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INNOVATIV DAGTILBUDS 

PÆDAGOGIK 
Hvordan kan vi uddanne os til det? 

Oplæg baseret på international forskning, danske 

erfaringer og komparativ analyse af europæiske trends 

(CARE)  
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INDHOLD 

HVILKE INNOVATIVE STRATEGIER KRÆVES 
FOR AT ØGE KVALITET  OG MOBILITET  
GENNEM  DAGTILBUDSPÆDAGOGIKKEN?  

 

HVAD BETYDER UDDANNELSE OG 
EFTERUDDANNELSE AF PROFESSIONELLE?  

 

HVORDAN ER DET MULIGT INDEN FOR 
GÆLDENDE SYSTEMER OG RESSOURCER AT 
ØGE DAGTILBUDSKVALITETEN? 
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HVILKE INNOVATIVE 
STRATEGIER KRÆVES FOR AT 
ØGE KVALITET  OG MOBILITET  
GENNEM  
DAGTILBUDSPÆDAGOGIKKEN?  
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DEFINITION  

INNOVATION I DAGTILBUDSPÆDAGOGIKKEN 
DEFINERES SOM: 

 

Strategier hvorved organisationer ”transformerer ideer 
til en ny og forbedret praksis”.  

 

I dagtilbud taler vi om social innovation, som strategier 
for ”fælles ide-generering, udvælgelse og 
implementering af fornyelse i den måde vi møder 
sociale udfordringer (ulighed og ‘gabet’ mellem børn). 
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INNOVATION PÅ TRE NIVEAUER  

Vi taler om tre niveauer af innovation:  

 

 systemniveau (reformer) og fælles samfundsmæssige 
innovative strategier, fx uddannelsesreformen eller store 
dagtilbudssatsninger.   

 

 organisationsniveau, nye læringsformer, organisatorisk 
læring, fælleskaber af lærende, kreative 
innovationsfællesskaber,  lederskab, interaktive og  
interkulturelle samarbejdsformer  

 

 individniveau (den reflekterende praktiker, entreprenøren 
med de gode ideer  - brug af nye teknologier, web-
baserede læringsmuligheder) 
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DAGTILBUD OG SOCIAL 

MOBILITET 
 Review OM ECEC OG SOCIAL MOBILITET (Burger, 2010):  

• Programmer styrker børns kognitive udvikling, bridrager til 
social mobilitet, mens mere uklart om uligheder 
‘overkommes’.  

• If. Burger skyldes det, at udsatte børn er ‘forsinkede’. De er 
‘bagud’ fra starten af indsatsen, alles niveau hæves 
gennem indsatsen, mens de mest udsatte børns stadig 
‘bagud’.  

• Uligheden ser ud til at bevares ‘GABET’ mellem 
priviligerede og udsatte børn fastholdes.  

• Det pædagogiske personales opgave er at styrke de 
mest udsatte grupper, at skabe læringsbetingelser så 
‘gabet’ lukkes. 
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SOCIAL MOBILITET 

 Antagelsen er at med nye samfundsmæssige muligheder, 
normbrud, nye familiemønstre, større social åbenhed, 
skabes nye muligheder for menneskers valg af uddannelse 
og livschancer for børn: Hvilke karakteristika er forbundet 
med sådanne ‘nye’ mønsterbrud? 

• Sandsynligheden for at tilhøre den ‘stabile gruppe’, dvs. de der ikke 
foretager mønsterbrud/social mobilitet, er meget høj for personer med 
forringede kognitive evner.  

• De der ‘bryder’ mønstre i positive retning er karakteriseret ved at have 
bedre kognitive evner. 

• Den relative ulighed og eksklusionsmekanismer, er en tredje 
betydningsfuld faktor. Oplevelsen af at være fattig eller fattigere end 
andre, og ikke kunne deltage i de samme aktiviteter (at være/føle sig 
udenfor), er en faktor, der øger sandsynligheden for at ikke at blive eller 
være mønsterbryder. 
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TIDLIG INDSATS 
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MÅLRETTEDE INDSATSER  
• Social mobilitet gennem målrettede indsatser  (Heckman, 2008; 

Cunha and Heckman, 2007; Heckman and Kautz, 2012)  

• Tidlige indsatser bedre end senere, professionelle skal være 

(vel)uddannede, i tidlige dagtilbudssatninger   

 

• Satsning på BÅDE non-kognitiv læring (socio-emotionelle 

kompetencer, selv-kontrol og sociale relationer og trivsel) 

OG kognitiv læring (fx. sprog, literacy, science etc.)    

 

• Kvalitet i interaktioner mellem barn og voksen styrker børns 

læring og trivsel  ->  målt på self-kontrol og sociale 

relationer – dette glæder for alle  børn og med særligt 

henblik på udsatte børn 
(Vygotsky (1935/1978), Bronfenbrenner (1979) 
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GODE DAGINSTITUTIONER 

 Review SFI for BUPL (2014) viser, om 
Daginstitutionens betydning for børns udvikling, at 
en god daginstitution (kvalitet)  er karakteriseret ved:  

• Gode Lærings- og legeaktiviteter 

• Inddragelse af forældre 

• Pædagogers faglighed 

• Strukturelle kvalitetsparametre, som normering, 
gruppestørrelse, personalets uddannelse. 
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BEHOV FOR INNOVATION … 
 Tidlige og målrettede specialiserede programmer kan 

medføre positive effekter for udsatte børn, på kort og 
lang sigt (Heckmann, 2006) fx. Perry Preschool, 
Abecedarian, seneste studier viser effekter op til  40 år 
efter, MEN men vi mangler forskning i innovation.  

 Studier viser, at der opnås positive effekter ved indgang 
til skolen, videregående uddannelse (Bauchmüller et al, 
2013, Havnes & Mogstad, 2011) – uden dog at kunne 
påvise entydige resultater mht. social mobilitet. 

  Universal tilbudte indsatser (som i Danmark) for alle børn 
(97 % af de 3-6 årige, 91 % af 0-2 årige) – vi ved stadig 
for lidt om mht effekter og social mobilitet. 

 Betydningen af pædagogiske kompetencer tydelig. 

 Tydeligvis behov for udvikling af innovative strategier  

 
   

• o 
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PÅ DE TRE NIVEAUER…  
 På systemnivau: Uddanne til at 

anvende viden i praksis, 

kommuners forandringsstrategier 

 På organisationsniveau: Udvikle og 

implementere kreative ideer og 

fælles løsninger, der ‘når’ udsatte 

børn, lukker ‘gabet’, inklusion  

 På individniveau : omsætte viden 

til handling med fokus på kvalitet 
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HVAD BETYDER 

UDDANNELSE OG 

EFTERUDDANNELSE AF 

PROFESSIONELLE?  
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UDDANNET PERSONALE  
• Forskning peger på at der opnås effekter af deltagelse I 

dagtilbud har positive virkninger på lang sigt – ind i skolen  målt 

på skolepræstationer(Datta, Gupta and Simonsen, 2010, 2012; 

Havnes and Mogstad, 2011) 

• Kvalitet målt på flere ansatte pædagoger pr barn højner effekter 

på børns læring målt på skolepræstationer ved folkeskolens 

afgangsprøve( Bauchmüller et al., 2013).  

• Kvalitet målt på højere andel med pædagogfaglig baggrund 

højner effekter målt  på skolepræstationer ved folkeskolens 

afgangsprøve (ibid.). 

• Kvalitet målt på højere andel af mænd i dagtilbud højner effekter 

(ibid.) 

• Social svag forældrebaggrund og effekter målt på store 

skolebørns præstationer er vanskelige at ‘udligne’ i Danmark selv 

med dagtilbudsindsatsen  
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UDDANNELSE  
• Forskningen underbygger, at de bedste virkninger opnås 

ved at pædagoger er/ eller bliver kvalificerede gennem 

uddannelse /efteruddannelse til at omsætte 

højkvalitetsindsats i praksis 

• Ikke evidens for direkte sammenhænge mellem 

pædagogers uddannelse (pædagoguddannelsen i sig 

selv) og effekt målt på børns udbytte  (Early et al., 2007). 

• Derimod evidens for at pædagogers faglige 

kompetencer er nøgle til at skabe højkvalitetsdagtilbud 

med større chance for at løfte børns udvikling –  

• Øgede professionelle kompetencer til at arbejde 

videnbasret fremmer chancerne for social mobilitet og 

derfor er disse innovative kompetencer så vigtige at 

uddanne til (se også CARE, 2015)  
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PÆDAGOGISKE KOMPETENCER   
 Kunne arbejde med alle børns 

læring og udvikling gennem 

sproglige prioriteringer og alsidigt, 

dynamisk læringsbegreb. 

 Kunne arbejde med relationer og 

være i stand til at gå dybt og 

engageret ind i interaktionen. 

 Kunne arbejde systematisk og 

målrettet OG reflekterende, 

innovativt - fælles ORGANISATION 
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EFTERUDDANNELSE 

Eksempler på INNOVATION i 

dagtilbudspædagogikken (de tre niveauer)  

VIDA (Vidensbaseret indsats i dagtilbud) for 

3-5 årige (2010-2013)  lodtrækningsforsøg og 

effektstudie. VIDA København (2015)  

APIIF (Abecedarian Programmet 

implementeret som innovativ fornyelse i 

dagtilbud) for 0-2 årige(2015) Pilot-projekt. 

Opskaleres fra 2016 (hvis funded). 
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APIIF INDSATS FOR 0-2 ÅRIGE 
  

FORÆLDRE 

INDDRAGES 

styrket 

forældre 

samarbejde 
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VIDENSBASERET INNOVATIV 

DAGTILBUDS PÆDGOGIK 

Viden 
Refleksion 

Handling 
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INNOVATIV 

DAGTILBUDPÆDAGOGIK 5TRIN 



Bente Jensen  22 
bj@edu.au.dk    

ÅRHUS UNIVERSITET 

 



Bente Jensen  23 
bj@edu.au.dk    

ÅRHUS UNIVERSITET 

HVORDAN ER DET MULIGT 
INDEN FOR GÆLDENDE 
SYSTEMER OG 
RESSOURCER AT ØGE 
DAGTILBUDSKVALITETEN? 
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TRE EKSEMPLER PÅ INNOVATION I 

EUROPA (CARE)   
NORGE: Innovation inkluderer det at styrke professionelles 

kompetencer til at arbejde evidensbaseret og sætte teori/viden i 

spil i praksis. Bottom-up udgangspunk men stærk senere ‘styring’ 

(topdown-approach) i evidensbaseret retning. Nyt samarbejde 

mellem forskning, professionsuddannelse og praksis.   

ITALIEN:  I Italien er  det at være innovativ forbundet med at hele 

områder af netværk, og forældre fællesskaber samarbejder om at 

styrke børns læring med en opmærksomhed på kulturelle, social 

og politiske aspekter af ECEC. Bottom-up approach og 

samarbejde mellem forskere og praksis 

ENGLAND: Innovation betyder at gå fra ‘just babysitting’ til at 

uddanne professionelle til at være en RESPONSIV GUIDE i børns 

liv, understøttende børns læring og deltagelse i socialt liv Top-

down-approach.  



 Social innovation i danske dagtilbud adresserer social ulighed, gap mellem udsatte og 

mere priviligerede jævanaldrende og med positiv effekt (fx. VIDA initiativet i Danmark); 

 A+ Uddannelse i brug af læringsmiljø rating scales (England); 

 Brug af mentoring systemer; udvikle studerendes engagement (fx. Igangværende 

interventions studie; Finland); 

 Sprog uddannelses-initiativer (Germany);  

 Ikke igangværende innovative initiativer, på trods af tidligere successer (e.g. Synergy 

project i Grækenland; Holland; 

 Omfattende øgede resourcer med henblik på at styrke ECEC evidens-baseret praksis 

(tredoblet siden 2006 i Norge);  

 Samarbejdende netværk mellem professonelle etc. (e.g. Modern School Movement”, 

Portugal).  

 Fokus på kritisk refleksion og samspil mellem forskning og praksis (Italy);  

 Innovative uddannelsesmetoder udviklet med fokus på sprog, tidlig læsning og skrivning 

(fx.Polen) 

 

 

 

 

LOVENDE INNOVATIVE TILGANGE  

SAMLET SET, 



 Selvom studier viser, positiv betydning af uddannelse/efteruddannelse(fx. 

danske erfaringer)…  

 Har den økonomiske krise, I stort omfang haft indflydelse (negativt) på 

mulighederne for uddannelse/efteruddannelse af professionelle; 

 Og det selv om der er øgede krav til akadamisk uddannet personale og med 

specialiseede kvalifikationer; 

 Det er endvidere øget antal børn I systemer og ECEC instititioner og her er den 

multikulturelle sammensætning øget (både hvad angår børn og 

professionelle); 

 Der er fravær af forskningsbaseret policy på område, der kan understøtte en 

langsigtet planlægning og en styrket systematisk, langsigtet professionel 

udviklings- og implementeringsplan. 

PROFESSIONEL 

KOMPETENCEUDVIKLING 

Overordnet,  



 En trend imod øget akademisering og specialisering (uddannelsen & 

efteruddannelse) på den ene side 

 OF FRAVÆR AF RESSOURCER  PÅ DEN ANDEN! 

 Stadig dilemmaer med higher child:staff ratios og lav grad af 

efteruddannelse. 

 Der er ikke én model for regulering af professionel kompetenceudvikling, 

der er forskelle på standarder – kun lidt facilitering af fortsat langsigtede 

efteruddannelsesstrategier I de fleste lande.     

 Forskelle mellem kommuner er store, og få centraliserede standarder, 

hvad betyder det for kvalitet? 

 Policy mobilitet (Bologna), kulturel mobilitet og social mobilitet har 

indflydelse på ECEC. 

 Dette er ikke adresseret på en organisatorisk niveau eller I lærende 

fællesskaber I  ECEC.  

SVAGHEDER OG STYRKER 
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 Policy fokus 

 Tid  

 Forudsætninger 

 Læringskultur & Organisering 

 Ressourcer 

 

 
 
 

   5 UDFORDRINGER  
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WORKSHOP -DISKUSSION    
   

• Hvilke relevante erfaringer har I med innovative 

strategier rettet imod øget kvalitet i Dagtilbud og 

social mobilitet, derfra hvor I sidder? 

(Organisationer, Kommuner, Ledelse, Dagtilbud) 

 

• Hvordan ser på spørgsmålet om ressourcer – er det  

inden for gældende systemer i DK muligt at styrke 

en innovativ dagtilbudspædagogik? 

 

• Hvad skal der til for at skabe muligheder for 

innovation?  – på hvilke innovations niveauer 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!  
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