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitu-

tioner
1
. Redskabet er danskudviklet og bruges til at evaluere og udvikle den pæ-

dagogiske kvalitet. KIDS er baseret på forskning i pædagogisk kvalitet og udvik-

lingspsykologisk viden om, hvordan børn bedst trives, udvikles og lærer. KIDS er 

udarbejdet af professor, cand.pæd.psych., autoriseret psykolog Charlotte Ringsmo-

se og lektor cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi Grethe 

Kragh-Müller i samarbejde med Slagelse Kommune og Aarhus Universitet. 

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS ud fra børnenes muligheder for både at leve 

et godt børneliv og at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at 

kunne begå sig i et moderne samfund. I KIDS vurderer man altså ikke børnene – 

men børnenes muligheder for trivsel, læring og udvikling i den sammenhæng, de 

befinder sig i. 

KIDS anvender anerkendte standarder for målekvalitet, hvilket omhandler vurde-

ring af gennemsigtighed, pålidelighed og gyldighed. Det er dokumenteret i sam-

arbejde med professor i psykometri William Boone, at redskabet måler præcist og 

eksempelvis er uafhængigt af, hvilken person der anvender redskabet. Derudover 

måler KIDS dét, som det angiver at måle – her læringsmiljøets kvalitet på 

udvalgte parametre, som beskrives i det følgende. 

Opbygningen af KIDS 

KIDS er bygget op, så man vurderer kvaliteten i forhold til en række udsagn inden 

for ni områder (tre i den yderste ring, og seks i den inderste ring). Under observa-

tionen vurderes der ud fra det faktiske antal observerede handlinger – og ikke ud 

fra målbeskrivelser eller hensigter. På den måde kan KIDS-resultatet hjælpe med 

at skelne mellem hensigter og konkret praksis. 

1 Ringsmose, C. & Kragh-Müller, G. (2020). KIDS – Kvalitetsudvikling i 

daginstitutioner (2. udgave). Dansk Psykologisk Forlag. 
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Områderne i den yderste ring afspejler det, som forskning viser er de vigtigste og 

mest grundlæggende kontekster for et barns udvikling og dermed for den pædago-

giske kvalitet: relationer, fysiske omgivelser og lege- og aktivitetsmuligheder. Den 

inderste ring i KIDS-modellen er udviklet, så man kan arbejde med børnenes mu-

ligheder for udvikling inden for de specifikke områder. Af samme årsag har den 

yderste ring hovedvægten, både i materialet, i processen og i denne rapport. 

Den yderste ring 

1. Fysiske omgivelser 

Rum og indretning skal understøtte gode lege- og læringsoplevelser, og rummene 

skal afspejle de pædagogiske mål. 

2. Relationer 

Mulighederne for gode interaktioner mellem barn-barn og barn-voksen, herunder 

kvaliteten i omsorgen for barnet og den kommunikative udveksling mellem barn-

voksen. 

3. Leg og aktivitet 

Mulighederne for forskellige lege og aktiviteter for forskellige aldersgrupper samt 

vekselvirkningen mellem børnenes erfaringer med barn-barn-lege og lege, hvor 

den voksne deltager. 
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Den inderste ring 

4. Socio-emotionel udvikling 

Rammerne for udvikling af børnenes kognitive, sociale og selvregulerende 

kompetencer – de følelsesmæssige udviklingsaspekter. 

5. Demokrati og deltagelse 

Børnenes muligheder for at udtrykke egne synspunkter og for at udvikle en demo-

kratisk forståelse. 

6. Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning 

Børnenes muligheder for at tilegne sig kendskab til det omgivende samfund og 

kultur og for at udvikle evnen til kritisk tænkning. 

7. Selvet og kroppen 

Børnenes muligheder for at udvikle selvværd og selvfornemmelse med udgangs-

punkt i tilknytning og anerkendelse. 

8. Kommunikation og sprog 

Mulighederne for dialog forstået som samtale, kommunikation, refleksion, planlæg-

ning, beskrivelse, dialogisk læsning, respons mv. – kommunikative kompetencer. 

9. Opmærksomhed 

Mulighederne for samvær og vedvarende fælles, fokuseret opmærksomhed med 

udgangspunkt i nærvær og det fælles tredje. 

Kvalitetsvurdering og scoring 

KIDS-undersøgelsen består af 130 udsagn fordelt på de ni udviklingsområder. 

Hvert udsagn tildeles en score fra 1-5, hvor 5 er den højeste score og er udtryk for 

en absolut og ideel tilstand. De samlede scorer for hvert udviklingsområde omreg-

nes til procent og benyttes til at give en kvalitetsvurdering, som følger 

intervallerne i nedenstående skema. 

Procentvis score Kvalitetskategori Farvekode 

90-100 % Fremragende kvalitet  

70-90 % God kvalitet  

50-70 % Tilstrækkelig kvalitet  

30-50 % Utilstrækkelig kvalitet  

0-30 % Ringe kvalitet  
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Undersøgelsens samlede 

resultater 

I det følgende gives et overblik over KIDS-undersøgelsens resultater. 

Som det fremgår af figur 1, viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige score for Vest-

himmerlands Kommunes dagtilbud er 62,05 %. Det område, hvor dagtilbuddene i 

gennemsnit har den højeste score, er Fysiske omgivelser (69,49 %), mens det område, 

der i gennemsnit har den laveste score, er Demokrati og deltagelse (54,72 %). 

Alle gennemsnitlige scorer placerer sig inden for intervallet 50-70 %, som indikerer, 

at kommunens dagtilbud i et overordnet perspektiv har tilstrækkelig kvalitet. 

 

Figur 1. Søjlediagrammet viser, hvordan kommunens dagtilbud i gennemsnit scorer på de ni 

KIDS-områder. Scorerne er anført som procent af maksimal score. 
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De tre områder i den yderste ring, Fysiske omgivelser, Relationer samt Leg og 

aktivitet, er de mest grundlæggende for kvaliteten i dagtilbud. De gennemsnitlige 

scorer for disse områder ligger mellem 60,74 % og 69,49 %, hvilket er i den øvre 

ende af intervallet for ”tilstrækkelig kvalitet”. 

De seks områder i den inderste ring, Socio-emotionel udvikling, Demokrati og delta-

gelse, Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning, Selvet og kroppen, Kommunika-

tion og sprog samt Opmærksomhed, sætter fokus på specifikke udviklingsområder. 

Disse områder får i gennemsnit mellem 54,72 % og 62,89 %. 

En anden måde at give et overordnet indtryk af kvaliteten i kommunens dagtilbud 

på er ved at kigge på fordelingen af dagtilbuddenes gennemsnitlige score for alle 

områder, i forhold til de forskellige kvalitetskategorier. Vi kigger dermed på, hvilke 

kvalitetsvurderinger søjlen yderst til højre i figur 1 dækker over. Dette er illustreret 

i figur 2. Her fremgår det, at mere end 3/4 af de kommunale dagtilbud i Vest-

himmerlands Kommune samlet set ligger i kategorien ”tilstrækkelig kvalitet”, mens 

den sidste del ligger i kategorien ”god kvalitet”. Der er dermed ingen dagtilbud, der 

overordnet vurderes med ”ringe kvalitet” eller ”utilstrækkelig kvalitet”. Dog er der 

heller ingen, der vurderes med ”fremragende kvalitet”. 

 

Figur 2. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud ud fra deres sam-

lede gennemsnit for de ni KIDS-områder. Det er angivet i procent, hvor stor andel af 

kommunens dagtilbud der placerer sig i en given kvalitetskategori. Da cirkeldiagram-

met viser et gennemsnit, er det ikke muligt på baggrund af dette diagram at identifi -

cere styrke- eller indsatsområder. Her henvises til de individuelle opgørelser af de ni 

KIDS-områder. 

KOMMUNAL TILSYNSRAPPORT 2021 8 



 

Bag gennemsnitsbetragtningen i figur 2 findes store variationer i scorer mellem 

udviklingsområderne, som tydeliggøres i figur 3, hvor man kan se kvalitetsvurde-

ringerne på tværs af de ni områder. Her fremgår det fx, at 56 % af kommunens 

dagtilbud får vurderingen ”god kvalitet” på området Fysiske omgivelser, 

hvorimod 33 % af dagtilbuddene vurderes at have en ”utilstrækkelig kvalitet” i 

forhold til Demokrati og deltagelse – dette til trods for, at ingen dagtilbud samlet 

set får scoren ”utilstrækkelig kvalitet”, når man kigger på figur 2. 

 

Figur 3. Søjlediagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for hver af de ni 

KIDS-områder. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der 

placerer sig i en given kvalitetskategori. 

Inden for hvert enkelt dagtilbud er der også store forskelle på, hvad der kendeteg-

ner kvaliteten. For nogle dagtilbud gælder det fx, at den fysiske indretning 

trækker kvaliteten op, og hos andre er det fx området relationer. 

Et gennemsnit kan derfor ikke stå alene. Gennemsnit kan give beslutningstagere et 

billede af den samlede kvalitet og kan pege på de generelle mønstre og indsatsom-

råder, der kan arbejdes videre med over en bred kam. Disse er også fremlagt i denne 

rapports afsluttende del. 

For at ressourcer og indsatser skal give reel udvikling, er det dog nødvendigt, at nu-

ancerne i de enkelte evalueringer medtages. Det er også vigtigt at være opmærksom 

på, at vurderingen af, hvor der konkret skal sættes ind for at højne kvaliteten, sam-

tidig må bero på en faglig vurdering af det enkelte dagtilbud – i samarbejde med 

dette. Kommer indsatsen på denne måde både til at dække bredt og lokalt vurderes 

det, at der er størst mulighed for reelle forbedringer af den pædagogiske kvalitet i 

Vesthimmerlands Kommunes dagtilbud. 
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De ni udviklingsområder 

I det følgende gennemgås resultaterne for de ni udviklingsområder individuelt. 

Hvert afsnit indledes med en kort tekstboks, der introducerer området, samt hvorfor 

området er betydningsfuldt for barnets udvikling. Hernæst præsenteres et cir-

keldiagram, der viser kvaliteten i kommunens dagtilbud på det givne område, og et 

søjlediagram, der viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for områ-

det. I forlængelse heraf gives en samlet vurdering af kvaliteten inden for området, 

hvor KIDS-konsulentens kvalitative observationer inddrages. Afslutningsvis frem-

sættes anbefalinger til fremtidige indsatsområder. 

Den yderste ring 

Områderne i den yderste ring afspejler det, som forskning viser er de vigtigste og 

mest grundlæggende kontekster for et barns udvikling og dermed for den pædago-

giske kvalitet: relationer, fysiske omgivelser og lege- og aktivitetsmuligheder. I 

det følgende redegøres for scoringen inden for disse tre områder. De fysiske 

omgivelser opdeles i indendørs og udendørs. 

1. Fysiske omgivelser 

Indretningen af de fysiske omgivelser – inde og ude – har stor betydning for børnenes 

muligheder for erfaringsdannelse og for daginstitutionens sociale liv og dermed for 

børnenes udvikling og læring. 

Barnet er i en periode, hvor erfaringer og læring sker gennem det at undersøge og gå 

på opdagelse. Barnets hele færden i institutionen danner grundlag for er-

faringsdannelse. Rummene skal danne ramme og invitere til gode læringsople-velser. 

En forudsætning for, at det lykkes, er, at rum og indretning indgår som væsentlige 

elementer i de pædagogiske overvejelser og valg. 
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Figur 4. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området Fysiske 

omgivelser. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der placerer 

sig i en given kvalitetskategori. 

Fysiske omgivelser – indendørs 

 

Figur 5. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Fysiske omgivelser – indendørs. 
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Fysiske omgivelser – indendørs Gns. score 

1.12. Antal børn i grupperum 4,00 

1.10. Materialer og legetøj 3,94 

1.9. Rum og æstetik 3,78 

1.6. Tilgængelighed for børnene 3,50 

1.7. Aktiviteter og tydelighed 3,39 

1.2. Områder til højt og lavt aktivitetsniveau 3,28 

1.4. Tematiserede legeområder 3,22 

1.8. Er rummene indbydende? 3,17 

1.5. Understøtter rummet legen? 3,06 

1.1. Rum i rummet 2,94 

1.3. Forstyrrelser 2,89 

1.11. Værksteder 2,06 
 

Samlet vurdering af kvalitet – indendørs 

Resultaterne vedrørende det fysiske læringsmiljø peger på, at 44 % af kommunens 

dagtilbud er af tilstrækkelig kvalitet. Resten er af god kvalitet. Der er variation inden 

for de enkelte områder, men samlet set er der generelt en god fordeling af voksne og 

børn i rummene (udsagn 1.12). I de dagtilbud, der har færre rum til rådighed, er de 

voksne for det meste opmærksomme på at fordele sig i huset. Dette betyder både 

mindre støj og flere muligheder for leg og interaktioner mellem voksen-barn og 

barn-barn i mindre grupper. Meget få dagtilbud udnytter dog hele huset i løbet af 

dagen. I de dagtilbud, hvor børn og voksne også færdes og leger i fx køkkenet og 

garderoben, stiger scoren. 

Meget få dagtilbud har åbne værksteder, der er tilgængelige for børnene. For det 

meste skal fx kreative aktiviteter sættes i gang af en voksen. Det er også under 

halvdelen af dagtilbuddene, der fx har et motorik-rum med mulighed for høj 

aktivitet. Det betyder, at børnene må udenfor for at kunne have høj aktivitet. 

Fire dagtilbud træder ud med en god kvalitet på området. Her gælder det særligt, 

at der er indrettet med blik for både at skabe et sprogstimulerende miljø (med bil-

leder, spil, bøger osv.), tilgængelighed (hvor børnene selv kan tilgå materialer og 

legetøj) og tilbud om mange forskellige tematiserede legeområder og forskellige 

legeformer med tilstrækkeligt legetøj. Det er samtidig de dagtilbud, hvor børn og 

voksne har flere rum til rådighed. 
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Anbefalinger 

Med henblik på at højne kvaliteten anbefales det særligt, at der de fleste steder ar-

bejdes med at skabe flere rum i rummet, så børnenes leg skærmes og understøttes 

yderligere. Herunder anbefales det, at der arbejdes med tematiserede legeområder 

(dvs. afgrænsede, alderssvarende og varierede områder med tilstrækkeligt 

relevant legetøj eller materialer, der lægger op til specifikke legeformer, fx butik) 

og tilgængelige værksteder for børnene. 

Ved at arbejde med den fysiske indretning og samtidig have pædagogisk opmærk-

somhed på brugen af rummene, kan det i højere grad sikres, at børnene dels har 

fred til længerevarende lege, dels har adgang til forskellige legeformer i stimule-

rende miljøer. Det gælder både i forhold til at bruge rummene alsidigt (med både 

høj og lav aktivitet) og i forhold til at indrette indbydende med sprogstimulerende 

materialer og tilgængeligt legetøj. 

Med afsæt i kreativitet og nysgerrighed vil kvaliteten på dette område kunne højnes 

betydeligt med enkelte forandringer i de eksisterende rum. Selv om rammerne for 

det fysiske miljø kan synes ”låst” af vægge og mure, anbefales det, at man i de 

enkelte dagtilbud går rummene igennem og ser på, hvad der kan lade sig gøre inden 

for rammerne: Hvordan kan væggene og gulvet fx bruges i indretningen? Hvor kan 

der skabes flere rum i rummene? Hvor kan der fyldes op med legetøj og materialer? 

I enkelte dagtilbud (hvor der er ganske få rum til rådighed) anbefales det herudover, 

at der bygges mindre rum i rummet (med vægge/mure) for at imødekomme børn og 

voksnes behov for ”legero” og kontakt. 

1. Fysiske omgivelser – udendørs 

 

Figur 6. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Fysiske omgivelser – udendørs. 
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Fysiske omgivelser – udendørs Gns. score 

1.19. Muligheder for at bruge kroppen 4,61 

1.17. Tematiserede legeområder 4,28 

1.21. Aktiviteter og tydelighed 4,17 

1.22. Vuggestue og børnehave 3,89 

1.13. Lege med fysisk udfoldelse og rolige lege 3,89 

1.14. Legesteder 3,78 

1.16. Forstyrrelser 3,56 

1.15. Områder til højt og lavt aktivitetsniveau 3,39 

1.18. Lege- og aktivitetsformer 3,22 

1.20 Understøtter legepladsen legen? 2,44 
 

Samlet vurdering af kvalitet – udendørs 

Legepladserne i kommunens dagtilbud er overvejende af god kvalitet (det gælder 11 

ud af 18). Resten af legepladserne er af tilstrækkelig kvalitet. Det fremhæves særligt, 

at legepladserne alle steder har en størrelse, der passer godt til det antal børn, der er 

på legepladsen, samt at vuggestuer og børnehaver har deres egen legeplads. 

Derudover er der de fleste steder tydelige legeområder med legesteder nok til at 

skabe en god fordeling af voksne og børn (fx klatretårne, cykelbaner, sandkasser 

osv.). Denne indretning hjælper de voksne pædagogisk, da det giver dem overblik 

(når de fordeler sig på pladsen), og samtidig har børnene stadig mulighed for at 

lege i fred. 

For alle dagtilbud gælder det, at der er flest steder, hvor børnene kan være aktive, 

med gode muligheder for at bruge kroppen. Der er til gengæld generelt færre steder, 

hvor børnene kan finde ro. Som det ser ud nu, er det de fleste steder i legehuse, 

under halvtage eller mellem træer. Meget få legepladser giver børnene mulighed for 

mere rolige legeformer og finmotoriske aktiviteter med tilhørende materialer i form 

af rollelege og konstruktionslege m.m. I meget få dagtilbud har børn og voksne 

mulighed for at lege og være sammen i et tørt og blødt område, der kalder på tæt 

kontakt og fx aktiviteter som højtlæsning. Det kan være en udfordring for de børn, 

som har behov for tryghed eller en favn udenfor. 
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Anbefalinger 

Med henblik på at højne kvaliteten yderligere anbefales det særligt at arbejde med 

at indrette hyggelige områder med tilgængelige materialer, fx sprogstimulerende 

materialer som bøger og spil, hvor de lidt trætte børn kan finde ro og en voksen 

favn. Derudover anbefales det at skabe områder med plads til finmotoriske og 

værkstedslignende aktiviteter. 

Herudover bør der i alle dagtilbud arbejdes med, hvordan der kan skabes flere tema-

tiserede legeområder med aldersrelevante materialer, der kan understøtte flere lege-

former, herunder også rollelege og konstruktionslege. Ved at udnytte både halvtage, 

legehuse, bålhuse og skure kan der skabes plads til (traditionelle) indendørsmaterialer 

som fx figurer, perler, biler, musik, dukker og tegneredskaber, som så kan blive 

tilgængelige for børnene på linje med andet udendørslegetøj som fx sandkasseting. 

2. Relationer 

Relationer mellem barnet og de omgivende voksne samt relationen børn 

imellem har grundlæggende betydning for barnets udvikling. Det gælder fx for 

barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, dets kognitive udvikling, dets 

sproglige udvikling og dets selvudvikling. En udv iklingsfremmende relation 

mellem pædagoger og børnene, en god relation mellem pædagogerne og 

forældrene og gode relationer børnene imellem, er væsentlige indikatorer på 

god pædagogisk kvalitet. 

 

Figur 7. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området 

Relationer. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der placerer 

sig i en given kvalitetskategori. 
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Figur 8. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Relationer. 

Relationer Gns. score 

2.7. Anerkendelse af barnets perspektiv 4,56 

2.20. Pædagogen som forbillede 3,94 

2.14. Pædagogen møder børnene ud fra deres alder og udvikling 3,83 

2.4. Pædagogernes interesse for børnene 3,67 

2.13. Kommunikation 3,67 

2.19. Etablering af aktiviteter og lege med henblik på inklusion 3,67 

2.2. Samspillet mellem pædagogerne og børnene 3,56 

2.8. Tilknytning og støtte 3,33 

2.18. Opmærksomhed på alle børns deltagelse 3,28 

2.5. Pædagogerne møder barnet som individ 3,22 

2.6. Anerkendelse af barnets perspektiv 3,06 

2.11. Pædagogens respons 3,06 

2.3. Kommunikation om oplevelser 3,00 

2.9. Pædagogens sensitivitet 3,00 

2.12. Opmærksomhed på alle børn 2,89 

2.15. Opmærksomhed på børnenes fællesskab 2,78 

2.17. Hjælp til inddragelse 2,78 

2.16. Hjælp til at indgå i sociale samspil 2,61 

2.10. Bekræftelse 2,56 

2.21. Pædagogens hjælp til konfliktløsning 2,22 
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Samlet vurdering af kvalitet – relationer 

Barn-voksen-relationen 

Den gennemsnitlige score for området Relationer trækkes op af udsagn vedrørende 

barn-voksen-relationen (udsagn 2.2-2.14). Det betyder, at børnene oftest observeres 

at være trygge ved de voksne. Størstedelen af personalet fremstår som positive, 

venlige og omsorgsfulde voksne, der vil noget for og med børnene. De voksne ken-

der børnene som individer – og nævner jævnligt søskende og andet. Dette obser-

veres mest under fx spisning, hvor dialogen prioriteres, eller når de voksne leger 

med børnene, siddende på gulvet. Det er her, at børnenes tale får mest plads, at de 

voksne viser sig interesserede, taler mere med børnene end med hinanden og har et 

justeret kropssprog. De voksne taler her (og tager uopfordret kontakt) med børnene 

om stort og småt, og det er særligt her, der observeres samtaler over flere led 

(turtagning), ansigt-til-ansigt-kontakt og aktiv lytning. 

Som den gennemsnitlige score for udsagn 2.7 afspejler, er det sjældent, at børnene i 

dagtilbuddene oplever skældud. Der observeres dog – inden for de forskellige dag-

tilbud og områder – store forskelle i forhold til relationer. De dagtilbud (17 %), der 

har en utilstrækkelig kvalitet, er de dagtilbud, hvor der oftest observeres eksempler 

på underkendelse i form af, at der ikke sættes ord på eller spørges ind til barnets 

oplevelse. Det kan også være underkendelse af barnets perspektiv i form af, at der 

ikke lyttes til barnet, og at der reageres med regulering og/eller irettesættelse, fx 

som ”schh” eller ”sid stille”. Dette observeres oftest i forbindelse med ”skal”-ting 

og i forhold til at opretholde strukturerne, reglerne og rutinerne i huset – samt i de 

tilfælde, hvor aktiviteten får hovedfokus og overskygger børnenes perspektiv og 

arbejdet med at se hvert enkelt barn. 

Det betyder, at selv om de voksne er velmenende og engagerede i arbejdet, kom-

mer de desværre her til at overhøre børnenes perspektiver og signaler i forsøget på 

at få dagen til ”at glide”, give børnene det ”rigtige voksensvar” eller i snakken 

med hinanden om, ”hvad vi skal bagefter”. 

Pædagogernes støtte til børnenes indbyrdes relationer og venskaber 

Udsagn vedrørende pædagogernes støtte til børnefællesskabet (udsagn 2.15-2.21) er 

de udsagn, der scorer relativt lavest inden for området. Her menes der specifikt de 

voksnes arbejde med, opmærksomhed på og prioritering af at hjælpe børnene med 

inddragelse, med at indgå i sociale samspil og ikke mindst med konfliktløsning. 

Den højeste kvalitet observeres de steder, hvor der er et skarpt fokus på fordelingen 

af børn og voksne, hvor der i strukturen er plads til at følge børnenes spor, og hvor de 

voksne ikke er bundet af aktiviteter. Her igangsætter nogle voksne inkluderende lege 

og aktiviteter, mens andre selv deltager i legen – og samtidig er opmærksomme 

KOMMUNAL TILSYNSRAPPORT 2021 17 



 

på at hjælpe de børn, som enten sidder passivt for sig selv, ikke selv formår at kom-

me ind i legen, går formålsløst rundt eller kommer til at forstyrre legen for andre. 

Det gælder generelt, at de fleste konflikter i børnegrupperne observeres i timerne 

over middag, hvor personalet afholder pause, og der derfor er færre voksne på le-

gepladsen. Her daler scoren i mange tilfælde, fx når det observeres, at børnene 

ikke selv kan komme ud af konflikterne. Derfor vælger de enten at gå fra stedet 

eller at gå ind i konflikten med det, de kan. De kunne her have brug for hjælp fra 

en voksen, som kunne håndtere konflikten anerkendende, engagere sig i børnenes 

leg på deres præmisser og hjælpe dem videre. 

Anbefalinger 

I de dagtilbud, hvor kvaliteten er utilstrækkelig eller tilstrækkelig i forhold til områ-

det Relationer (67 %), anbefales det, at området prioriteres i personalegruppen. Ved 

at arbejde ud fra et fælles sprog (fx gennem redskaberne fra ICDP-uddannelsen) 

kan de voksne med afsæt i faglighed og et fælles sprog prioritere – og bevidst ar-

bejde med – at skabe mere kontakt og arbejde anerkendende, både i aktiviteter, i leg 

og i hverdagsrutinen. 

Her anbefales det, at personalegruppen arbejder med at sætte kerneopgaven og re-

lationsarbejdet i centrum ved at have fælles refleksioner over struktur og regler. Det 

anbefales samtidig, at personalegruppen arbejder med at tilegne sig udviklingspsy-

kologisk viden om børns udvikling og læring med henblik på at arbejde med eget 

børnesyn og læringssyn. Med en fælles faglighed på området øges muligheden for, 

at der i praksis fx kan observeres flere dialoger (med turtagning), mere ansigt-til-

ansigt-kontakt og større anerkendelse (sensitivitet, bekræftelse og respons). Her-

under ligger også arbejdet med at understøtte børnefællesskabet yderligere, både 

gennem konfliktløsning og deltagelse i børnenes leg. 

I dagtilbud med god kvalitet (33 %) observeres meget af det ovenstående allerede. 

Her anbefales det, at det gode arbejde fortsættes, og at der særligt dykkes ned i 

punkterne vedrørende anerkendelse, fx i forhold til at sætte ord på børnenes følel-

ser og at arbejde fagligt og anerkendende med børnenes konflikter. 
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3. Leg og aktivitet 

For at kunne udvikle sig har børnene brug for at lege med andre børn og for at 

blive mødt af nærværende voksne. Der skal være tilbud om aktiviteter og gode 

lege- og læringsmuligheder. Noget at være sammen om i et fælles tredje. Børn 

lærer og udvikler sig gennem leg med hinanden og gennem aktiviteter, der tager 

udgangspunkt i barnets interesser, alder og udvikling sammen med andre børn 

og med voksne. Hvordan voksne kommunikerer og interagerer med børn i 

samspil fra den helt tidlige barndom med de fysiske læringsmiljøer (bøger, 

legesager), er essentielt for børns læring og udvikling. Der skal derfor være 

tilbud om aktiviteter og gode lege- og læringsmuligheder i institutionerne. 

 

Figur 9. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området Leg og 

aktivitet. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der placerer sig i 

en given kvalitetskategori. 
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Figur 10. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Leg og aktivitet. 

Leg og aktivitet Gns. score 

3.20. Fordeling af børnene 4,00 

3.13. Aldersrelevante aktiviteter 3,89 

3.22. Aktiviteter og køn 3,83 

3.21. Gruppestørrelse 3,67 

3.1. Legeformer 3,56 

3.25. Aktiviteter og erfaringsdannelse 3,50 

3.12. Vokseninitierede aktiviteter 3,44 

3.8. Intensitet og engagement i legen 3,39 

3.15. Aktiviteter og engagement 3,39 

3.19. Opmærksomhed på børn i udsatte positioner 3,28 

3.3. Mulighed for længerevarende lege 3,22 

3.5. Intensitet og engagement i legen 3,22 

3.11. Støtte til inddragelse i fællesskabet 3,11 

3.14. Alsidige tilbud 2,94 

3.18. Indflydelse på aktiviteter 2,94 

3.23. Aktiviteter og fordybelse 2,89 

3.4. Intensitet og engagement i legen 2,83 

3.26. Aktiviteter og udtryksformer 2,83 

3.7. Deltagelse i forskellige legeformer 2,72 

3.9. Facilitering af lege 2,61 

3.16. Opmærksomhed over for børnenes perspektiv i aktiviteter 2,61 
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3.10. Udfordre leg 2,56 

3.6. Beskyttelse af legen 2,44 

3.27. Børnenes engagement i aktiviteterne 2,44 

3.17. Indflydelse på aktiviteter 2,33 

3.24. Aktiviteter og kommunikation 2,33 

3.2. Mulighed for at fortsætte legen 2,00 
 

Samlet vurdering af kvalitet – leg og aktivitet 

Børneinitieret leg og aktiviteter 

Området Leg og aktivitet dækker både over børnenes egne lege og aktiviteter – samt 

vokseninitieret leg og aktiviteter. At finde balancen mellem disse to kræver en op-

mærksomhed på at følge børnenes spor og samtidig tilbyde børnene udviklings-

fremmende lege og aktiviteter. Størstedelen af dagtilbuddene (67 %) har tilstræk-

kelig kvalitet her. Resten afspejler hhv. både god (22 %) og utilstrækkelig (11 %) 

kvalitet (se figur 10). 

Observationerne peger på, at dagtilbuddene er meget forskellige her. Samlet set kan 

det konkluderes, at det får stor betydning for scoren, hvor meget plads de voksne 

giver til børnenes egne initiativer, perspektiver og frie leg. I dagtilbuddene med 

utilstrækkelig og tilstrækkelig kvalitet er det i større eller mindre grad mest om 

morgenen eller på legepladsen, at der observeres længerevarende lege, der dog af-

brydes af oprydning, måltider eller samling. Når struktur og vokseninitierede akti-

viteter tager pladsen fra børnenes længerevarende lege, daler scoren. 

I dagtilbud med god kvalitet observeres der en løsere struktur med høj faglighed, 

hvor der gives plads til børnenes fordybelse og egen leg (der varer end 30 min.) 

hen over hele dagen. Denne måde at indrette dagen på giver også mere plads til, at 

de voksne selv deltager i børnenes leg, og herigennem kan de igangsætte, støtte, 

vedligeholde og beskytte børnenes leg. 

Vokseninitieret leg og aktiviteter 

Generelt observeres det i næsten alle dagtilbuddene, at de voksne gerne vil arbejdet – 

og gerne vil gøre det godt. Det er tydeligt, at de er optagede af at skabe indholdsrige 

dage for dagtilbuddets børn og igangsætter forskellige aktiviteter. Når kvaliteten 

nogle steder daler på dette område, er det, fordi dagen planlægges stramt eller mest på 

de voksnes præmisser. I disse tilfælde er der færre muligheder for, at børnene selv 

kan vælge, hvad de vil deltage i (fx samling), og inden for aktiviteterne har de 

begrænset indflydelse. Det er her meget varieret, om børnene synes at finde aktivi-

teterne meningsfulde. Børnenes engagement er lavest, der hvor deres egne stemmer 
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og perspektiver ikke inddrages (fx til samlinger, hvor aktiviteten overtager og 

tager fokus fra kontakten til det enkelte barn og børnefællesskabet). 

Når den voksne er bundet til en aktivitet, og hvis dagen er præget af regler, rutiner og 

”skal”-ting (toiletbesøg, måltider, dato-opråb, voksenstyrede aktiviteter, om børnene 

skal være ude eller inde), kan det tage pladsen fra bl.a. relationsarbejdet og legen. Det 

kan således blive sværere at få øje på de børn, der ikke af sig selv opsøger aktiviteter 

eller voksenkontakt. Det samme gælder konflikter mellem børnene. 

I dagtilbuddene af høj kvalitet er det kendetegnende, at de voksne planlægger dagen 

med meningsfulde aktiviteter og samtidig giver plads til børnenes lyst, engagement 

og frihed til at vælge. Det gælder også i forhold til hverdagsstrukturen, hvor scoren 

fx øges de steder, hvor børnene selv i perioder kan tilgå madpakken. Når dagen ikke 

kun handler om måltider, toiletbesøg og vokseninitierede aktiviteter, er der plads til 

børnenes leg og egne initiativer. 

Anbefalinger 

For at højne kvaliteten yderligere anbefales det især at arbejde med åbenhed over 

for børnenes perspektiver i de planlagte aktiviteter og i dagens struktur. Der vil 

selvfølgelig altid være tale om individuelle vurderinger fra personalet i den 

enkelte situation, og fra barn til barn, når det vurderes, hvor stor valgfrihed der 

skal være, men som resultaterne peger på, kan der med fordel – i størstedelen af 

dagtilbuddene – dykkes dybere ned i dette punkt. 

Her anbefales det at se nærmere på organiseringen, den daglige struktur samt reg-

ler og rutiner for at undersøge, om der kan skabes mere fleksibilitet, så legen og 

børneperspektivet i højere grad kan imødekommes. En større opmærksomhed på 

børnenes perspektiv i aktiviteter og i leg kan afstedkomme et højere engagement 

hos børnene og give mere plads til kontakt og dialog. Deltager de voksne 

derudover ofte i børnenes egne lege, højnes kvaliteten yderligere. 

I de dagtilbud, hvor kvaliteten er utilstrækkelig eller tilstrækkelig på området, an-

befales det, at der tænkes bredere i forhold til legeformer: rollelege, regellege, kon-

struktionslege, fantasilege og fysisk udfordrende lege. Der bør være tid og plads til 

børnenes længerevarende lege og til at hjælpe dem i gang i de forskellige legeområ-

der. De voksne bør også være mere aktive i forhold til at facilitere og udfordre legen, 

hvis der er behov for det, fx i forhold til at støtte børn, der har svært ved at lege eller 

ofte kommer i konflikt. 

I de vokseninitierede aktiviteter anbefales det derfor, at det pædagogiske personale 

arbejder på at observere, hvornår børnene magter mere, og hvorvidt de finder akti- 
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viteten meningsfuld. Det samme gælder reglerne vedrørende aktiviteterne og hver-

dagsrutinerne, fx omkring måltidet. Der kan med fordel stilles spørgsmål til egen 

praksis: Hvor kan børnene få mere valgfrihed, fx i forhold til, hvor de vil sidde, om 

de vil være inde eller ude, eller hvornår de vil spise? Derudover anbefales det for de 

fleste dagtilbud, at der sættes gang i flere legeområder og ikke kun aktiviteter. 

Den inderste ring 

Den inderste ring indeholder seks forskellige områder, der har betydning for børns 

udvikling af sprog, opmærksomhed og selvudvikling, socio-emotionelle udvikling, 

forståelse af og kritisk forholden sig til omverdenen samt deres mulighed for delta-

gelse og indflydelse på dagligdagen i dagtilbuddet. 

4. Socio-emotionel udvikling 

Social udvikling indebærer, at børn tilegner sig sociale og kulturelle færdigheder 

samt måder at handle og relatere til andre mennesker på. Børns evne til at 

kunne udvise næstekærlighed (det at kunne sætte sig i andres sted og handle 

derefter) stiger i takt med barnets evne til at genkende sig selv som sig selv. De 

børn, der således tidligst udvikler evnen til selvbevidsthed (at vide, hvem man er 

som person), er også de børn, der tidligst udviser social adfærd over for andre 

mennesker. 

 

Figur 11. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud indenfor området Socio-

emotionel udvikling. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud, der 

placerer sig i en given kvalitetskategori. 
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Figur 12. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn indenfor 

området Socio-emotionel udvikling. 

Socio-emotionel udvikling Gns. score 

4.7. Fælles tredje 3,44 

4.1. Trøst til barnet 3,22 

4.4. Afledning af følelser 3,11 

4.6. Ansigt-til-ansigt-kontakt 3,06 

4.10. Mentalisering – inddragelse af børnene i det sociale 
fællesskab 

2,83 

4.3. Hjælp til at styre vrede følelser 2,72 

4.8. Mentalisering – mulighed for udvikling af empati 2,56 

4.9. Mentalisering – interpersonel 2,44 

4.2. At rumme følelser 2,39 

4.5. Ord på følelser – empati 2,33 
 

Samlet vurdering af kvalitet 

Kommunens dagtilbud scorer samlet set næstlavest på området Socio-emotionel 

udvikling. Den samlede lave score peger på, at selv om de voksne overordnet set er 

til rådighed med trøst, når børnene har brug for det, så imødekommes børnenes 

følelser dog i forskellig grad. De dagtilbud, der vurderes at have utilstrækkelig kva-

litet på dette område (28 %), har udfordringer i forhold til dels at opfange børnenes 

signaler og udtryk, og dels i forhold til at afstemme børnene følelsesmæssigt og 

respondere på en anerkendende måde. Her ses udfordringer i forhold til at blive i 

følelsen sammen med barnet (uden fx at aflede) og i forhold til at sætte ord på bar-

nets følelser, også i konfliktsituationer børnene imellem. 
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I de dagtilbud, der vurderes at have tilstrækkelig kvalitet (55 %) eller god kvalitet 

(17 %), observeres det, at de voksne i højere grad prioriterer interaktionen med 

hvert enkelt barn. Her observeres de voksne oftere som kærlige, omsorgsfulde, 

kommunikerende og imødekommende over for børnene. I samspillet lægger de 

også oftere vægt på ansigt-til-ansigt-kontakt og dialog og har generelt en mere an-

erkendende tilgang. 

Det er i den trygge relation til barnets voksne, at frøene sås i forhold til at udvikle 

empati og evnen til mentalisering. Der kan derfor med fordel arbejdes mere på at 

give børnene endnu flere muligheder for dialog, interaktioner og kontakt. Herun-

der anbefales det, at der arbejdes mere med at sætte ord på børnenes følelser og 

oplevelser – også i konfliktsituationer, hvor børnene har brug for en voksen, der 

hjælper dem med at forstå sig selv og hinanden ved at sætte ord på børnenes 

følelser og oplevelser. 

5. Demokrati og deltagelse 

Muligheden for selv at være aktiv og selv at skabe mening i en aktivitet bliver en 

vigtig erfaring. Indflydelse er ikke et individuelt anliggende. Det skal anskues i en 

solidarisk forbindelse med fællesskabet, hvor pædagogiske intentioner balanceres 

med børnenes perspektiv og engagement. 

 

Figur 13. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området 

Demokrati og deltagelse. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud 

der placerer sig i en given kvalitetskategori. 

KOMMUNAL TILSYNSRAPPORT 2021 25 



 

 

Figur 14. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Demokrati og deltagelse. 

Demokrati og deltagelse Gns. score 

5.2. Børnene vælger selv, hvem de vil lege med 3,83 

5.6. Børnene bliver mødt som ligeværdige deltagere 3,39 

5.1. Indflydelse på børneinitierede aktiviteter og leg 3,28 

5.3. Pædagogens inddragelse af børnenes perspektiv 2,83 

5.7. Børnenes indflydelse i praksis 2,56 

5.4. Børnenes indflydelse på vokseninitierede aktiviteter 2,22 

5.5. Børnenes indflydelse på daglige rutiner og regler 2,11 

5.8. Indflydelse på at være ude og inde 1,67 
 

Samlet vurdering af kvalitet 

Under dette område vurderes 33 % af dagtilbuddene at have utilstrækkelig kvalitet, 

39 % at have tilstrækkelig kvalitet, og 28 % at have god kvalitet. Kommunens 

dagtilbud scorer samlet set lavest på området Demokrati og deltagelse, og dagtilbud-

dene varierer meget i kvalitet her. Fælles for langt de fleste er dog, at de voksne er 

opmærksomme på at stille aktiviteter til rådighed, som børnene ser ud til at finde 

meningsfulde, og at børnene i mange tilfælde selv kan vælge, hvem de vil lege med. 

Anbefalinger 

Der, hvor dagtilbuddene især adskiller sig, er i forhold til, om børnene har indfly-

delse, fx om de bliver lyttet til i aktiviteterne, selv kan vælge til eller fra, selv er med 

til at bestemme indholdet af fælles aktiviteter, og hvor de vil være. For næsten alle 

dagtilbud handler dette om, hvorvidt børnene selv kan vælge, om de vil være inde 

eller ude, og/eller om fleksibilitet i forhold til måltider og rutiner. Det anbefales 
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derfor at være særligt opmærksom på børneperspektivet ved at inddrage dette og 

give børnene flere indflydelsesmuligheder (jævnt over hele dagen), både i forhold 

til hverdagens rutiner og regler og i forhold til leg og aktivitet. 

6. Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning 

Læring og udvikling handler om at tilegne sig kendskab til de kulturelle 

redskaber og værktøjer, der er en del af det samfund og den kultur, som man 

fødes ind i. Børnene i børnehaven skal lære det omgivende samfund at kende 

gennem selv at erfare, opdage og eksperimentere og på den baggrund tage 

kritisk stilling med henblik på at kunne være med til at udvikle og forandre de 

fælles livsbetingelser. 

 

 

Figur 15. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området 

Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning. Det er angivet i procent, hvor stor andel af 

kommunens dagtilbud der placerer sig i en given kvalitetskategori. 
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Figur 16. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning. 

Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning Gns. score 

6.1. Mulighed for kropslige erfaringer 3,50 

6.9. Natur og naturfænomener 3,39 

6.2. Mulighed for mange erfaringer 3,28 

6.3. Viden om verden 3,28 

6.6. Kommunikation om verden 3,28 

6.4. Kulturelle udtryk og værdier 3,11 

6.7. Kulturelle genrer 3,06 

6.8. Børnene som aktive kulturskabere 2,83 

6.12. Forholde sig forskelligt til verden 2,67 

6.10. Kritisk tænkning 2,44 

6.11. Forholde sig til verden 2,44 

6.5. Viden om verden 2,39 
 

Samlet vurdering af kvalitet 

89 % af dagtilbuddene vurderes at have tilstrækkelig kvalitet på dette område. 6 % 

vurderes at have god kvalitet, og 5 % vurderes at have utilstrækkelig kvalitet. Disse 

tal peger på, at børnene overordnet set har alsidige muligheder for at få erfaringer på 

mange områder, også kropslige. Det skal også fremhæves, at de voksne i de fleste 

dagtilbud har fokus på kommunikationen med børnene i det daglige. I de fleste 

tilfælde foregår kommunikationen med afsæt i en grundlæggende respekt for bør-

nene, hvor deres ytringer i mange tilfælde tages alvorligt. 
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Kommunikationen handler her både om, hvad der sker inden for og uden for dag-

tilbuddets rammer. Det højner kvaliteten, når børnene kan bringe deres viden og 

erfaringer om verden uden for dagtilbuddet med sig ind i dagtilbuddet. Det samme 

gælder, når der kommunikeres med børnene om deres oplevelser og erfaringer med 

verden. Dette sker fx, når de voksne inddrager børnenes fortællinger hjemmefra og 

fx taler om traditioner og tidligere oplevelser. De voksne åbner på denne måde 

børnenes verden. 

Der er samlet set et tilstrækkeligt udbud af både ture ud af huset, aktiviteter og ma-

terialer på matriklen (fx kort, bøger, legetøj og spil), hvorigennem børnene – i kom-

munikationen med de voksne – kan få kendskab til kulturelle udtryk og værdier, 

udtrykke sig og få en bred erfaring med omverdenen, herunder få erfaringer med 

naturen og naturfænomener. Dette varierer dog inden for de enkelte dagtilbud. 

Anbefalinger 

Der kan med fordel arbejdes videre på at være mere åben over for børnenes kritiske 

tænkning og egne udtryksformer, så de får større mulighed for at forholde sig kritisk 

til verden. Derudover anbefales det mange steder, at sortimentet af sprogstimu-

lerende materialer, tilgængelige materialer og legetøj udvides, og at indretningen 

gøres mere stimulerende, visuel og sanselig. Endelig opfordres alle til fortsat at være 

opmærksom på at give børnene mulighed for at få kendskab til forskellige genrer 

inden for fx litteratur, sang, musik, teater, billedkunst, design, arkitektur og IT. 

7. Selvet og kroppen 

Selvet er den måde, som vi oplever os selv på, forskelligt fra andre menneskers 

selv, og med et eget indre liv, der eksisterer over tid. En anerkendende relation 

er grundlaget for udvikling af selvet. Centralt står forholdet mellem nærhed/ 

intimitet og adskilthed, dvs. at den enkelte person kan opleve nærhed og 

fællesskab i relationen, men samtidig kan være en adskilt person med ret til sine 

følelser, oplevelser og synspunkter. 
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Figur 17. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området Selvet 

og kroppen. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der placerer 

sig i en given kvalitetskategori. 

 

Figur 18. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Selvet og kroppen. 
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Selvet og kroppen Gns. score 

7.9. Motorisk udfoldelse 3,78 

7.11. Mulighed for at bruge kroppen 3,67 

7.8. Taktil udfoldelse 3,33 

7.5. Positiv spejling 3,22 

7.7. Synsmæssig og auditiv udfoldelse 3,22 

7.4. Det narrative selv 3,00 

7.1. Barnets fornemmelse af kerneselvet 2,94 

7.10. Mange erfaringer 2,94 

7.6. Læse børnenes udtryk 2,83 

7.3. Det verbale selv 2,67 

7.2. Affektiv afstemning 2,39 
 

Samlet vurdering af kvalitet 

89 % af dagtilbuddene vurderes at have tilstrækkelig kvalitet på dette område, mens 5 

% vurderes som utilstrækkelige og 6 % som gode. Det betyder, at børnene de fleste 

steder møder en ligeværdig kommunikationen mellem børn og voksne med afsæt i 

interesse for det enkelte barn. Det varierer dog meget mellem dagtilbuddene. På 

stederne med højest kvalitet observeres en naturlig respekt for børnenes oplevelser, fx 

i forhold til påklædning, når der tages individuelle hensyn i forhold til barnets 

perspektiver og fornemmelse af kroppen. Det styrker opfattelsen af selvet. 

Anbefalinger 

For at understøtte dette område yderligere kan der med fordel arbejdes videre med 

at give børnene flere muligheder for forskellige sanseoplevelser og motorisk udfol-

delse samt forskellige syns- og lydmæssige sanseoplevelser – både i de tilrettelagte 

aktiviteter og i rummenes indretning. Derudover anbefales det de fleste steder, at 

der arbejdes bevidst med både at sætte ord på barnets følelser og på, hvordan ting 

kan opleves med kroppen. 
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8. Kommunikation og sprog 

Den sproglige udvikling er en betydningsfuld faktor for senere skolesucces og 

for social deltagelse. Børn udvikler sprog gennem det sociale samspil. Det 

sociale samspil er væsentligt for mennesker, og sproget er en måde at være 

social på. Kontakten og kommunikation med voksne er vigtig for den sproglige 

læring og udvikling, men kommunikationen skal være på barnets præmisser, 

både hvad angår alder og udvikling og i forhold til at følge barnets udspil og 

interesser. 

 

Figur 19. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området 

Kommunikation og sprog. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud 

der placerer sig i en given kvalitetskategori. 
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Figur 20. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Kommunikation og sprog. 

Kommunikation og sprog Gns. score 

8.9. Aktiviteter og kommunikation 3,56 

8.7. Sprogstimulerende materialer 3,44 

8.1. Støj 3,22 

8.2. Børnene opfordres til dialog 3,17 

8.8. Materialer til sproglæring 3,17 

8.5. Kommunikation 3,06 

8.4. Kommunikation 3,00 

8.6. Leg med sprog 2,89 

8.3. Dialog over flere led 2,50 
 

Samlet vurdering af kvalitet 

61 % af dagtilbuddene vurderes at have tilstrækkelig kvalitet, og 33 % at have god 

kvalitet på dette område. 6 % vurderes at have utilstrækkelig kvalitet. Disse tal pe-

ger på, at børnene har deres hverdag i et sprogmiljø (udsagn 8.7), hvor der er gode 

betingelser for kommunikation (udsagn 8.9) – og at denne prioriteres af de voksne. 

Generelt kan det siges, at de dagtilbud, der scorer højt på dette område, er kende-

tegnet ved, at kommunikationen prioriteres og tager afsæt i interesse for det enkelte 

barn. Der observeres højtlæsning og leg med sproget. 
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Anbefalinger 

For de fleste dagtilbud gælder det, at der med fordel kan arbejdes videre med at 

udvide sortimentet af sprogstimulerende materialer, både inde og ude. I dagtilbud, 

hvor kvaliteten vurderes at være utilstrækkelig (6 %) og tilstrækkelig (61 %), an-

befales det særligt, at de voksne i højere grad opfordrer børnene til dialog, og at 

kommunikationen prioriteres af de voksne, fx frem for stilhed under spisning. På 

den måde kan der skabes plads til flere dialoger over flere led (turtagning) og leg 

med sproget. Dette inkluderer også at sætte ord på børnenes følelser og oplevelser 

og dermed lade dem få endnu mere øje på både sig selv og hinanden i fællesskabet. 

9. Opmærksomhed 

Samvær med vedvarende fælles opmærksomhed i institutionerne kendetegner 

udviklings- og læringsmiljøer af høj kvalitet. Gennem fælles opmærksomhed 

sammen med andre får barnet erfaringer med andres tankegang og forståelser, 

og barnet udvikler sig sammen med andre, der har andre erfaringer end en selv. 

Nærværende voksne er en forudsætning for barnets læring og udvikling. 

Grundlaget for fælles opmærksomhed er nærvær og fokuseret opmærksomhed. 

 

Figur 21. Cirkeldiagrammet viser kvaliteten i kommunens dagtilbud inden for området 

Opmærksomhed. Det er angivet i procent, hvor stor andel af kommunens dagtilbud der 

placerer sig i en given kvalitetskategori. 
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Figur 22. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlige score for hvert udsagn inden for 

området Opmærksomhed. 

Opmærksomhed Gns. score 

9.2. Normering 4,11 

9.1. Enkeltvis, par, grupper 3,44 

9.6. Mulighed for at være sammen, for at være 3,33 

9.10. Initiativ til kontakt med børnene 3,28 

9.5. Børnenes muligheder for fordybet fælles opmærksomhed i 
længere tid 

3,17 

9.4. Fordybet fokuseret opmærksomhed mellem voksne og børn i 
længere tid 

3,00 

9.7. Imødekommenhed 2,89 

9.8. Fastholdt opmærksomhed 2,89 

9.9. Fastholdt opmærksomhed og leg 2,72 

9.3. Fordybet længerevarende fokuseret opmærksomhed og 
turtagning i ansigt-til-ansigt-kontakten 

2,61 

 

Samlet vurdering af kvalitet 

56 % af dagtilbuddene vurderes at have tilstrækkelig kvalitet, mens 33 % vurderes at 

have god kvalitet på dette område. Disse resultater peger på, at der i disse dagtilbud 

har været voksne nok til rådighed på observationsdagen, og at de voksne tilbyder 

aktiviteter og hjælper børnene til at fastholde koncentrationen og opmærksomheden 

gennem et fælles tredje. I dagtilbuddene med god kvalitet er det kendetegnende, at 

den fælles opmærksomhed foregår med udgangspunkt i samværet og børnenes egne 

idéer. Her observeres de voksne ofte som værende positive, engagerede og kommuni-

kerende med børnene. Det højner kvaliteten og er befordrende for arbejdet. 
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Anbefalinger 

Både for dagtilbuddene med tilstrækkelig kvalitet (56 %) og utilstrækkelig kvalitet 

(11 %) anbefales det, at der arbejdes videre med at være mere imødekommende over 

for børnenes perspektiver og at være sammen om et fælles tredje, hvor relationen 

kommer i centrum, bl.a. gennem turtagning og ansigt-til-ansigt-kontakt. Med dette 

fokus kan der skabes mere plads til den fordybede, længerevarende, fokuserede 

opmærksomhed – også med udgangspunkt i børnenes egne lege og initiativer. 
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Afrunding 

Denne rapport har redegjort for både styrker og udviklingsmuligheder i Vesthim-

merlands Kommunes 18 dagtilbud på baggrund af syv timers observation og en 

faglig vurdering af hvert dagtilbud. Resultaterne skal give afsæt til overvejelser 

over, hvilke områder der skal prioriteres og arbejdes særligt med i den kommende 

tid. Det gælder både for politikere, forvaltning, konsulenter, ledelse, personale og 

forældre. Naturligvis anbefales det, at det gode arbejde, som allerede udføres, 

fortsættes, da det allerede er med til at højne den pædagogiske kvalitet. Samtidig 

skal det understreges, at der på flere områder er rigelig plads til udvikling og 

forbedring. Her er det nødvendigt, at der skabes en fokuseret indsats med henblik 

på at skabe konkrete forbedringer i praksis for børnene. 

Indsatsen og støtten i forhold til at højne den pædagogiske kvalitet på udviklings-

områderne i Vesthimmerlands Kommune vurderes at hvile på to ben: 

1) Lokale indsatser i de enkelte dagtilbud 

Det skal naturligvis understreges, at hvert enkelt dagtilbud er unikt – med unikke 

voksne og børn samt unikke kulturer, praksisser, problemstillinger og muligheder. 

Nogle steder vil der derfor peges på en meget specifik og lokal indsats. Her anbe-

fales det, at ledelsen og personalet i samarbejde (evt. med hjælp og støtte udefra) 

dykker ned i de enkelte områder og gennem faglige refleksioner og beslutninger 

arbejder med, hvad der skal bevares af det nuværende, og hvad der skal ændres. 

På den baggrund bør der udarbejdes en handleplan for de enkelte områder: 

Hvordan og hvornår man vil arbejde med punkterne – samt hvordan og hvornår 

indsatsen skal evalueres. Netop dette ”ben” er blevet vendt under de individuelle 

feedback-møder med ledelsen – og er afspejlet i de individuelle rapporter, som 

ligger på dagtilbuddenes hjemmesider. 

2) En fælles indsats, der involverer flere eller alle 
dagtilbud 

Et kvalitetsløft kan også med fordel støttes af et fælles løft af flere eller alle dagtilbud. 

Her er der tale om mere generelle forhold, som også trækkes frem i det følgende. 
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Først og fremmest anbefales det, at dagtilbuddene får mulighed for at vidensdele og 

inspirere hinanden til best practice. Dette har været et ønske fra lederne. Derudover 

anbefales det, at der er fokus på at informere forældrene om KIDS-evalueringen 

samt at involvere dem i arbejdet med dagtilbuddenes udvalgte opmærksomheds-

punkter. Naturligvis anbefales det også, at børnenes perspektiver kommer med 

”rundt om bordet”, så deres stemme også inddrages, når der arbejdes med at højne 

kvaliteten for alle børn i Vesthimmerlands Kommunes dagtilbud. 

Med afsæt i rapportens konklusioner peges der i det følgende på de områder i 

KIDS-materialet, som det anbefales at prioritere og arbejde med fremover: 

Den yderste ring: 

1) Relationer: Her anbefales det, at der arbejdes med en højere prioritering af in-

teraktion, kommunikation og anerkendelse mellem barn-voksen og barn-barn. 

Ved at arbejde ud fra et fælles sprog (fx gennem redskaberne fra ICDP-uddan-

nelsen) kan de voksne med afsæt i faglighed og et fælles sprog prioritere – og 

bevidst arbejde med – at skabe mere kontakt og arbejde anerkendende, både i 

aktiviteter, i leg og i hverdagsrutinen. Her anbefales det, at de forskellige perso-

nalegrupper arbejder med at sætte kerneopgaven og relationsarbejdet i centrum 

ved at have fælles refleksioner i forhold til struktur og regler. Herunder anbefales 

det, at personalegruppen arbejder med at tilegne sig udviklingspsykologisk viden 

om børns udvikling og læring med henblik på at arbejde med eget børnesyn og 

læringssyn. Med en fælles faglighed på området højnes muligheden for, at der i 

praksis fx kan observeres flere dialoger (med turtagning), ansigt-til-ansigt-

kontakt og anerkendelse (sensitivitet, bekræftelse og respons). Herunder ligger 

også arbejdet med at understøtte børnefællesskabet yderligere, både gennem 

konfliktløsning og deltagelse i børnenes leg. 

2) Leg og aktivitet – læringssyn: Det anbefales, at der kommer et øget fokus på at 

skabe balance mellem børnenes leg, de vokseninitierede aktiviteter og de voksnes 

deltagelse i børnenes leg og aktiviteter. Herunder anbefales det særligt at arbejde 

med åbenhed over for børnenes perspektiver i de planlagte aktiviteter og i dagens 

struktur. Der kan her dykkes ned dagtilbuddets organisering, den daglige struktur 

samt regler og rutiner for at undersøge, om der kan skabes mere fleksibilitet, så 

legen og børneperspektivet i højere grad kan imødekommes. Desuden anbefales 

det, at der tænkes bredere i legeformer: rollelege, regellege, konstruktionslege, 

fantasilege og fysisk udfordrende lege. Der bør skabes tid og plads til børnenes 

længerevarende lege og til at hjælpe dem i gang i de forskellige legeområder. De 

voksne bør også være mere aktive i forhold til at facilitere og udfordre legen, hvis 

der er behov for det, fx i forhold til at støtte børn, der har svært ved at lege eller 

ofte kommer i konflikt. 
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3) Fysiske omgivelser – indendørs: For at skærme og understøtte børnenes leg 

yderligere, anbefales det, at der arbejdes med at skabe rum i rummet med flere 

sprogstimulerende materialer og legetøj i tematiserede legeområder (dvs. af-

grænsede, alderssvarende og varierede områder med tilstrækkeligt relevant le-

getøj/materialer, der lægger op til specifikke legeformer, fx butik) og tilgænge-

lige værksteder for børnene. Enkelte steder anbefales det, at der bygges mindre 

rum i rummet (med vægge/mure) for at imødekomme børn og voksnes behov 

for ”legero” og kontakt. 

Derudover anbefales det, at der er pædagogisk opmærksomhed på brugen af 

rummene, så det i højere grad sikres, at børnene dels har fred til længerevarende 

lege, dels har adgang til forskellige legeformer i stimulerende miljøer. 

Den inderste ring: 

4) Socio-emotionel udvikling: Det anbefales, at der arbejdes mere på at give bør-

nene endnu flere muligheder for dialog, interaktioner og kontakt, herunder at 

sætte ord på børnenes følelser og oplevelser. Det gælder også i konfliktsituatio-

ner, hvor børnene har brug for en voksen, der hjælper dem med at forstå sig selv 

og hinanden ved at sætte ord på deres følelser og oplevelser. 

5) Demokrati og deltagelse: Det anbefales at have en høj opmærksomhed på bør-

neperspektivet ved at inddrage dette og give børnene flere indflydelsesmulighe-

der (jævnt over hele dagen), både i forhold til hverdagens rutiner og regler samt i 

leg og aktivitet. 

Anbefalinger til primære indsatsområder er udfoldet i ovenstående. I henhold til de 

resterende områder fra KIDS, kan kvaliteten yderligere højnes ved at have fokus på: 

6) Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning 

Evalueringen peger på, at børnene overordnet set har alsidige muligheder for at 

få erfaringer på mange områder, også kropslige. De voksne i de fleste 

dagtilbud har fokus på kommunikationen med børnene i det daglige. I de fleste 

tilfælde foregår kommunikationen med afsæt i en grundlæggende respekt for 

børnene, hvor deres ytringer i mange tilfælde tages alvorligt. 

Der kan med fordel arbejdes videre på at være mere åben over for børnenes 

kritiske tænkning og egne udtryksformer, så de får større mulighed for at 

forholde sig kritisk til verden. Derudover anbefales det mange steder, at 

sortimentet af sprogstimulerende materialer, tilgængelige materialer og legetøj 

udvides, og at indretningen gøres mere stimulerende, visuel og sanselig. 
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7) Selvet og kroppen 

Evalueringen peger på, at børnene de fleste steder møder en ligeværdig kom-

munikationen mellem børn og voksne med afsæt i interesse for det enkelte 

barn, samt at børnene – særligt udendørs – har alsidige muligheder for 

motorisk udfoldelse. 

For at understøtte dette område yderligere kan der med fordel arbejdes videre med 

at give børnene flere muligheder for forskellige sanseoplevelser og motorisk 

udfoldelse (også indendørs), samt forskellige synsmæssige og lydmæssige sanse-

oplevelser, både i de tilrettelagte aktiviteter og i rummenes indretning. Derudover 

anbefales det de fleste steder, at der arbejdes bevidst med både at sætte ord på 

barnets følelser og på, hvordan ting kan op leves med kroppen. 

8) Kommunikation og sprog 

Evalueringen peger på, at børnene har deres hverdag i et sprogmiljø, hvor der er 

gode betingelser for kommunikation, og at denne ofte prioriteres af de voksne. 

For de fleste dagtilbud gælder det, at der med fordel kan arbejdes videre med at 

udvide sortimentet af sprogstimulerende materialer, både inde og ude, samt at 

skabe plads til flere dialoger over flere led (turtagning) og leg med sproget. Dette 

inkluderer også at sætte ord på barnets følelser og oplevelser og dermed lade dem 

få endnu mere øje på både sig selv og hinanden i fællesskabet. 

9) Opmærksomhed 

Evalueringen peger på, at der oftest i dagtilbuddene har været voksne nok til 

rådighed på observationsdagen, og at de voksne generelt er kommunikerende, 

tilbyder aktiviteter og hjælper børnene til at fastholde koncentrationen og op-

mærksomheden gennem et fælles tredje. Her anbefales det, at der arbejdes vi-

dere med at være mere imødekommende over for børnenes perspektiver og at 

være sammen om et fælles tredje, hvor relationen kommer i centrum, bl.a. gen-

nem turtagning og ansigt-til-ansigt-kontakt. 
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