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VIDA
Kvalifikationsmappen 2010-2012 

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Udgangspunktet for denne kvalifikationsmappe er projektet ‘Videnbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud’ (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan 

tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

VIDA-kvalifikationsmappen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitets-

skole og præsenterer forskningsbaseret viden på de områder, der er strategisk vigtige at sætte 

fokus på i forbindelse med problemstillinger om socialt udsatte børn og negativ social arv 

set i et overordnet handlekompetence-, mestrings- og innovationsperspektiv. Mappen frem-

lægger desuden relevant udvalgt viden om strategier for pædagogiske medarbejderes kom-

petence- og praksisudvikling, læring i organisationer og implementering samt evaluering af 

forandringsprocesser. 

Kvalifikationsmappen retter sig mod deltagere i VIDA-projektet, dvs. daginstitutionsledere fra 

VIDA-institutioner, områdeledere og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-dagtilbud. Desuden retter mappen sig 

mod undervisere på uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennemfører VIDA-

projektets uddannelsesforløb.
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn 
i dagtilbud med forældreinddragelse

Udgangspunktet for denne bog er projektet Vidensbaseret ind-

sats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtil-

buddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

 

Bogen er forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Uni-

versitetsskole og præsenterer forskningsbaseret viden om 

forældreinddragelse og forældresamarbejde på baggrund af 

en forskningskortlægning og en række danske kvalitative un-

dersøgelser. Forskningskortlægningen er udarbejdet til VIDA-

projektet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 

Bogen henvender sig til deltagere i VIDA-projektet, der arbej-

der med projektets interventionsprogram med særligt fokus 

på forældreinddragelse (VIDA-Basis +). Målgruppen er således 

daginstitutionsledere fra VIDA-institutioner, områdeledere 

og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire VIDA-

kommuner samt alle pædagogiske medarbejdere i VIDA-

dagtilbud. Bogen retter sig desuden mod de undervisere på 

uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der gennem-

fører VIDA-projektets uddannelsesforløb.

Vidensbaseret indsats over 

for socialt udsatte børn i dagtilbud 

med forældreinddragelse

VIDA
Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012 

 Bente Jensen og Jakob Haahr-Pedersen  (red.)
9 788772 815947
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Refleksionsværktøj
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VIDA I 
PRAKSIS

Tolv eksempler  
på  institutioners eksperimenter

VIDA-modelrapport 3

VIDA-forskningsserien 2013:03

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

ISSN (print): 1904-8947  ISSN (web): 1904-8521

VIDA I 
PRAKSIS
Tolv eksempler på  institutioners 
eksperimenter

I  VIDA-projektet har de deltagende institutioner arbejdet med at forny deres pædagogiske 
praksisser baseret på VIDA-programmet fra 2011 til 2013. Vi skal i denne modelrapport 3 se, 
hvordan det konkret kan foregå, når deltagerne omsætter viden og arbejdsmetoder gennem 
et perspektiv om organisatorisk læring, der indebærer, at alle medarbejdere i dagtilbuddet 
inddrages i at arbejde med en ny eksperimenterende, vidensbaseret og systematisk tilgang 
til pædagogisk udvikling. Mere specifikt er formålet med rapporten at formidle VIDA-projek-
tet gennem den måde, professionelle selv skriver om projektets forløb, betydning og virk-
ninger på i forhold til at nå alle børn i dagtilbud − og også mere specifikt socialt udsatte børn. 

De 12 eksperimenter er udvalgt og løbende bearbejdet af en redaktionsgruppe bestående af 
ni deltagere: repræsentanter fra VIDA-projektets projektgruppe og -ledelse, repræsentanter 
fra praksis og fra en kommunal konsulentgruppe. 

Rapporten er en modelrapport, dvs. den kan læses som eksempler på hvordan VIDA er ud-
møntet i praksis. Men rapporten kan også anvendes som model for, hvordan der kan arbe-
jdes konkret med VIDA ud fra principper om at arbejde målrettet, systematisk, og dokumen-
terbart med praksisudvikling ud fra et princip om organisatorisk læring.
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Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Materialer og værktøjer  

Bente Jensen (red.)
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Effekter af VIDA  

Bente Jensen, Astrid Rasmussen & Peter Jensen
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Organisatorisk læring 

Bente Jensen & Ulrik Brandi
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VIDA-forskningsrapport 2 
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 
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Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram 
Forandring og effekt   

Bente Jensen & Ulrik Brandi
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i  
dagtilbud – modelprogram. Forskningsrapport 4.
Forandring og effekt.

Forskningsrapporten præsenterer de samlede resultater af VIDA-forskningsprojek-

tets effektanalyser og casestudier om hhv.- Organisatorisk Læring i VIDA og foræl-

dreinddragelse i VIDA. Rapporten er den sidste i serien af VIDA rapporter og formålet 

med rapporten er at præsentere den samlede tilgang til pædagogisk fornyelse i 

VIDA-modelprogrammet samt de design og metoder, der er taget i anvendelse med 

henblik på at undersøge effekter.  

VIDA-modelprogrammet er udviklet med henblik på, at ledelse og personale i det 

enkelte dagtilbud kan undersøge og udvikle egen praksis gennem refleksioner over 

sammenhængen mellem børnegruppens kompetencer og forudsætninger og dagtil-

buddets læringsmiljø. Vi skal i rapporten se hvordan dette program viser sig gennem 

effekter på børns sociale udvikling, trivsel og læring. Vi skal ligeledes se på, hvordan 

de uddannelsesprogrammer og lokale udviklingsforløb der er sat i gang i institution-

erne har medvirket til kompetenceudvikling blandet ledere og medarbejder. Endvi-

dere præsenterer rapporten resultater af forældreinddragende aktiviteter. Endelig 

samles rapporten i en refleksion over forskningsprogrammets samlede resultater og 

perspektiver fremadrettet. 

Målgruppe for rapporten er ministerier, kommuner, professionshøjskoler og andre, 

som ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper samt for-

skere og studerende, der ønsker at få indblik i det samlede programs design, metoder 

og samlende analyser.  

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projektet ‘Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram’, som er bestilt 

og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved 

DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke 

pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

VIDA
VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Forældreinddragelse  

Dorte Kousholt & Peter Berliner
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 5.
Materialer og værktøjer.

Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 
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VIDA
Videnbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. 
Design og metode

Denne statusrapport præsenterer for første gang projektet Vidensba-

seret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projek-

tet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene 

bedst hånd om socialt udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Statusrapporten introducerer VIDA-projektets mål, baggrund og ud vikling 

af de to modelprogrammer samt skitserer projektets valg af design og 

metode i forbindelse med intervention og effektforskning. Målgruppen 

for rapporten er alle fra et policy- og praksisniveau til forskere og andre 

med interesse for at forbedre samfundets indsatser over for negativ 

social arv i et uddannelsesperspektiv startende i dagtilbud.

VIDA-forskningsserien 2011:01ISSN 1904-8947
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Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram 

Baseline  

Bente Jensen (red.)
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. 
Baseline  

Statusrapporten præsenterer de første resultater fra projektet Videns-

baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) vedrørende de 

deltagende dagtilbuds forudsætninger for at arbejde med fornyelse af 

pædagogiske praksis i et perspektiv om organisatorisk læring og for-

ældresamarbejde. Desuden belyses randomiseringen, dvs., hvordan 

udtrækningen af deltagergrupper har fundet sted. I den sammenhæng 

belyses ca. 7.000 børns samlede kompetencemønster, både kognitive 

og non-kognitive kompetencer. 

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projek-

tet �Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-�Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – model-

program’, som er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Under-

visning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet 

skal udvikle og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske ind-

satser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

VIDA-forskningsserien 2011:03ISSN 1904-8947
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VIDA
VIDENSBASERET INDSATS 
OVER FOR UDSATTE BØRN I 
DAGTILBUD – MODELPROGRAM 

SAMMENFATNING 
2013

Vidensbaseret indsats over for 
udsatte børn i dagtilbud 

– modelprogram
Uddannelse og Implementering  

Kristina Kristoffersen (red.)
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i 
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Statusrapporten gør status over projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte 

børn i dagtilbud (VIDA) og sætter fokus på forhold vedrørende dagtilbuddenes 

arbejde med og forudsætninger for forandring af nuværende praksis. Der arbejdes i 

dagtilbuddene med fornyelse af den pædagogiske praksis i et perspektiv om organi-

satorisk læring og nye former for forældresamarbejde. 

Rapporten præsenterer analyser af lederes og pædagogiske medarbejderes beskriv-

else af den pædagogiske proces, der har fundet sted i deltagende institutioner efter 

snart to års arbejde med VIDA-programmet. På den baggrund belyses dagtilbud-

denes arbejde med organisatorisk læring og innovation og med forældreinddragelse. 

Endelig præsenteres mere nuancerede analyser vedrørende deltagende 3-6-årige 

børns karakteristika, hvad angår kognitive og non-kognitive kompetencer. Statusrap-

port 4 viser, at flere af pædagogerne end tidligere i forløbet i dag arbejder ud fra de 

pædagogiske teorier, der knytter sig til VIDA programmet.

Rapporten er udarbejdet som en del af VIDA-forskningsserien knyttet til projektet 

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram”, som er 

bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere 

ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Projektet skal udvikle, 

afprøve og dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre 

udsatte børn en bedre tilværelse. En vej til at nå dette mål går over kvalificering af 

professionelle til at implementere VIDA-programmet i det samlede dagtilbud samt 

til at evaluere og reflektere over proces og resultat.
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VIDA
Programmer for 0-6årige med 
 forældre involvering i dagtilbud

Denne rapport er den anden rapport i VIDA-forskningsserien. Rap-

porten knytter sig således til projektet Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet 

spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt 

udsatte børn? 

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle 

og afprøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtil-

bud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 

Kortlægningen af den forskning, der undersøger de interventioner for 

0-6årige i dagtilbud, der inddrager forældre, anvendes som videnskilde 

og inspiration for det forældreprogram, VIDA-projektet udvikler og 

afprøver. De interventioner, som er undersøgt gennem pålidelig forsk-

ning, og som kan pege på positive resultater, er der redegjort nærmere 

for.
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