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16 kendetegn ved lav kvalitet i dagtilbud
- Inspirat ion t il t ilsyn, udvikling og evaluering af pædagogisk praksis
Vi er på stuen i en daginstitution. På sof aen ved siden af vinduet sidder en medar bejder. Foran hende
står en 1-år ig pige, som er meget ked af det. Hun er lige star tet i institutionen, og hun græder højlydt
og hjer teskær ende, imens h un pr øver at komme tæt på medar bejder en ved at holde om hendes ar m…
Bogen lægger ud med at mindes TV2’s dokumentar ﬁlm: ”Daginstitutioner bag facaden” og citatet ovenfor stammer f ra en af de mest omtalte episoder i ﬁlmen, hvor et bar n af vises af en pædagog. Udsendelsen choker ede mange og f ør te til en til tider v oldsom of fentlig debat.
Denne udsendelse og debatten ef ter den ligger indir ekte bag denne bog. Her under helt centr alt at der
i tiden ef ter udsendelsen blev offentliggjor t 22 tilsynsr appor ter, som faktisk havde sat lys på problemer ne tidliger e.
På denne baggr und identiﬁcer er for fatter ne 16 for skellige konkr ete og genkendelige kendetegn ved
mangelf uld kvalitet, som kan anvendes i for bindelse med gennemf ør else af tilsyn, men også til at det
enkelte dagtilbud kan analyser e og vur der e sin kvalitet på en systematisk måde.
Hver t af de 16 kendetegn er nemlig beskr evet i et selvstændigt af snit, som indeholder dagtilbuddenes
opgaver, hvor dan mangelf uld kvalitet kan vise sig konkr et samt hvilke handlemuligheder der er for at
skabe høj kvalitet.
Budskabet i bogen er gr undlæggende optimistisk. Vi må se udfor dr inger ne med mangelf uld kvalitet
i øjnene for at kunne gør e noget ved dem – og vi kan heldigvis gør e noget for at for bedr e kvaliteten.
Kapitler ne indeholder således også mange beskr ivelser af kvaliﬁcer et pædagogisk ar bejde netop for at
tydeliggør e, hvor dan både mangelf uld kvalitet og høj kvalitet k an se ud i en konkr et praksis.
Bogen er således skr evet dir ekte til de der or ganiser er eller udf ør er tilsyn, samt til de der leder vor es
dagtibud og er medar bejder ne i dem. Plus til alle der er optaget af kvalitet i det pædagogiske ar bejde
med bør n.
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16 KENDETEGN VED LAV
KVALITET I DAGTILBUD
- Inspirat ion t il t ilsyn, udvikling og evaluering af pædagogisk praksis

Lav kvalitet
• At de fysiske læringsmiljøer er mangelfulde og ikke er indrettet med
blik for børn og leg
• At der ikke er organiseret samlet tid til leg i hverdagen, men at
legetiden overlades til ”smuler og rester” mellem aktiviteter og
rutiner i hverdagen
• At personalet ikke eller kun momentvis har øje for leg og børns
legeinitiativer, legehandlinger og legefællesskaber
• At børnenes leg ofte forstyrres, begrænses eller forhindres
• At legen overlades til børnene selv og til tilfældigheder

Lav kvalitet
• At der er mangel på tydelige rammer og organisering omkring leg
• At det pædagogiske personales understøttelse af legen er mangelfuld eller
momentvis
• At personalet ikke deltager i børnenes selvinitierede leg, og hvis de gør,
mangler der blik for børnenes leg, og deltagelsen bliver derfor forstyrrende
for børnene
• At når det pædagogiske personale initierer legeaktiviteter med børnene,
deltager de kun selv sporadisk eller har ikke blik for børnenes
legeinitiativer og for at inkorporerer disse i legen
• At det ikke er alle børn, der er indlejret i legen og legekulturen og
legefællesskaber

Lav kvalitet
• At der er en mangelfuld viden om og refleksion om legen og derfor faglig
usikkerhed hos de fagprofessionelle om deres egen faglige opgave, rolle,
deltagelse og forskellige deltagelsespositioner i legen
• At legedeltagelse er overladt til, hvorvidt den enkelte medarbejder selv vil
sætte sig i spil som legedeltager, at den enkelte medarbejder agerer som
’privatpraktiserende’, og at legepædagogik og legedeltagelse ikke er en del
af den fælles faglige praksis, selvforståelse og identitet
• At det pædagogiske personale ikke udfører systematiske legeobservationer
i relation til børnenes selvinitierede leg og egne initierede legeaktiviteter
med børnene

Lav kvalitet
• ·At evalueringskulturen omkring leg og legepædagogik i dagtilbuddet
er mangelfuld. At det pædagogiske personale ikke evaluerer
legekulturen og børnenes legedeltagelsesmuligheder i legekulturen i
dagtilbuddet, herunder egen faglige legepædagogiske praksis og rolle
• At en del børn ikke er med i legen eller ofte ikke leger, når der er
legetid i institutionen
• At en del børn har mangelfulde legekompetencer og mangelfulde
deltagelsesmuligheder i leg

Legende læring

De tre legepraksisser
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Selvinitieret leg

• I den frie leg er det børnene, der igangsætter og styrer legen, og de
fagprofessionelle arbejder i forlængelse af børnenes initieringer og
initiativer når de deltager, men kan udvide og supplere i forlængelse
af hvad der foregår for at understøtte legen

Voksenpositioner ved fri leg
• Være tæt på og parat til at deltage ikke overtage
• Observerende – kunne spotte når der er leg tilstede - suttetyven
• Legemiljøer som er tilgængelige for børnene (legestationer)
• Hjælpe leg på vej med deltagelse
• Hjælpe med rekvisitter
• Huske børnene på gode lege
• Beskytte

Guidet leg
• I guidet leg er det de fagprofessionelle, der faciliterer, dvs sige
igangsætter og rammesætter legen - med plads til børnene, og deres
fantasi, kreativitet, initiativer og eksperimenter
• Dvs. at rammesætningen bevidst tilskynder forskellige deltagelses- og
udfoldelsesmuligheder for børnene
• Børnene vælger aktivt og udformer og medskaber således legen
• Det sociale aspekt i legende læring må også indtænkes i
rammesætningen
• Og de voksnes deltagelsesmuligheder i legen må reflekteres
• Og om rammesætningen og organiseringen indfrier målene

Guidet leg
• I rammesætningen og faciliteringen, tages der udgangspunkt i
børnenes spor, erfaringer, viden, perspektiver og læringsbehov, og
børnene gives forskellige deltagelse- og indflydelsesmuligheder, så
børnene bliver subjekter i legen, og egen og fælles læring
• Den voksne er tilstede og interagerer med børnene, men styrer ikke,
hvilke legehandlinger de skal udføre

Guidet leg: Eksempler
Købmandsbutik
Vuggestuebørnene putter legetøjet ind alle vegne
Fantasidyr
By
Bygge bro
Huler
Sørøver

Styret leg

• I styret leg er det de fagprofessionelle, der initierer og
styrer og og rammesætter indhold, og børnene
deltager i legeaktiviteterne indenfor denne
voksenstyrede rammesætning

Styret leg
• Spil, boldspil
• Sanglege
• Opfinde lege selv – pizzabageri
• Teater – eksempel eventyrprojekt

Styret leg

• Udgangspunkt i det faglige og sociale i børnegruppen
• Mål for børnenes deltagelse
• Mål for pædagog: Hvilke kompetencer skal i spil for understøtte at
børnenes deltagelse retter sig mod målene ?

Konkrete mål
• Udgangspunkt i det faglige og sociale i børnegruppen
• Mål for børnenes deltagelse
• Mål for pædagog/lærer: Hvilke kompetencer skal i spil for understøtte
at børnenes deltagelse retter sig mod målene ?

Børnemål for legepladsprojekt
• at børnene bliver bedre til at fordybe sig
• at børnene udvikler og styrker deres legekompetencer
• at børnene får et større medejerskab ift. legepladsen
• at børnene bliver bedre til at mægle/forhandle med hinanden
• at børnene udvikler deres evne til at lege vildt og heri tage hensyn
• At børnene bliver bedre til at deltage i fysiske aktiviteter

Voksenmål for legepladsprojekt
• at de voksne bliver bedre til at fordybe sig i legen med børn
• At de voksne bliver bedre til at støtte, guide og udfordre børnene i
deres leg
• at de voksne bliver bedre til at fremme et medejerskab ift.
legepladsen
• at de voksne bliver bedre til at styrke børnene i deres evne til at
mægle og forhandle
• at de voksne bliver bedre til at skabe varierede legmiljøer, der støtter
fordybelse

4 centrale tematikker
• Målformulering
• Rammesætning og målformulering
• Legedeltagelse
• Legeobservation

Tak for nu

