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• Det er svært, med udgangspunkt i forskningen, at sige noget entydig om normeringers betydning for 
kvalitet i daginstitutioner. Vi ønsker med denne forskningsoversigt at pege på nogle af de 
forskningsmæssige udfordringer som medvirker til normeringsundersøgelsernes divergerende 
resultater. Vi kigger nærmere på de problemer, det fx giver, når dagtilbudslivets kulturelle, sociale og 
kontekstuelle kompleksitet isoleres til enkeltstående parametre som fx normeringer og kvalitet. 

• Vi kommer også ind på hvordan normeringer opgøres og hvordan kvalitet forstås og diskuteres i 
normeringsforskningen. 

• Sigtet er bl.a. at undersøge og diskutere hvilke implikationer de anvendte kvalitetsforståelser har for 
normeringsundersøgelserne samt hvilken betydning kulturelle forskelle i daginstitutionstraditioner har, 
når vi sammenligner normeringer på tværs af lande. 
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• Hvordan opgøres normeringer?

• Hvad siger undersøgelserne om normeringers 
betydning for kvalitet?

• Hvordan får kvalitetsforståelsen betydning for 
undersøgelser af normeringer? 

• Hvilken rolle spiller kultur og kontekst for 
normeringers betydning for kvalitet?

• Hvad efterlyser vi i forskningen?

Forskningsoversigten behandler 
følgende spørgsmål
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1. Det er meget vanskeligt at isolere normerings betydning fra andre strukturparametre som fx 
personalets uddannelse, erfaring, gruppestørrelse.

2. I 36 ud af 73 studier undersøges kvalitet ved hjælp af amerikanske kvalitetsmåleværktøjer som 
fx Early Childhood Environment Rating Scale, (ECERS) og Infant/Toddler Environment Rating 
Scale, Revised (ITERS-R)

3. På tværs af lande er der med andre ord store kulturelle forskelle på, hvad der betragtes som 
henholdsvis passende og dårlige normeringer. 

Hovedresultater



Pædagogisk
Indblik 09

Bowne et al. (2017) fandt i deres metaanalyse af 38 studier om normeringer, at 38% af studierne ikke havde 
fyldestgørende oplysninger om normeringer.

Vi fandt typisk to opgørelsesmetoder: 

1. Registeropgørelser (som fx i Danmark – se næste slide)

2. Observationsopgørelser (fx ved simple optællinger af voksne og børn på en stue)

Begge metoder rummer store udfordringer, hvilket kan vanskeliggøre sammenligninger på tværs af studierne. 

Hvordan opgøres normeringer typisk i forskningen?
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• I 2017 offentliggjorde Danmarks Statistik for første gang en ny dagtilbuds- og normeringsstatistik over 
børn, personale og normeringer for offentlige dagtilbud. Opgørelsen viser gennemsnittal på kommunalt 
niveau, men ikke tal for det enkelte dagtilbud. 

• Tallene er baseret på registerdata fra kommunale lønanvisnings- og forældreopkrævningssystemer. I 
opgørelsen tæller ansatte med pædagogiske opgaver som én medarbejder, mens praktikanter og 
pædagogiske elever tæller som henholdsvis 0,25 og 0,43. I normeringen indgår også vikarer. Tallene er 
korrigeret for barsel, men ikke for sygdom hos børn eller voksne. Børnenes fremmøde indgår ikke. 

• Normeringsstatistikken for 2018 viser, at der i gennemsnit er 3,1 barn pr. ansat for 0-2-årige børn og 
6,2 barn pr. ansat for børn i alderen 3 og frem til skolealderen (Kilder: Børne- og Socialministeriet 
(2019) og Danmarks Statistik.

• Med den netop indgåede aftale om minimumsnormeringer er målet 3 børn pr. ansat for 0-2-årige børn 
og 6 børn pr. ansat for børn i alderen 3 og frem til skolealderen 

Normeringsopgørelse i Danmark
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• I USA ser man væsentlig større variation i normeringer inden for landets grænser, end vi gør i 
Danmark. 

• I et amerikansk metastudie over 38 studier blev det fundet, at normeringen varierede fra 5:1 til 
15:1 (gennemsnit tæt på 9:1) for børn i alderen 3-5 år (Bowne, et al., 2017). 

• Af et andet amerikansk studie fremgår det, at en normering på 8:1 for fireårige børn betragtes 
som høj (Hartman & Manfra, 2016). 

• I det lys kan det måske heller ikke overraske, at Bowne et al. (2017) anfører, at en lovgivning, 
hvor normeringer holdes på/eller under 10:1, er tilstrækkelig for de fleste 3-5-årige børn. 

Store kulturelle forskellig hvad der betragtes som 
gode normeringer 
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Overordnet set kan de studier, vi har gennemgået, kategoriseres i to grupper:

(1) studier som finder en positiv sammenhæng mellem normeringer og daginstitutionskvalitet 

(2) studier hvor billedet er mere tvetydigt

forskerne finder, at personalet på stuer med bedre normeringer bruger mindre tid på at irettesætte 
og korrigere børnene og mere tid på et stimulerende og varmt samspil med børnene (Burchinal et al. 
2000; Phillips et al. 2001).

Hvad siger undersøgelserne om normeringers 
betydning for kvalitet?
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I normeringsforskningen diskuteres det også, om 
normeringer i praksis påvirker alle børn på samme 
måde (Hartman & Manfra, 2016). 

Fx fremsatte Perlman et al, (2017:18) den hypotese, at 
socioøkonomi og individuelle karakteristika som fx 
barnets temperament kan gøre, at nogle børn er 
mere afhængige af en høj kvalitet og en god 
normering end andre børn. 

Hartmann & Manfra (2016) satte i deres undersøgelse 
af normeringers betydning for latinamerikanske børn 
med lavindkomstbaggrund spørgsmålstegn ved, om 
forskellige etniske grupper reagerer ens på forskelle 
i normering. 

Påvirker normeringer børn ens?

Foto: Mikal Schlosser
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• Vurderingsværktøjerne reducerer komplekse og subtile sociale processer til snævre kategorier som 
kan afkrydses i et skema

• Bygger på en antagelse om at kvalitet kan forstås og genkendes uafhængig af daginstitutionstradition 
samt den de sociale og kulturelle kontekster i det pågældende land 

• ECERS kan anskues som et eksempel på metodologisk positivisme, hvor det at tælle, måle og veje 
bliver vigtigere end at forstå og fortolke en kompleks social praksis (Frederiksen, 2019). Ved sin 
gennemgang af 338 studier om kvalitet i daginstitutioner fandt Fenech (2011: 106), at 84% af 
studierne var gennemført inden for et positivistisk paradigme. 

• Vurderingsværktøjerne giver heller ikke stemme til daginstitutionens centrale aktører som fx 
pædagogisk personale, børn og forældre

Hvorfor er det problematisk at benytte amerikanske 
kvalitetsvurderingsværktøjer i danske daginstitutioner?
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• Selv om værktøjer som ECERS og ITERS nyder stor international, udsættes disse værktøjer for 
stigende international kritik 

• Kritikken går bl.a. på, at værktøjerne (1) foregiver, at kvalitet er en objektiv størrelse (Dahlberg, 
Moss & Pence, 1999) (2) tegner et overfladisk billede af livet i en daginstitution (Fenech, 2011) (3) 
risikerer at ensrette praksis, forbi det bliver et mål i sig selv at score højt i fx ECERS (La Paro et 
al., 2012) (4) afspejler den kultur, de er udviklet i, og derfor ikke uden vanskeligheder kan 
overføres til lande med en meget anderledes daginstitutionskultur (Dahlberg, Moss & Pence, 
1999; Bjørnestad 2018).   

International kritik af ECERS
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• Som alternativ til amerikanske kvalitetsmålingsværktøjer og objektive kvalitetsforståelser kunne det 
være relevant at udvikle et participatorisk evalueringssprog, som både åbner for nye temaer som 
værdier, diversitet og kontekst, og som åbner for inddragelse af børn, forældre og pædagoger. 

• Vi efterlyser med andre ord et evalueringssprog, som bygger på kontekstsensitivitet og dialog og som 
opleves meningsfyldt for de mennesker, store som små, der dagligt lever i pædagogiske 
sammenhænge, hvor normeringer virker på et utal af måder.

• Vi finder det også relevant at undersøge, hvordan administrative normeringsopgørelsesmetoder i en 
dansk daginstitutionskontekst stemmer overens med eller adskiller sig fra 
observationsbaserede/kontekstnære opgørelsesmetoder.

Hvad efterlyser vi i forskningen?
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• Hvordan arbejder I med udviklingen af et sprog for evaluering i jeres praksis, og hvilke 
sammenhænge oplever I, at der er mellem normeringer og de målsætninger/værdier, I har for 
jeres praksis?

• Hvordan foreslår I, at vi kan understøtte og udvikle daginstitutionspraksis med udgangspunkt i et 
participatorisk og demokratisk perspektiv?

• Hvilke konsekvenser oplever I, at det får for jeres praksis, om undersøgelser om normeringers 
betydning for kvalitet er baseret på danske daginstitutionsværdier eller ej?

Arbejdsspørgsmål


