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Forskningsprojektet ’Vidensbaseret indsats 
over for udsatte børn i dagtilbud  
– modelprogram’  (VIDA) belyser overordnet 
spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbud-
dene bedst hånd om socialt udsatte børn? 
 Det omfattende projekt skal dokumentere 
hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der 
kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. 
Indsatsen består i at fremme socialt udsatte 
børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske 
ved at stimulere deres personlige, sproglige 
og sociale kompetencer samt deres logiske 
forståelse. 
 Forskningsprojektet  vil involvere ca. 
7.000 børn i ca. 120 daginstitutioner i fire 
kommuner. I projektet  vil der være forskel-
lige indsatser i forhold til de udsatte børn. 
I en gruppe af dagtilbud vil der være fokus 
på børns trivsel og læring (VIDA-modelpro-
gram). I en anden gruppe af dagtilbud vil der 
være fokus på børns trivsel og læring (som i 
gruppe 1) og også indgå  forældreinddragelse 
(VIDA+forældre modelprogram). En tredje 
gruppe dagtilbud  vil have almindelig praksis 
(kontrolgruppe). 
 Indsatserne sker i et inkluderende miljø, 
det vil sige i det rum, hvor børnene befin-
der sig til dagligt – blandt de andre børn i 
børnehaven.
 Projektet er bestilt og finansieret af Minis-
teriet for Børn og Undervisning.

Forskningsprojektet Vida består af følgende 
fire dele:   

1. Udvikling af vida-modelprogrammet og 
vida+forældre modelprogrammet
Udvikling af modelprogrammerne baseres 
bl.a. på tidligere erfaringer med HPA-projek-
tet (www.dpu.dk/hpa). Gennem den viden 
der er opnået i HPA videreudvikles et evi-
densbaseret VIDA-modelprogram. Gennem et 
nyt Clearingshouse-review, kortlægges forsk-
ningen vedrørende effekter af forældrepro-
grammer, og på baggrund af denne viden, 
gøres det muligt at udvikle et evidensbaseret 
VIDA+forældre modelprogram. 
 I udviklingsdelen opdateres det tidligere 
udviklede materiale, som er anvendt i HPA-
projektets kvalificeringsmateriale. Endvidere 
udarbejdes et nyt it-baseret analyseredskab 
til institutionernes analyser af egen praksis. 
Endelig tages en it-baseret version af ’HPA-
redskabet’, som er udviklet i Projektet Faglige 
Kvalitetsoplysninger (Finansministeriet, 
2010), i brug med fokus på at opøve institu-
tioner i tidlig opsporing som del af kvalifice-
ringsprocessen.

2. afprøvning af de to forskellige model-
ler gennem en interventionsperiode i fire 
kommuner
Interventionsperioden strækker sig over 
et toårigt forløb, og de tilfældigt udtrukne 
dagtilbud i de to interventionsgrupper (VIDA 
og VIDA+forældre) tilbydes uddannelsesfor-
løb så  ledere og pædagoger kvalificeres til at 

varetage opgaven, som består i at implemen-
tere evidensbaseret viden i en fornyelse af 
praksis. 
 Det helt specifikke ved VIDA-interventio-
nen, er at den bygges op om tre elementer: 
viden, refleksion og handling. Dvs. den viden, 
der ligger i VIDA-materialet og  som præsen-
teres via studier og uddannelsesforløb an-
vendes af ledere og personale i refleksioner 
over gældende praksis. Handlinger, der 
sættes i gang rettet mod fornyelse og forbed-
ringer af praksis kvalificeres, idet de bliver 
vidensbaserede. Omvendt gøres  konkrete 
handlinger til genstand for nye refleksioner 
og andre videnselementer kan inddrages i 
en løbende proces i medarbejdergruppen. 
Derved indgår de tre elementer i en vekselvir-
kning, en slags læringsdynamik. 
 Uddannelsen, som knyttes til  imple-
mentering af VIDA modelprogrammet byg-
ges op om alle tre elementer. Med henblik på 
at implementere VIDA-modelprogrammet 
uddannes (modus 1) ledere og pædagogisk 
personale til at arbejde systematisk med 
læring og forandringsprocesser i dagtilbud-
dene, så målene for VIDA-modelprogrammet 
nås. På samme måde uddannes ledere og 
pædagogisk personale til at medinddrage 
forældrene i et samarbejde om børns læring 
og trivsel for at implementere VIDA+forældre 
modelprogrammet. Det er hensigten at ind-
drage socialrådgivere i denne proces, hvor det 
er muligt. 
 De  deltagende dagtilbud tilbydes et sup-
plerende uddannelsesforløb, kaldet facili-
terede læreprocesser for ledere (modus 2). 
 Kontrolinstitutioner, der arbejder ud fra 
gældende praksis, inddrages som reference-
gruppe i projektets effektforskningsdel og vil 
ved projektafslutning kunne tilbydes efterud-
dannelse/kursusforløb i et samarbejde med 
de pågældende kommuner. 

3. Følgeforskning, integreret analyse og ef-
fektvurderinger af de to modelprogrammer
Effekter måles på børns udbytte af interven-
tionen, og dette studeres ved at belyse sam-
menhænge mellem intervention og effekt 
samt en sammenligning mellem de forskel-
lige modelprogrammer og deres effekter.
 En yderligere sammenligning mellem ud-
dannelsesforløb (modus 1) og et mere inten-
sivt forløb (modus 2) inddrages. Effektstudiet 
bygges op på et lodtrækningsforsøg (RCT-
design), dvs. dagtilbud, der deltager i hhv. 
VIDA modelprogram, VIDA+forældre 
modelprogram samt kontrolinstitutioner, 
udtrækkes tilfældigt inden for de samme fire 
kommuner. 
 Effekter måles på udvikling af børns kom-
petencer, sociale kompetencer og lærings-
kompetender gennem tre screeninger. Data 
fra disse screeninger  kobles  med register-
data fra Danmarks Statistik via anonymise-
rede CPR-numre med henblik på at under-
søge effekter i relation til social baggrund 
samt mulighed for at undersøge effekter i 
et longitudinelt (langsigtet) perspektiv. Den 
kvantitative del af effektforskningen sup-
pleres med kvalitative studier af praksisser, 
der ændres på baggrund af interventionerne.

4. Præsentation, formidling og forslag til 
forankring af konkrete modeller
Projektets resultater formidles på måder, 
så den indhentede viden bliver relevant 
for praksisfeltet. Projektet bidrager på sigt 
til generel udvikling af modeller, der kan 
forankres i landets dagtilbud og kommuner 
samt på uddannelser og efteruddannelser.

Hvordan tager vi i 
dagtilbuddene bedst hånd om 
socialt udsatte børn? 


