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• Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i udsatte positioner?
• Hvorfor har dagtilbud betydning for denne gruppe børn?
• Hvilke indsatser er vigtige?
• Hvad betyder det for børn fra såkaldte ghettoområder, at de 

kommer i dagtilbud, og at børn i udsatte positioner kommer 
tidligt i dagtilbud?

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET
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Fra august 2019 udgiver DPU og Nationalt Center for Skoleforskning ”Pædagogisk indblik”: Korte e-bøger med 
oversigt over forskningsviden om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse eller 
videregående uddannelse.

 

Forskningsoversigterne retter sig mod lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, beslutningstagere, forvaltning og andre, 
der arbejder med pædagogik eller uddannelse i praksis.

 

”Pædagogisk indblik” er er tilbud om at blive klogere på pædagogisk praksis gennem forskningsviden. 
Forskningsviden, der giver dybere forståelse af praksis og forhåbentlig kan bidrage til at forbedre den. 

 

Hver oversigt giver et overblik over den eksisterende forskning inden for et bestemt tema – fx tidlig institutionsstart for 
børn i udsatte positioner eller børns leg. Den inviterer læserne til at diskutere og tage stilling til de spørgsmål og svar, 
forskningen peger på – og giver samtidig et indblik i de forudsætninger, ethvert forskningsresultat bygger på. 

 

Følg med på dpu.au.dk/pædagogiskindblik

Pædagogisk indblik – hvad er det?

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET
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1. En international tilgang med fokus på betydningen af opvækst i fattigdom, samt børnenes flygtninge 
og migrantbaggrund. Her ses ofte ikke teoretiske analyser af børnene, eller forældrenes livsforhold, 
men i langt højere grad statistiske oversigter, over hvilke grupper af børn der har sværest ved at 
klarer sig på længere sigt i skole- uddannelsessystemet.

2. En nordisk tilgang, hvor begrebet udsatte positioner, i langt højere grad udforskes med afsæt i selve 
pædagogikken i dagtilbuddet, herunder fokus på strukturelle forhold og pædagogernes faglighed.

 
Fokus er ofte her på at udforske på hvilke måder den tilrettelagte pædagogik kan skabe vanskeligheder for 
nogle børns trivsel, hverdag og muligheder for at komme til deltagelse i fællesskaber med både børn og 
voksne i dagtilbuddet, fremfor at pege på det enkelte barn, eller grupper af børn.

Hvilke børn taler vi om?
 
To overordnede forskellige tilgange i forskningsfeltet:

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET
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Grundlæggende er der enighed i det internationale forskningsfelt om, at dagtilbuddet har betydning for denne 
gruppe børn – særligt i forhold til børnenes videre muligheder i relation til skole og uddannelse, dvs. fokus på 
et fremadrettet blik.

Særligt trækkes i flere studier også frem, at de indsatser, der har betydning, er dem, som:

-Fokuserer på barnets sociale, emotionelle og læringsmæssige udvikling, f.eks. gennem tilrettelagte indsatser 
rettet mod sprogudvikling.

-Fokus på inddragelse af forældre (ofte mødrene) inddrages aktivt i børnenes hverdag i dagtilbud, samt at 
forældrene modtager forskellige former for ”undervisning” om børneopdragelse, hvordan man leger med sig 
barn osv.

-Fokus på pædagogernes faglighed: Personalets uddannelsesniveau såvel som betydningen af interaktioner 
mellem pædagoger og børn.

Hvorfor har dagtilbuddet betydning for denne gruppe børn?
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01

Betydningen af, at pædagogerne i 
dagtilbuddet f.eks. udvikler fælles visioner 
for det pædagogiske arbejde, etiske værdier 
om, hvordan man arbejder med børn og 
familier i udsatte positioner og 
boligområder, såvel som en stærk 
tilknytning (strong commitment) til hvert 
barn og forældre.

OBS: UDFYLD TEMA I SIDEFOD
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1. kompetencer til at søge efter løsninger, hvor der er uenighed. Her henvises til, at netop pædagoger i 
dagtilbud, der arbejder med børn og familier i udsatte positioner, skal have kompetencer til at 
diskutere deres arbejde, hvor der kan være uenighed og forskellige perspektiver, men også skal kunne 
foretage konkrete beslutninger, der kan udføres i den pædagogiske praksis.

2. Betydningen af at møde Den Anden (the other), som pædagogerne ikke kender, hvilket viser hen til 
behovet for at møde børn og familier i udsatte positioner som familier, pædagogerne ikke allerede 
synes de ”kender” i forvejen.

3. At kunne skabe ny viden og nye måder at arbejde sammen med andre (kollegaer, forældre og børn). 
4. At handle med fokus på sociale forandringer (actors of change), der viser hen til betydningen af, at 

pædagoger udvikler kompetencer til at kunne forandre den pædagogiske praksis rettet mod at 
forbedre børn i udsatte positioners lærings- og udviklingsmuligheder i dagtilbuddet (p. 417, min 
sammenfatning og oversættelse fra engelsk, Peeters & Sharmahd, 2014).

Fire centrale faglige kompetencer:
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Hvad det betyder for børn fra såkaldte ghettoområder, at de kommer i 
dagtilbud, er indirekte allerede udforsket gennem de forrige 
spørgsmål, idet størstedelen af de studier, der er gennemlæst, placerer 
børn og familier i udsatte positioner i bestemte by- og boligområder – 
stort set uanset hvilket land vi taler om.

Nogle studier tager da også direkte afsæt i specifikke boligområder, 
hvor indsatser udvikles i dertil oprettede, eller allerede eksisterende 
dagtilbud.

Hvad betyder det for børn fra såkaldte ghettoområder, at de kommer i dagtilbud, og at børn i 
udsatte positioner kommer tidligt i dagtilbud?

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET
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Et norsk studie er særlig interessant at trække frem her. Nergaard (2009) 
præsenter resultaterne af et forskningsprojekt, hvor der er arbejdet på at hjælpe 
børn med etnisk minoritetsbaggrund ind i dagtilbud. Projektet havde fokus på alle 
børn i alderen 4-5 år i et specifikt by- og boligområde i Oslo, der overvejende er 
beboet af etniske minoriteter fra såkaldt ikke-vestlige lande, men havde særligt 
fokus på betydningen af, at etniske minoritetsbørn kom i dagtilbud. Projektet tog 
afsæt i, at dagtilbud i en norsk kontekst også skal fungere som en 
integrationsindsats, men samtidig viste undersøgelser forud for projektets 
tilrettelæggelse, at børn med etnisk minoritetsbaggrund fra ikke-vestlige lande 
også er den gruppe af børn, der oftest ikke kommer i dagtilbud inden skolestart i 
Norge.
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Indsatsen omfattede bl.a.:

• Gratis dagtilbud for alle børn og familier i det specifikke 
boligområde

• God personalenormering, veluddannet personale, samt fokus på 
forældresamarbejde

Resultaterne af det treårige projektforløb viste f.eks., at de børn, der 
havde været i dagtilbud, klarede sig bedre rent sprogligt i 
indskolingsårene, og at forældrene lagde vægt på, at dagtilbuddet både 
var mulighed for, at deres barn lærte det norske sprog, men også 
åbnede for venskaber og gode legemuligheder. 
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Tidligt i dagtilbud er et spørgsmål, som det er svært at finde entydigt svar på i 
forskningen. Igen ses forskelle lande imellem og især forskelle mellem de nordiske lande 
på den ene side og Europa og de nordamerikanske lande på den anden side. 
I mange lande er der tradition for, at børn først kommer i dagtilbud, når de er ca. 3-4 år 
gamle, og der derfor heller ikke forskningsmæssigt er tradition for at udforske 
dagtilbuddets betydning for børn i alderen 0-3 år generelt (Petersen, 2009). I forhold til 
indsatser rettet mod helt små børn i udsatte positioner er der således endnu begrænset 
forskningsbaseret viden om betydningen af at starte tidligt i dagtilbud, dvs. når børnene er 
under tre år (infants and toddlers).
Enkelte internationale studier har dog udforsket, hvordan det kan støtte og hjælpe børn i 
udsatte positioner og deres forældre, at de små børn kommer i dagtilbud i 0-3 års alderen.

Betydningen af at børn i udsatte positioner kommer tidligt i dagtilbud?

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET



12

DPU, AARHUS UNIVERSITET & 

NATIONALT CENTER FOR SKOLEFORSKNING

TEMA:

Pædagogisk indblik 01

Et skotsk studie præsenterer en indsats rettet mod toårige børn i udsatte positioner 
(Woolfsoon et al., 2010). I dette studie påbegyndte en gruppe toårige børn dagtilbud 
et år tidligere, end det ellers er normalt i skotske dagtilbud. Interventionen omfattede 
således. at denne gruppe af toårige påbegyndte et allerede eksisterende dagtilbud, 
samt at personalet havde tilrettelagt deres arbejde således, at forældrene blev 
inddraget aktivt i hverdagen i dagtilbuddet, både som et tilbud om at komme og være 
der i løbet af dagen, men også i form af ”undervisning” om børns leg og udvikling.

Resultater fra studiet peger på, at indsatsen havde hjulpet forældrene (mødrene) på en 
række områder, særligt i forhold til at forandre opdragelsesmåder over for deres barn 
og ændre på deres forståelser af børns udviklingsmæssige behov, særligt ved at have 
set/fået ”undervisning” i, hvordan personalet i dagtilbuddet leger med børn i den 
alder.
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Afsluttende er det således centralt at indkredse, hvad forskningsfeltet for 
nuværende kan bidrage med af viden til pædagoger i dagtilbud:

• At begrebet udsathed anvendes meget forskelligt – og dermed ikke er en 
entydig betegnelse, der fortæller os noget om det enkelte barns livsforhold og 
hverdagsliv, og skal varetages med den største forsigtighed i praksis.

• At der generelt i forskningsfeltet er stor enighed i at dagtilbud har betydning 
for børn i udsatte positioner, men ikke enighed om, hvilke indsatser, hvor 
længe indsatsen skal forløbe, og hvor meget indsatsen får betydning for det 
enkelte barn på længere sigt i livet – særligt i forhold til skolegang

DEN 7. ÅRLIGE SMÅBØRNSKONFERENCE, DPU, AARHUS UNIVERSITET



14

DPU, AARHUS UNIVERSITET & 

NATIONALT CENTER FOR SKOLEFORSKNING

TEMA:

Pædagogisk indblik 01

• At indsatser, som er blevet udforsket primært bevæger sig hen over tre 
områder:

1. indsatser rettet mod barnet (socialt, emotionelt og kognitivt/læringsmæssigt)

2. indsatser rettet mod forældre (primært mødre)

3. indsatser rettet mod pædagoger (personale) udvikling af faglige kompetencer 
og interaktioner mellem pædagog og barn.
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