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Forord

Hermed udsender vi den anden forskningskortlægning og
forskervurdering af skandinavisk forskning i institutioner for
de 0-6-årige (førskolen), der er gennemført ved Dansk Clea-
ringhouse for Uddannelsesforskning. Den første kortlægning blev
offentliggjort i marts 2008 og vedrører skandinavisk forsk-
ning i året 2006. Denne anden kortlægning vedrører skandi-
navisk forskning i året 2007. Projektet har Danmarks Evalue-
ringsinstitut som opdragsgiver og er udført i perioden
5.5.2008-15.11.2008.

Clearinghouse ønsker at udtrykke sin store tak til review-
gruppen, der ikke alene straks accepterede henvendelsen om
at deltage i projektet, men også – trods store arbejdsmæssige
forpligtelser til anden side – på afgørende tidspunkter ydede
en ekstraordinær arbejdsindsats under de givne tidsrammer.
Clearinghouse ønsker også at takke Danmarks Pædagogisk Bib-
liotek for en forbilledlig hjælp og betjening med fremskaffelse
af de mange dokumenter, som undersøgelsen bygger på.
Ligeledes ønsker Clearinghouse at takke docent Sven Pers-
son, Malmö Högskola, for hjælp i tilknytning til kortlæg-
ningsarbejdet af den svenske førskoleforskning.

Endelig ønsker Clearinghouse at takke Enheden for Dagtilbud
for Børn, Danmarks Evalueringsinstitut, for den tildelte opgave
og specielt samarbejdet med specialkonsulent Anne Kjær
Olsen.

Redaktionen er afsluttet november 2008.

Sven Erik Nordenbo
København, 15. november 2008
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Resultaterne af denne
forskningskortlægning 
fås i fem formater

Forklarer formålet med kortlæg-
ningen og  hoved budskaberne

Beskriver delelementer fra den
 tekniske rapport

Beskriver resultaterne uden at gå i
tekniske detaljer

Beskriver detaljeret baggrund,
metoder,  undersøgelser og
 resultater

Adgang til den database, hvor de
enkelte studier er beskrevet og
kategoriseret

Man kan få adgang til alle formater
på 

www.dpu.dk/clearinghouse
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Sammenfatning

Hvad ønsker vi at få at vide?
Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2007 i
institutioner for de 0-6-årige (førskolen) gennem en forsk-
ningskortlægning og forskervurdering.

Hvem ønsker at vide det og hvorfor?
Opgaven er bestilt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
EVA skal på basis af den gennemførte forskningskortlægning
og -vurdering anvende resultatet til udarbejdelse af en års-
rapport om dagtilbudsområdet i Danmark, hvor især nye
forskningsmæssige udviklingslinjer og fund betones. Samti-
dig ønsker EVA på længere sigt at opbygge en database om
forskning i institutioner for de 0-6-årige (førskolen). Data fra
det her gennemførte projekt vil efter nærmere aftale indgå i
denne base.

Hvad fandt vi frem til?
At der i år 2007 blev publiceret 54 undersøgelser om institu-
tionsforskning for de 0-6-årige, nemlig i Danmark 10, Norge
14 og Sverige 30 – deraf 46 som værende af god videnskabe-
lig kvalitet.

Kun få studier fokuserer på, hvad man traditionelt har set
som kerneopgaverne for institutioner for de 0-6-årige, nem-
lig leg og omsorg, mens interessen for at studere læring
blandt mindre børn tilsyneladende er i vækst. Sidste års store
interesse for det professionelle personale i institutionerne er
stadig levende, men i år er opmærksomheden på børnene
og interessen for at studere samspil, sammenhænge eller rela-
tioner styrket.

Et flertal af undersøgelserne er kvalitative, mens en mindre
del inddrager kvantitative metoder. Anvendelsen af mere

9
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avancerede statistiske metoder er sjælden og longitudinelle
undersøgelser mangler i udpræget grad. I år angives langt
færre studier end sidste år at interessere sig for “what works”,
ligesom antallet af interventions- og implementeringsstudier
(programevalueringer) er ringe.

Hvad er implikationerne?
Forskningen: For de kvalitative studiers vedkommende ligger
udfordringerne i at være mere eksplicit ved valg af forsk-
ningsdesign og metodologiske vinkler. For kvantitative studier gæl-
der, at de kunne reflektere nærmere over, hvilke perspektiver
og interesser, der er repræsenteret i studierne, og hvor detalje-
ret og nuanceret et billede af forskningsgenstanden, der kon-
strueres. Kompetencen til at arbejde med mixed method er en
oplagt udviklingsopgave.

Forskningspolitikken: Der er stadig behov for undersøgelser,
der tager udgangspunkt i børnenes liv og samliv med hinan-
den og med de voksne i institutionerne. Der er også behov for
undersøgelser om børns sundhed og trivsel og for undersø-
gelser, der inddrager forældrene. Endvidere for undersøgel-
ser om udsathed, social selektion, in- og eksklusion, og for
undersøgelser, der også mere langsigtet kan vise konsekven-
serne af bestemte indsatstyper. Endelig ønskes flere longitu-
dinelle undersøgelser og flere større og længerevarende forsknings-
projekter. I 2007 som i 2006 repræsenterer førskoleforsknin-
gen i meget høj grad forskning udført af enkeltforskere.

Forskningskortlægningen: Der ønskes en fortsat udvikling af
forskningsvurderingssystemer, som dynamisk kan rumme en
bred vifte af forskningstemaer og forskningsdesign, der er
sensitive over for såvel kvalitative som kvantitative studier og
mixed method, og som er i stand til at gribe forandringer af
forskningsmæssig, metodisk, teoretisk og videnskabsteoretisk
art.

Hvordan kom vi frem til disse resultater?
Projektet har haft tre hovedfaser: Først søgte vi i alle relevante
kilder efter forskning, som er udkommet i året 2007. Derpå
sorterede vi de fundne undersøgelser for at sikre, at kun rele-
vante undersøgelser blev medtaget. Så trak vi de relevante
data ud af undersøgelserne bl.a. ved hjælp af et it-software
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udviklet ved London Universitet. Endelig blev de relevante
undersøgelser sorteret og sammenlignet og på den måde
kortlagt og vurderet.

Hvor kan man finde mere information?
Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearing-
house for Uddannelsesforskning har etableret, se:
www.dpu.dk/clearinghouse. 
Her kan man også finde et link til det forskningsgrundlag,
Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clea-
ringhouse for Uddannelsesforskning.

11
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1 Baggrund

1.1 Baggrund og problemfelt

I august 2007 henvendte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
sig til Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning med ønsket
om at få en bedre indsigt i den eksisterende forskning i insti-
tutioner for de 0-6-årige (førskolen). Denne bedre indsigt
kunne opnås gennem løbende forskningsoversigter (forsk-
ningsmapping) over relevant og kvalificeret forskning i områ-
det.

Den første forskningsoversigt blev gennemført 2007-08 og
vedrører skandinavisk forskning publiceret i året 2006.
Undersøgelsen er udsendt som:

Nordenbo, S.E. et al. (2008): Forskningskortlægning og forsker-
vurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for
de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsforlag, ISBN 978-87-7684-249-9, og vil i denne rapport
blive omtalt som Nordenbo et al., 2008.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har nu gennem-
ført en lignende opgave, denne gang med fokus på skandi-
navisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige
(førskolen). Den forskningsmæssige ramme, der blev udvik-
let og anvendt i arbejdet med 2006-forskningskortlægningen
er i alle væsentlige dele uforandret i arbejdet med denne rap-
port, der kortlægger forskningen publiceret i 2007.

1.2 Formål

Opgaven har været at udarbejde en forskningskortlægning
og forskervurdering af al relevant og kvalificeret forskning
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på området fra året 2007 i Danmark, Norge og Sverige for på
denne baggrund at realisere to primære formål:
(1) EVA skal på basis af den gennemførte forskningskort-
lægning og -vurdering anvende resultatet til udarbejdelse af
en årsrapport om dagtilbudsområdet i Danmark, hvor især
nye forskningsmæssige udviklingslinjer og fund betones.
(2) EVA intenderer på længere sigt at opbygge en database
om forskning i institutioner for de 0-6-årige (førskolen). Data
fra det her gennemførte projekt vil efter nærmere aftale
indgå i denne base.

1.3 Reviewgruppe

Til løsning af opgaven har Clearinghouse nedsat en review-
gruppe med følgende medlemmer:

Professor Katrin Hjort, Syddansk Universitet
Lektor Bente Jensen, DPU, Aarhus Universitet
Professor Inge Johansson, Stockholms Universitet
Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Oslo
Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem review-
gruppen og Clearinghouse. Der har ikke været interesse-
konflikter for noget reviewmedlems vedkommende i forbin-
delse med udarbejdelsen af denne forskningskortlægning.
Har et reviewmedlem deltaget i udarbejdelsen af en under-
søgelse, som indgår i denne kortlægning, er genbeskrivelse
og forskningsvurdering af dette arbejde gennemført af andre
reviewmedlemmer.

1.4 Rapportens opbygning

I rapportens kapitel 2 beskrives først de fremgangsmåder,
som er blevet anvendt til fremfinding af de relevante under-
søgelser, der er publiceret i de tre skandinaviske lande: Dan-
mark, Norge og Sverige i året 2007, og dernæst den måde,
data er blevet uddraget af det relevante materiale.
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Kapitel 3 giver en almen karakteristisk af alle de undersøgel-
ser, som er fundet ved hjælp af fremgangsmåderne, som er
anvendt i kapitel 2. De karakteriseres uden skelen til deres
forskningskvalitet.

I kapitel 4 omtales en række temaer, der optræder i de i 2007
publicerede, relevante undersøgelser. Kapitlet omtaler – i
modsætning til det forrige – alene undersøgelser, hvis resul-
tater af reviewgruppen er vurderet til at være pålidelige, det
vil sige er blevet tillagt en høj eller middel forskningskvalitet.
Kapitel 5 fremdrager forskningsmæssige perspektiver, som
fremstillingen i kapitel 3 og 4 inspirerer til, og forsøger at
drage nogle implikationer af relevans for den pædagogiske
forskning, for forskningspolitikken på området, for formid-
lingen af denne forskning og for fremtidige forskningskort-
lægninger.

Desuden indgår der to appendikser i rapporten. I kapitel 6
gengives et eksempel på, hvordan en genbeskrivelse af en
undersøgelse er gennemført, og kapitel 7 giver kortfattede
beskrivelser af indholdet af alle de undersøgelser, som er
omtalt i kapitel 4.

Endelig finder man i kapitel 8 en samlet oversigt over de
undersøgelser, der indgår i denne forskningskortlægning. Da
alle referencer, der indgår i denne kortlægning, vedrører
undersøgelser publiceret i året 2007, markeres alle henvis-
ninger alene med forfatternavn.
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2 Metoder anvendt i
forskningskort læg-
ningen

2.1 Design og metode

Denne forskningskortlægning er gennemført efter en fast-
lagt arbejdsproces, der er beskrevet i det konceptnotat, der
er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning:
www.dpu.dk/clearinghouse.

Processen er dokumenteret i en protokol, som er oprettet
ved projektets start. Processen er præget af, at der anvendes
transparente og eksplicitte metoder i en række trin, som nær-
mere vil fremgå af denne rapport og som kort er beskrevet i
konceptnotatet.

Der er anvendt et særligt software udviklet specielt til formå-
let, EPPI-Reviewer. Softwaren er omtalt på producentens
hjemmeside: eppi.ioe.ac.uk (se også s. 24)

Dataekstrationen af relevante, kvalificerede dokumenter er
foretaget metodisk i overensstemmelse med EPPI-review-
erens systematik, (se eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid
= 1913). Denne systematik er udarbejdet af EPPI-Centre ved
Institute of Education, University of London.

Forskningskortlægningen er sket på basis af reviewgruppens
genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af undersøgelser. Under-
søgelserne er blevet karakteriseret, ligesom tematiske sam-
menhænge er betonet.

2.2 Begrebsmæssige afgrænsninger

Den begrebsmæssige afgrænsning følger af den stillede
opgave “at foretage en forskningskortlægning og forskervurdering
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af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige
(førskolen)”.

Ved “skandinavisk” forstår vi undersøgelser udført i ét eller
flere af de tre skandinaviske lande: Danmark, Norge og/eller
Sverige.

Ved “forskning” forstår vi primær forskning, der er afrap-
porteret i overensstemmelse med sædvanlige forsknings-
mæssige fremgangsmåder med det formål at afdække eks-
pliciterede forhold. Undersøgelser, der er udført som led i et
uddannelsesforløb i form af en eksamensopgave, for eksem-
pel opgaver på seminarie-, BA-, Master- og kandidatniveau, er
ikke inkluderet.

“Året 2007” skal være anført som publiceringsår for afrap-
porteringen af undersøgelsen, mens tidspunktet for den fak-
tiske gennemførelse af den afrapporterede undersøgelse ikke
lægges til grund.

Ved “daginstitutioner” mener vi i denne rapport altid “insti-
tutioner for de 0-6-årige børn”. Desuden forstår vi ved “insti-
tutioner” og “førskoler” i Danmark: “dagpleje, vuggestue og
børnehave”, i Norge: “daghjem, barnehage og familiebarne-
hage”, og i Sverige: “daghem, familjedaghem, lekskola og för-
skola”.

Vi benytter dansk terminologi og begreber i denne forsk-
ningskortlægning.

2.3 Søgning

På basis af den begrebsmæssige bestemmelse af denne forsk-
ningskortlægnings emne er der foretaget et valg med hensyn
til, hvilke ressourcer og databaser der skal afsøges, og med
hvilke profiler.

Søgninger er foretaget af Clearinghouse, hvor reviewgrup-
pen har haft lejlighed til at drøfte og korrigere både søgeste-
der og søgeprofiler. Fra starten har der ligeledes været mulig-

22
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hed for, at reviewgruppen kunne foreslå yderligere referen-
cer. 

Søgekilder og hits fremgår af tabel 2.1. Alle søgninger er
uploadet i softwaren EPPI-Reviewer.

Ressource Søgedato Hits

Bibsys Forskdok publikasjoner (Norge) 22/4 2008 199

Norbok (Norge) 28/4 2008 28

Libris (Sverige) 25/4 2008 147

www.skolporten.com (Sverige) 28/4 2008 7

Dansk pædagogisk base (Danmark) 25/4 2008 177

Forskningsdatabasen (Danmark) 25/4 2008 11

Hand search of Scandinavian Journal of 

Educational Research and 

Nordisk Pedagogik 28/4 2008 2

References from Review Group 1

ERIC (CSA) 29/4 2008 3

Sven Persson (Sverige) 25/4 2008 7

Tabel 2.1: Foretagne søgninger

De valgte ressourcer er dels den norske og svenske national-
bibliografi, dels dansk pædagogisk base. Disse tre baser
burde, når der kun søges på 2007 litteratur, indeholde alle
bogudgivelser på vort emnefelt. Dette er imidlertid ikke til-
fældet. Derfor er der suppleret med de nationale forsk-
ningsdokumentationssystemer: Bibsys Forskdok (Norge),
Forskning.se (Sverige) og Forskningsdatabasen (Danmark).
Desværre viste det svenske system, Forskning.se, sig i år at
være uegnet til dette formål, dels fordi det ikke muliggjorde
årstalsbestemt søgning, dels fordi det primært registrerede
projekter, ikke forskningsrapporter. Derfor er der for Sveri-
ges vedkommende søgt i www.skolporten.com, der indehol-
der beskrivelser af svenske doktorafhandlinger i pædagogik.
Desuden er der indhentet oplysninger fra en svensk forsker,
Sven Persson, docent på Malmö Högskola, der var midt i et
kortlægningsarbejde af den svenske førskoleforskning.
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Ud over de faktisk anførte søgesteder, overvejede vi at søge i
den danske (Artikelbasen), norske (Norart) og svenske (Arti-
kelsök) artikeldatabase. Men vi har fravalgt disse, da vi skøn-
ner, at forskning i dagtilbud for 0-6-årige ikke publiceres i
skandinaviske tidsskrifter. Det forholder sig snarere sådan, at
der i de skandinaviske lande primært publiceres i rapport
eller bogform, og der derefter eventuelt formidles sekundært
i de skandinaviske tidsskrifter. En undtagelse herfra er Scan-
dinavian Journal of Educational Research og Nordisk Pedagogik,
der er håndsøgt særskilt for året 2007. Endelig er ERIC (CSA)
ligesom sidste år blevet afsøgt for bidrag på feltet fra Skandi-
naviske forfattere.

2.3.1 Anvendte søgeprofiler

Dansk Pædagogisk base:
ul=dk og år=2007 og (dk=37.21 eller dk=37.22 eller dk=37.24
eller dk=37.28 eller daginstitution? eller børnehave? Eller
dagpleje? eller vuggestue? eller førskole? eller småbørnspæ-
dagogi? eller dagtilbud?)

Forskningsdatabasen (Betaversionen):
Med filtret år=2007 for alle dokumenttyper og alle leveran-
dører: daginstitut$on*=børnehave*=dagpleje*=vuggestue*=
førskole*=småbørnspædagogi*=dagtilbud*

Norbok:
((Daginstitution? OR barnehage? OR familiebarnehage? OR
daghjem? OR førskole?) OR D=(372.2? OR 372.11? OR
643.5? OR 362.712?)) AND år=2007

Bibsys Forskdok:
sprak = “norsk” AND aar = 2007 AND (tittel-ord = daginsti-
tution? OR tittel-ord = barnehage? OR tittel-ord = familie-
barnehage? OR tittel-ord = daghjem? OR tittel-ord = førskol?
OR tittel-ord = dagt?)

Libris (Betaversionen):
Kun böcker
ÅR:2007 AND land:sw AND (kl:Em-c.01 OR kl:Eab.01 OR för-
skolan OR daghem OR lekskola 
OR förskolepedagogik OR familjedaghem)
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Skolporten.com
Under: Forskning & Utveckling
Under: Avhandlingar
Under: 2007
Håndsøgning af alle nævnte titler.
ERIC (CSA)
py=2007 and (PT=(142 reports: evaluative) or PT=(143
reports: research)) and (norway* or norwegian or denmark*
or danish or sweden? Or swedish or scandinavia* or nordic)
Limited to: Education Level is Early Childhood Education

2.4 Screening

Der er, som det fremgår, søgt på en måde, der sikrer, at litte-
raturen om dagtilbud for 0-6-årige i Skandinavien findes, men
ikke al den fundne litteratur kan være relevant. Alle hits er
derfor screenet, det vil sige, at de er sorteret efter relevans.
Genstandsfeltet har været i fokus for overvejelser om eksklu-
sion/inklusion, ikke studiernes forskningsmæssige kvalitet. Vi
søger viden om, hvordan daginstitutioner virker – ikke om
børn eller pædagoger generelt. Barne- eller pædagogper-
spektivet skal derfor være eksplicit diskuteret i forhold til en
førskolekontekst.

Ved screeningen har der ligeledes været fokus på, om der er
tale om rapportering af primær forskning. Populære frem-
stillinger, ren forskningsformidling, videnskabelige metode-
diskussioner etc. er ikke blevet inkluderet.

Forud for screening er der fjernet dubletter. Den måde, der
er søgt på, gør at der må forventes dubletter, men antallet af
dubletter (27) er faktisk lille. Selve screeningen er sket som
en proces i to faser:

2.4.1 Fase 1: Reference-screening 

På basis af de uploadede referencer i EPPI-Reviewer er alle
ikke-dubletter sorteret i de nedennævnte fire kategorier, se
tabel 2.2. Alle referencer, der blev angivet at have utilstrække -
lige informationer, blev løbende søgt suppleret med  abstract
eller anden information via ekstra søgning. På grund af den
relativt ringe datamængde i de referencer, der er til rådig-
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hed om skandinavisk litteratur, var dette et betydeligt arbejde.
Alt hvad der med sikkerhed kunne inkluderes er inkluderet,
men også alt der derefter kunne være tvivl om er inkluderet
i denne fase.

2.4.2 Fase 2: Fuldtekst-screening

På basis af fremskaffelse af den bog eller rapport, som refe-
rencen viser hen til, er der foretaget endnu en screening med
de samme kriterier.

Det er i øvrigt i forbindelse med screeningen vigtigt at under-
strege, at rapporter fra evaluering eller fra forsøg ikke er ble-
vet ekskluderet. 

I det hele taget er den forskningsmæssige kvalitet eller rap-
porteringskvalitet ikke en del af inklusion/eksklusionsbe-
slutningerne.

Begrundelse  
for eksklusion/ Begrundelsen ekspliciteret Antal
inklusion

Eksklusion: 
Forkert Ikke om aktiviteter i dagtilbud for 0-6-årige 13
institution

Eksklusion: Ikke primær forskning: fx debatlitteratur,
forkert lærebøger, policy documenter,
dokumenttype undersøgelses-metodisk litteratur,

eksamensopgaver på niveau under PhD. 485

Inklusion Undersøgelser, evalueringer, rapporter fra 
forsøgs- og udviklingsarbejder 57

Markering: Referencen giver en beskrivelse der ikke
utilstrækkelig er tilstrækkelig til at retfærdiggøre
information nu inklusion/eksklusion 0

Tabel 2.2: Oversigt over den samlede screening

2.5 Genbeskrivelse af studier

På basis af en mangeårig erfaring med udarbejdelse af syste-
matiske reviews på uddannelsesområdet, har EPPI-Centre ved
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Institute of Education, London University, skabt et alment gen-
beskrivelsessystem for pædagogisk forskning. Det hedder:
EPPI-Centre data extraction and coding tool for education studies
V2.0. Dette er uden redigering anvendt til alle genbeskrivel-
ser og indgår som en del af den såkaldte EPPI-reviewer.

Der er i EPPI-reviewer foretaget en genbeskrivelse eller data-
ekstration af de 54 inkluderede undersøgelser.

Genbeskrivelserne (dataekstraktionen) er foretaget af review-
gruppens medlemmer på en måde, hvor en enkelt person
har været ansvarlig for specifikke studier. Peer review prin-
cippet er, især systematisk i forbindelse med de første gen-
beskrivelser, anvendt så flere af reviewgruppens medlemmer
har haft lejlighed til at se og kommentere allerede forelig-
gende genbeskrivelser, jf. dog bemærkningen om mulige
interessekonflikter i afsnit 1.3.

Forudsætningen for at skabe overblik over eller syntese på
tværs af studier er, at alle studier er genbeskrevet med samme
system. Princippet om tertio comparationis bringes her i anven-
delse. Det vil sige, at sammenligning mellem to forhold mulig-
gøres ved anvendelsen/indførelsen af et tredje (fælles) ele-
ment.

Genbeskrivelse handler om at besvare spørgsmål om studi-
erne på en måde, så relevante data med henblik på kompa-
ration ekstraheres. Systemet er opbygget strukturelt i sektio-
ner, der er underdelt i spørgsmål, der igen er underdelt i
multiple choice svarmuligheder. Der er overalt mulighed for
at koble noter og uddybende kommentarer sammen med
givne afkrydsningssvar. Indholdsmæssigt dækker systemet en
undersøgelses formål, kontekst, design, metode, resultater,
forsknings- og rapporteringskvalitet. Hovedparten af spørgs-
målene er rettet mod forskning af mere kvantitativ art, men
der er også spørgsmål rettet specifikt mod kvalitativ forsk-
ning. Det er væsentligt at understrege, at genbeskrivelsen
både omfatter et beskrivende og et vurderende moment. Som
tidligere nævnt er al rapportering af primærforskning, uan-
set kvalitet, inkluderet og genbeskrevet, men for at et studie
kan indgå i de tematiske analyser og konklusioner skal det
være rapporteret med kvalitet. Det vil sige. som minimum
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skal der være ekspliciterede forskningsspørgsmål, eksplicit
teoretisk forankring og eksplicit metodefremstilling.

I overensstemmelse med traditionen inden for systematiske
review vedrører en hel del spørgsmål intervention. Sam-
menholdes dette med, at reviewets indholdsmæssige side ikke
rammes tilstrækkelig præcist med EPPI-reviewerens almene
system, er der til denne forskningskortlægning udviklet og
anvendt et kortfattet review-specifikt genbeskrivelsessystem.
Det er strukturelt opbygget på samme måde som EPPI-review-
erens system og dækker følgende: Aktører, pædagogiske akti-
viteter, institution, institution i samfundet, alder.

Reviewgruppen har nøjere undersøgt og drøftet genbeskri-
velsessystemet og har valgt at bruge samme system, som det
der blev anvendt i analysen af forskningen fra 2006. For dette
talte ikke mindst, at denne fremgangsmåde muliggør sam-
menholdning af analyserne af forskningen fra 2006 og 2007.
Genbeskrivelserne er meget omfattende (ca. 700 sider). Et
eksempel på en genbeskrivelse findes i kapitel 6: Appendiks
1.

På baggrund af reviewgruppens genbeskrivelser foretaget i
EPPI-reviewerens almene og review-specifikke system og
under anvendelse af systemets søge-, rapport- og analysefaci-
liteteter, har reviewgruppen foretaget en forskningskortlægning
og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institu-
tioner for de 0-6-årige (førskolen).

2.6 Samlet oversigt over reviewprocessen

I figur 2.1 på følgende side gengives grafisk vejen fra søgning
til forskningskortlægning og forskervurdering. Figuren angiver
også, hvilke delprocesser Clearinghouse primært har vareta-
get – bokse gengivet med grå baggrund – og hvilke delpro-
cesser reviewgruppen og Clearinghouse i fællesskab har
ansvaret for – bokse gengivet med hvid baggrund.
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Figur 2.1: Processen fra søgning til kortlægning
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3 Almen karakteristisk
af forskningen i 2007 

Dette kapitel har til hensigt at give en almen karakteristisk af
skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-
årige (førskolen). Kapitlet omtaler følgelig alle relevante
undersøgelser, der er publiceret i året 2007 i de skandinavi-
ske lande: Danmark, Norge og Sverige. Kapitlet gengiver såle-
des resultatet af reviewgruppens arbejde med genbeskrivel-
sen af de undersøgelser, der er fundet inden for forsknings-
kortlægningens område, som omtalt i kapitel 2. Som led i
karakteriseringen af denne forskning foretages der under-
vejs, hvor det er muligt, en løbende sammenligning med
resultaterne fra den tilsvarende kortlægning om skandina-
visk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6 årige (før-
skolen), jf. Nordenbo et al., 2008.

I 2007 opfylder 54 undersøgelser inklusionskriterierne, se
tabel 2.2. på s. 26. Det er omtrent det samme antal undersø-
gelser som i 2006 (52), jf. Nordenbo et al., 2008, 23.

Af de 54 undersøgelser, som indgår i denne kortlægning, er
30 svenske, 14 norske og 10 danske. To undersøgelser, der er
publiceret på svensk, er blevet inkluderet under Sverige,
skønt forfatterne kommer fra henholdsvis Finland og Island.
Tabel 3.1 giver en oversigt over undersøgelsernes antal og
herkomst, samt en første kvalitetsvurdering.
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Undersøgelser Undersøgelser Undersøgelser som
totalt 1) med lav “overall inkluderes

weight of i de videre
evidence” 2) analyser 3)

Danmark 10 2 8

Norge 14 2 12

Sverige 30 4 26

Totalt 54 8 46

1) Antal undersøgelser, der indgår i drøftelserne i kapitel 3
2) Antal undersøgelser, der ekskluderes fra drøftelserne i kapitel 4
3) Antal undersøgelser, der indgår i drøftelserne i kapitel 4

Tabel 3.1: Inkluderede undersøgelser fordelt på de tre skandinaviske
lande

Alle 54 undersøgelser er vurderet med hensyn til forsknings-
mæssig kvalitet ud fra forskellige, mest metodisk orienterede,
kriterier. Disse kriterier er gengivet i Kapitel 6. Når vi i det føl-
gende taler om kvalitet i resultater og rapportering, er det
imidlertid væsentligt at understrege, at kvaliteten alene angår
indholdet af de dokumenter, som er undersøgt, det vil sige
forskningsrapporteringen. Vi kan ikke udtale os om kvalite-
ten af selve forskningsindsatsen eller forskningsprocessen,
som ligger bag denne rapportering.

Otte undersøgelser er samlet set vurderet til ikke at være på
et tilstrækkeligt forskningsmæssigt kvalitetsniveau (“overall
weight of evidence”), nemlig to fra Norge, to fra Danmark og
fire fra Sverige. De otte undersøgelser, som er blevet karak-
teriseret som værende af lav forskningsmæssig kvalitet, kan
ikke uden videre betegnes som dårligt videnskabeligt hånd-
værk. Nogle af dem er forskningsrapporteringer af pilotun-
dersøgelser, mens andre forskningsrapporteringer mangler
oplysninger, som ikke har muliggjort en vurdering af deres
forskningskvalitet.

I de følgende tre kapitler omtales forskellige aspekter ved
undersøgelserne. I dette kapitel giver vi en almen karakteri-
stik med udgangspunkt i alle 54 relevante undersøgelser. Kapi-
tel 4 omtaler udvalgte resultater af forskningen i 2007, men
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alene baseret på de 46 undersøgelser (85 %), der samlet set
er vurderet med en “overall weight of evidence” af enten høj
kvalitet, i alt 29 (54 % af undersøgelserne), eller af medium
kvalitet, i alt 17 (31 % af undersøgelserne). Begrundelsen
herfor er, at kun undersøgelser, hvor den forskningsmæssige
kvalitet kan anses for at være på et tilstrækkeligt niveau, kan
have pålidelige forskningsresultater, mens dette ikke er til-
fældet med undersøgelser med lav forskningskvalitet. Ende-
lig omtaler vi i kapitel 5 nogle perspektiver og implikationer,
som gennemgangen i dette kapitel og kapitel 4 inspirerer til. 

3.1 De kortlagte undersøgelsers
 oplysninger om overordnede hensigt,
teoritilknytning, finansiering og
 gennemførelses tids punkt

I dette afsnit omtales forhold, der er af betydning for under-
søgelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse: Målformule-
ring, teoritilknytning, finansiering og tidspunktet for deres
gennemførelse.

49 undersøgelser (91 %) har en eksplicit målformulering og tre
(6 %) en implicit. For de resterende to undersøgelsers ved-
kommende (4 %) foreligger der ingen tilstrækkelige infor-
mationer. Det gælder (Härnsten og Sandberg & Vuorinen).
Denne fordeling svarer nogenlunde til den, som blev fundet
for 2006 (Nordenbo et al., 2008, tabel 3.1), men med en
noget større andel eksplicitte målformuleringer i 2007 (91 %
sammenlignet med 80 % i 2006). Spørger vi i denne sam-
menhæng efter, hvem der bliver konsulteret i forbindelse
med udformningen af målet eller af undersøgelsernes ind-
hold, viser det sig, at forskerne med 72 % repræsenterer den
største gruppe (2006: 47 %), fulgt af opdragsgiverne med 22
% (2006: 13 %) og det pædagogiske personale med 17 %
(2006: 17 %). For 17 % af undersøgelsernes vedkommende
foreligger der ingen oplysninger herom (2006: 28 %).

45 undersøgelser (84 %) anfører eksplicit forskningsspørgsmål
eller hypoteser, mens disse for syv undersøgelsers vedkom-
mende (13 %) alene fremgår implicit. I 2006 var disse tal hen-
holdsvis 80 % og 11 % (ibid., 25). 
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Et stort flertal af undersøgelserne er eksplicit (91 %) eller
implicit (4 %) relateret til foreliggende teori og/eller empi-
risk forskning, mens der mangler tilstrækkelig information
for tre undersøgelsers vedkommende. Også her ligger antal-
let af undersøgelser, som indeholder eksplicit information
noget højere i 2007 end det i 2006 (80 %) (ibid., 25-26).

I alt 37 undersøgelser (69 %) giver oplysninger om, hvordan
de er blevet finansieret (28 eksplicit og 9 implicit), mens dette
ikke er tilfældet for 15 undersøgelsers vedkommende (28 %).
De finansierende institutioner er ministerier, regionale og
lokale myndigheder, offentlige og private forskningsstiftel-
ser og -organisationer, interesseorganisationer (fagforenin-
ger) og universiteter (ph.d-projekter).

37 undersøgelser (69 %) oplyser enten eksplicit (56 %) eller
implicit (13 %) om, hvornår de er gennemført, mens 16 (30 %)
af undersøgelserne ikke giver denne oplysning. Af de kort-
lagte undersøgelser angiver 26 (48 %) eksplicit og yderligere
8 (15 %) implicit, hvorfor de blev gennemført på dette tids-
punkt, hvilken kontekst de indgår i og med hvilke valgte per-
soner og/eller institutioner.

3.2 Hvad drejer undersøgelserne sig om?

Ser man på de 54 undersøgelsers indholdsmæssige fokus,
blev det allerede konstateret i 2006-undersøgelsen, at det er
vanskeligt at nå frem til en entydig karakteristik. Den føl-
gende karakterisering baserer sig i overvejende grad på pub-
likationernes titel og deres overordnede målsætninger. I kapi-
tel 4 vil indholdsbestemmelsen også bygge på andre katego-
rier.

Det er overraskende, at kun få undersøgelser fokuserer på
helt fundamentale emner i børnehavepædagogikken, såsom
leg (Johansson & Pramling Samuelsson, Sandseter, Öman)
og omsorg (Halldén). Når det gælder omsorgen, så forsøger
Haldén i sit bidrag “Omsorgsbegrepet og bilden af barnet” at
genindsætte omsorg, som et helt grundlæggende tema i
børne- og børnehaveforskningen. Også et så aktuelt tema
som børns medvirkning (participation) er forholdsvis lidt
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repræsenteret. I kun fem bidrag får dette en central placering
(Engdahl, Haldén, Löfdahl & Hägglund, Ødegaard, Öman) 
Som allerede fastslået i 2006-undersøgelsen er der også i 2007
en stor andel af undersøgelserne, som omtaler forskellige
sider ved det professionelle personale i børnehaven. Således
er der 12 publikationer, som fokuserer på professionel iden-
titet og udvikling i bred forstand (Ekström, to bidrag af Hall-
dén, Hansen, Jørgensen, tre bidrag af Lysklett og Emilsen,
Olesen, Olsen, Sparrlöf, Strand).

Ellers kan det konstateres, at læringstematikken står ganske
centralt placeret i 11 undersøgelser (Bartholdsson, Björk -
lund, Fast, Häikö, Johansson & Pramling Samuelsson, Kibs-
gaard, Petersen, Rydland, Samuelsson, Olsson, Wadsworth et
al., Simonsson; Tyrén). Et flertal af disse bidrag drejer sig om
sprogindlæring og literacy.

Køn bliver behandlet i fire undersøgelser (Härnsten, Lysklett
og Emilsen, Sparrlöf)., herunder tre undersøgelser om
mandlige førskolelærere (Lysklett og Emilsen; Sparrlöf).

Fire undersøgelser drejer sig i særlig grad om børns skabelse
af og søgning efter mening (Ängård, Klerfelt, Ødegaard,
 Østrem). Tre andre undersøgelser har børns fysiske miljø
som et hovedtema (Halldén, Simonsson, Thörner), mens for-
skellige sundshedsrelaterede aspekter tages op i yderligere
tre undersøgelser (Grønfeldt et al., Madsen, Wilhelmsen), se
i øvrigt afsnit 4.6 nedenfor.

Ser man på, hvad undersøgelserne har til formål at belyse, til-
byder det anvendte EPPI-system fem kategorier: “Beskri-
velse”, “Undersøgelse af sammenhænge”, “Spørgsmål om
hvad som virker”, “Metodeudvikling” og “Forskningsoversig-
ter, herunder systematiske”. Tabel 3.2 giver en oversigt over,
hvordan undersøgelserne fordeler sig på disse kategorier
både i 2007 og 2006:
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Svarkategori Antal publikationer totalt1) Antal publikationer 
kun kodet i denne 
ene svarkategori 2)

2007 2006 2007 2006

Udforskning af 
relationer 31 23 20 8

Beskrivelse 25 32 12 11

Hvad virker? 7 14 2 6

Forskningsoversigter, 
herunder systematiske 4 2 3 2

Metodeudvikling 3 5 0 0

(N=54 undersøgelser i 2007 og N= 52 i 2006; flere kodninger per undersøgelse er
mulig)

1) Det totale antal publikationer, som falder ind under den respektive kategori, er
enten udelukkende kodet i denne kategori eller kodet flere gange, altså i kom-
bination med andre kategorier.

2) Tallene angiver hvor mange publikationer, der udelukkende er kodet i den ene
svarkategori (kun én kod ning på spørgsmålet om undersøgelsens formål)

Tabel 3.2: Formål med undersøgelsen

Det er interessant, at der i 2007 – sammenlignet med 2006 –
er et mindre antal undersø gel  ser, som er blevet kodet som
deskriptive (henholdsvis 25 og 32), mens der begge år er
omtrent det samme antal undersøgelser, som udelukkende er
af beskrivende karakter (henholdsvis 12 og 11). Andelen af
undersøgelser, som beskæftiger sig med relationer, er øget
fra 23 (44 %) til 31 (57 %). Der er kun halvt så mange under-
søgelser, som behandler spørgsmålet om “Hvad virker?” i
2007 sammenlignet med 2006 (henholdsvis syv og 14), mens
der kun findes en mindre forskel i det antal undersøgelser,
som også fokuserer på metodeudvikling (2007:3, 2006:5) og
forskningsoversigter (2007:4, 2006:2). 

I 2007 kan det således ikke længere hævdes, at et flertal af
undersøgelserne har deskriptiv karakter. Andelen af under-
søgelser om relationer er øget betragteligt, hvad der gør det
rimeligt at påstå, at der derved kompenseres for, at det
omvendte forhold blev konstateret i 2006. Indtrykket af, at
kun få af de skandinaviske undersøgelser sigter mod en form
for effekt- eller virkningsforskning, bliver derimod yderligere
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forstærket i 2007. Kun syv undersøgelser (mod 14 i 2006) fal-
der indenfor denne kategori, mens to (mod seks i 2006) er
blevet kodet udelukkende som “Hvad virker?”. 

Vender man derefter opmærksomheden mod reviewkatego-
rien “What is/are the topic focus/foci of the study?”, giver
tabel 3.3 følgende fordeling:

Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

2007 2006 2007 2006

Undervisning og læring 12 11 22 % 21 %

Vurdering (assessment) 8 8 15 % 15 %

Lige muligheder 
(Equal opportunities) 5 8 9 % 15 %

Læreplan (curriculum) 5 6 9 % 12 %

Organisation og ledelse 5 5 9 % 10 %

Politik (Policy) 3 7 6 % 13 %

Klasseledelse (classroom 
management) 1 4 2 % 8 %

Lærerkarriere 1 3 2 % 8 %

Metodologi 1 3 2 % 8 %

Andet 25 16 46 % 31 %

(2007: N=54; 2006: N=52; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Tabel 3.3: Overordnede emner eller fokusområder 

Tabellen viser, at næsten halvdelen af de 54 undersøgelser
(46 %) ikke kan tilordnes en af de foreslåede kategorier.
Cirka en fjerdedel af undersøgelserne (22 %) falder ind
under kategorien “Undervisning og læring” og otte under-
søgelser (15 %) er blevet tilordnet kategorien “Vurdering”.
Næsten 10 % af undersøgelserne fordeler sig henholdsvis på
kategorierne “Læreplan”, “Lige muligheder”, samt “Organi-
sation og ledelse”. Tre af undersøgelserne falder under kate-
gorien “Politik” (policy), og der er én undersøgelse (2 %) i
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hver af kategorierne “Klasseledelse”, “Metodologi” og “Lærer-
karriere”. 

Forskellen mellem 2006 og 2007 synes i dette tilfælde ikke så
store, mest iøjnefaldende er en øgning i antal af de under-
søgelser, som er kategoriseret som “Andet” – fra 16 til 25 – og
en reduktion i forhold til “Politik” – fra syv til tre. Ellers udgør
forskellene i antal undersøgelser i kategorierne: “Klassele-
delse” og “Lige muligheder”, tre eller færre.

Det kan synes overraskende, at kun fem undersøgelser er ble-
vet kategoriseret under “Læreplan (curriculum)”. Sammen-
ligner man imidlertid dette resultat med fundene på spørgs-
målet: I hvilken grad de 54 undersøgelser i 2007 forholder sig
til et eller flere læreplanområder, ændrer dette billede sig.
For 21 undersøgelsers vedkommende (39 %) finder man, at
de på en eller anden måde berører læreplanområdet, mens
der i 33 af undersøgelserne (61 %) ikke fokuseres herpå. I
2006 er det henholdsvis 26 undersøgelser (af 52), som retter
sig mod læreplanområdet, mens den anden halvdel ikke gør
det.

Den høje andel af undersøgelser, som ikke lader sig tilordne
i en af de forud opstillede kategorier, gør det nødvendigt at
bruge en anden fremgangsmåde til at indkredse 2007-under-
søgelsernes indholdsmæssige orientering. Det kan gøres ved
hjælp af de review specific keywords, der er anvendt i denne ana-
lyse, se afsnit 6.2.

Således har vi i den review specifikke del blandt andet defi-
neret seks didaktiske kategorier, der skal belyse forskellige
aspekter ved den pædagogiske virksomhed i institutionerne.
En kortlægning af de undersøgelser, som indgår i 2007 og
2006, viser følgende fordeling i tabel 3.4:
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Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

2007 2006 2007 2006

Indhold 22 13 41 % 25 %

Grundlæggende værdier 
og etik 16 16 30 % 30 %

Hensigt og mål 13 4 24 % 8 %

Vurdering, evaluering, 
kvalitetssikring og 
-udvikling 8 23 15 % 43 %

Metoder og arbejdsmåder 7 10 13 % 19 %

Arbejde med/baseret på 
styringsdokumenter 
(børnehavelov; læreplan; 
etc.) 5 5 9 % 9 %

(N=54 undersøgelser; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig; N=52)

Tabel 3.4: Træk ved den pædagogiske virksomhed, som bliver belyst
gennem undersøgelserne

Mens det i 2006 er “Vurdering, evaluering, kvalitetssikring”,
som samler de fleste undersøgelser, er det tilsvarende antal i
2007 tydeligt mindre. Derimod er der langt flere undersø-
gelser i 2007 (næsten en fjerdedel), som orienterer sig mod
“Hensigt og mål”, mens den tilsvarende andel i 2006 kun lig-
ger på 8 %. Tyngdepunktet i 2007-undersøgelserne ligger
imidlertid helt klart på “Indholdet” (41 % af undersøgelserne
scorer her).

Sammenlignet med 2006 er der en lige stor andel undersø-
gelser, som fokuserer på grundlæggende “Værdier og etik” og
“Arbejde baseret på styringsdokumenter”. Der er heller ikke,
når det gælder “Metoder og arbejdsmåder”, nogen særlig for-
skel mellem 2006 (19 %) og 2007 (13 %). En tydelig mindre
andel undersøgelser har “Vurdering, evaluering, kvalitets-
sikring og -udvikling” som hovedtema – 43 % af undersøgel-
serne i 2006 blev kodet her, mens det i 2007 kun er 15 %.
I 2007 er det dermed børnehavens indhold, dens grundlæg-
gende værdier og etiske spørgsmål, som sammen med under-
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søgelser som gælder hensigten og målet, der udgør et flertal.
Den lave andel af undersøgelser, som fokuserer på vurdering
og kvalitet, kan synes noget overraskende. Om dette er udtryk
for en tilfældig variation i forskningsinteresse eller om det
genspejler en større vægtning på indhold, hensigt og mål vil
først kunne besvares, når de systematiske kortlægninger
spænder over et længere tidsrum.

Et andet aspekt i forbindelse med de review specifikke kate-
gorier gælder børnehavens som social organisation. Her vur-
deres det, om de inkluderede undersøgelser berører institu-
tionelle sider ved børnehaven som et socialt system. Tabel 3.5
giver en oversigt over, hvilke aspekter 2007-undersøgelsen
behandler sammenholdt med resultaterne fra 2006-kortlæg-
ningen:

Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

2007 2006 2007 2006

Relationer og 
kommunikation 18 23 33 % 43 %

Socialt system 16 9 30 % 17 %

Lærende organisation 11 18 20 % 30 %

Inklusion/eksklusion 5 10 9 % 19 %

Ledelse og organisation 3 9 6 % 17 %

Fysisk miljø 3 6 6 % 11 %

Kategorien kan ikke 
anvendes 10 6 19 % 11 %

(2007: N=54; 2006: N=52; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)

Tabel 3.5: Aspekter ved børnehaven som social institution/organi-
sation, der indgår i undersøgelserne
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Det mest påfaldende træk ved denne tabel er, at mens kate-
gorien “Socialt system” er den eneste indholdskategori, der
øges (fra 17 % til 30 %), så bliver alle øvrige indholds kate -
gorier scoret lavere i 2007-undersøgelsen. Skønt “Kategorien
kan ikke anvendes” ganske vist har en højere score i 2007,
kan denne øgning dog ikke forklare de øvrige kategoriers til-
bagegang.

I den review specifikke kortlægning udvider vi også perspek-
tivet ud over selve institutionen som et socialt system ved at
se nærmere på, om undersøgelserne er optaget af forhold,
som ligger uden for selve institutionen. Kort sagt drejer det
sig her om spørgsmålet, om undersøgelserne sætter institu-
tionen i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Tabel 3.6
giver en sammenlignende oversigt over resultaterne for 2007
og 2006.

Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

2007 2006 2007 2006

Institutionens position i 
samfundet 16 15 30 % 28 %

Historiske og kulturelle 
betingelser og kontekster 6 3 11 % 6 %

Politisk og økonomisk 
baggrund og kontekst 2 12 4 % 23 %

Kategorien kan ikke anvendes 32 25 59 % 48 %

(2007: N=54; 2006: N=52; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)

Tabel 3.6: Daginstitutionen i et samfundsperspektiv 

I 2007 er det langt over halvdelen af undersøgelserne (59 %),
som ikke tematiserer børnehaven i et samfundsperspektiv.
Det er en klar øgning sammenlignet med 2006. Den tydelig-
ste forskel kan henføres til, at en meget mindre andel under-
søgelser tematiserer børnehavens politiske og økonomiske
baggrund og kontekst. Her reduceres andelen af undersø-
gelser fra 23 % i 2006 til 4 % i 2007. Den eneste kategori som
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øges i 2007, er historiske og kulturelle betingelser og kon-
tekster, som bliver taget op i dobbelt så mange undersøgelser
– seks i 2007 – mens antallet i 2006 er tre.

3.3 Forskningsgenstand eller undersøgel-
sesgrupper og institutioner 

Tabel 3.7 giver en oversigt over, hvilke aktører eller grupper
af personer, der behandles i undersøgelserne.

Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

2007 2006 2007 2006

Personale 1: I institutio-
nerne 40 39 74 % 74 %

Børn 36*) 21*) 67 % 40 %

Forældre/foresatte 8 11 15 % 21 %

Personale 2: “Uden for” 
institutionerne 
(administration og 
forvaltning, kommunale, 
regionale og statlige 
myndigheder, fagfore-
ningsrepræsentanter, 
politikere, konsulenter, 
etc.) 5 9 9 % 17 %

Ikke nærmere 
specificeret eller 
andre aktører 2 3 4 % 6 %

(2007: N=54; 2006: N=52; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)

*) Kun tre undersøgelser i 2006 og ni i 2007 har alene børn som under-
søgelsesgruppe, dvs. ingen af de andre grupper var genstand for forsk-
ningsinteresse i disse undersøgelser.

Tabel 3.7: Undersøgelsesgruppe eller hovedaktører som undersøgel-
serne er rettet mod. 
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Næsten tre fjerdedele af undersøgelserne har personale-
gruppen i institutionerne som centrale aktører, mens kun
noget mere end en tredjedel også retter sig mod børn. Der
er kun et mindre antal undersøgelser i 2007, som udeluk-
kende fokuserer på børn (9) og ikke på nogen af de andre
aktørgrupper. Det er for øvrigt tre gange så mange undersø-
gelser som i 2006. Hvis vi ved personale 1 forstår “pædagoger
og pædagogmedhjælpere, det vil sige de som til daglig har
deres omgang og kontakt med børnene” er den hyppigste
kombination, der undersøges, den der alene består af perso-
nale 1 og børn. Denne kombination forekommer 19 gange,
altså i 35 % af undersøgelserne, og dermed dobbelt så ofte
som i 2006.

Forældrene indgår i to af undersøgelserne alene sammen
med personale 1, mens de i yderligere fem undersøgelser
indgår sammen med personale 1 og børn.

I forbindelse med 2006-kortlægningen har vi beklaget den ret
så svage forskningsinteresse for børn, men dette billede har
ændret sig noget i 2007. Børnene nævnes nu næsten lige så
ofte som undersøgelsesgruppe som personale 1. I otte under-
søgelser optræder den som eneste undersøgte gruppe. I yder-
ligere fem tilfælde gælder undersøgelserne både personale-
gruppe 1 og 2, men ingen andre grupper.

I 2007 er der ingen undersøgelse, som kun er rettet mod for-
ældre eller formyndere. I 2006 er der to undersøgelser, som
henvender sig udelukkende til denne målgruppe.

Det er også værd at henvise til, at der kun er tre undersøgel-
ser (6 %), som udelukkende retter sig mod børn under tre
år, mens der i 2006 var fem undersøgelser (9 %), som alene
sigtede mod denne aldersgruppe. Den yngste aldersgruppe
omfattes imidlertid også af tre undersøgelser, som har hen-
holdsvis 0-6-årige og 1-5-årige som målgruppe, og to under-
søgelser retter sig mod 1-6-årige. Det betyder, at de yngste
børn i børnehaven, altså børn under tre år, er repræsenteret
i 11 af de 54 undersøgelserne (20 %).
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3.4 Forskningsdesign

De forskellige undersøgelser anvender forskellige forsknings -
design. Klassificeres de 54 undersøgelser ud fra EPPI-reviewe -
rens kategorisystem, kan man i tabel 3.8 se følgende forde-
ling:

Svarkategori Antal undersøgelser

2007 2006

Action research* 4 5

Case study 10 11

Case-control study* 2 1

Cohort study* 1 1

Cross-sectional study 7 11

Document study 9 9

Ethnography* 22 20

Experiment with non-random allocation 
to groups* 1 0

One group post-test only* 3 2

One group pre-post test* 4 1

Other review (non systematic) 0 2

Random experiment with random allocation 
to groups* 0 0

Secondary data analysis 1 2

Systematic review 2 2

Views study 11 5

(2007: N=54; 2006: N=52; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)

Tabel 3.8: Forskningsdesign. Designs mærket med * kan principi-
elt indeholde en interventionskomponent.

Der er ingen dramatiske forandringer med hensyn til forsk-
ningsdesign, når man sammenligner 2007 med 2006. En tyde-
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lig større andel “View-studies”, altså under sø gel ser, hvor man
ved hjælp af spørgeskema eller interview registrerer en
bestemt persongruppes meninger eller opfattelser, er for-
doblet, mens fordelingen for de øvrige kategoriers vedkom-
mende synes ret så ensartede.

37 undersøgelser kan indeholde en interventionsdel. I det
anvendte kortlægningsværktøj findes der imidlertid ingen
spørgsmål, som fokuserer direkte på dette aspekt. For at opnå
en oversigt over, hvor stor en andel af undersøgelserne, som
kan kategoriseres som interventionsundersøgelser, anvendes
et spørgsmål i EPPI-revieweren, som vedrører navnet på et
eventuelt interventionsprogram (Se spørgsmål E.1). Det viser
sig, at kun otte af de 54 undersøgelser (15 %) er kodet i en
af de relevante svarkategorier (yes; no; not stated/unclear).
Det kan derfor antages, at materialet omfatter otte interven-
tionsundersøgelser. Fire af disse undersøgelser kommer fra
Sverige, to fra Norge og en fra Danmark. 44 af undersøgel-
serne (81 %) er kodet på en sådan måde, at de helt givet ikke
falder ind under kategorien “Program eller interventions-
undersøgelse”. Det kan ikke afgøres, hvordan de resterende
to undersøgelser (4 %) skal klassificeres.

I 2006-kortlægningen er der syv undersøgelser, der repræ-
senterer interventionsundersøgelser. Dermed bestyrkes den
opfattelse, som blev fremsat i 2006-undersøgelsen, om at
denne type undersøgelser ikke har særlig stor udbredelse i
Skandinavien. Som allerede påpeget tidligere (Nordenbo et
al., 2008, 33-34) kan dette synes noget overraskende, fordi
de pædagogiske tilbud til børn under seks år i Skandinavien
bygger på et konkretiseret samfundspålæg, som kommer til
udtryk i de nationale lovgivninger og i de respektive, natio-
nale læreplaner. Da der eksisterer et samfundspålæg, ganske
vist med en ringe grad af konkrete mål, kunne man forvente,
at der var flere undersøgelser med et design, der svarer til
programevalueringer eller interventions  undersøgelser.

Det er derfor fortsat legitimt at spørge, om forklaringen
herpå skal søges i et specifikt skandinavisk værdisyn på børn
under skolealderen og – ikke mindst – på forskning i disse
børn. I de tre lande eksisterer der en ret skeptisk grund-
holdning til resultatmåling på individniveau i førskolealde-
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ren, og programevalueringer eller interventionsundersøgel-
ser indebærer som regel et sådant individuelt målingsele-
ment. Man kan derfor hævde, at interventionsforskning ikke
har haft særlig stor tradition i nyere pædagogisk forskning i
Skandinavien.

3.5 Forskningsmetoder og
 kvalitetsvurdering

Da spørgsmålet om en undersøgelses forskningskvalitet ikke
kan diskuteres uden sammenhæng med de anvendte forsk-
ningsmetoder, behandles disse to temaer sammen i dette
afsnit.

De forskningsmetoder, som de 54 undersøgelser har anvendt
til dataindsamling, fremgår af tabel 3.9:

Svarkategori Antal undersøgelser Andel undersøgelser
(frekvens) (procent)

Clinical test 2 4 %

Focus group interview 6 11 %

Observation 28 52 %

One-to-one interview 
(face to face or by phone) 18 33 %

Other documentation 18 33 %

Psychological test (e.g I.Q test) 2 4 %

School/ college records 
(e.g attendance records etc) 1 2 %

Secondary data such as publicly 
available statistics 3 6 %

Self-completion questionnaire 9 17 %

Self-completion report or diary 1 2 %

Not stated/ unclear (please specify) 2 4 %

(N=54; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)

Tabel 3.9: Forskningsmetoder anvendt til dataindsamling 
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Blandt de 54 undersøgelser er der fem prospektive, 16 retro-
spektive og 15 cross sectional studier, mens 16 undersøgelser
(30 %) ikke kan tilordnes en af disse kategorier.

Dataindsamlingen er for 85 % af undersøgelsernes vedkom-
mende foretaget af forskerne selv, mens den i de resterende
undersøgelser er gennemført af enten pædagogisk personale
(6 %), forældre (4 %) eller andre (6 %). Det er dog noget
overraskende, at kun halvdelen af undersøgelserne (27) giver
eksplicitte informationer om dataindsamlingsmetoden og 10
undersøgelser gør dette implicit, mens de resterende under-
søgelser forbliver uklare med hensyn til deres præsentation
og diskussion af disse instrumenter.

Otte af reviewets studier anvender en eller anden form for
kvantitativ analyse (Drugli et al., Grønfeldt et.al., Høgsbro,
Jonsdottir, Jørgensen, Lysklett & Emilsen, Rydland, Samuel-
son et.al). I to af disse studier (Jørgensen, Rydland) anvendes
alene deskriptiv statistik. I de resterende studier er der tale
om en mere avanceret anvendelse af statistiske metoder i ana-
lysen af datamaterialet. Der anvendes således statistiske test
til analyser af strukturen i undersøgelsernes datamateriale, og
der gennemføres i et enkelt tilfælde (Drugli et.al) en relativt
omfattende statistisk analyse af effekterne af de adfærds-
mæssige forhold og problemer, der er i fokus i dette studie.
Der er i det hele taget i netop dette studie tale om et meget
omfattende og overbevisende statistisk testprogram med
anvendelse af flere forskellige metoder til analysen af data.
Men også i de øvrige fem studier, der bruger kvantitative
metoder, bruges der mere eller mindre avancerede statistiske
testværktøjer. Da disse studier geografisk er spredt på flere
lande viser de, at der indenfor den skandinaviske forskning
på området findes enkeltstående forskere og/eller forsker-
grupper, der mestrer brugen af relativt avancerede statistiske
metoder i analysen af skandinaviske førskoleforhold.

Når det gælder beskrivelsen af den anvendte dataanalyse og
beskrivelsen af data i det hele taget, viser der sig en række for-
skelle mellem studierne. Langt hovedparten af studierne (32)
har ingen eller en meget begrænset beskrivelse af spørgsmå-
let om de anvendte datas troværdighed (reliability) og om
muligheden for andre at replicere studiet (repeatability). Her
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kan man diskutere, hvorvidt kategorien “repeatablity” er rele-
vant for studier, der ved hjælp af kvalitative metoder beskæf-
tiger sig med kompleksiteten i specifikke situationer i konk-
rete kontekster, men interessant nok er 10 kvalitative studier
blandt de 14 studier, der forholder sig til disse kriterier. (De
resterende er fire af de seks studier, der anvender relativt
avancerede statistiske analyser). Der er dog under alle
omstændigheder en tendens til, at de studier, der gør brug af
kvantitative analyser, også i højere grad rapporterer om datas
troværdighed og desuden rapporterer på en måde, der gør
det muligt for andre at efterprøve studiets resultater.

Med hensyn til de mixed forskningsdesign, der kombinerer
kvantitative og kvalitative metoder, så benytter en del af de
kvalitativt dominerede studier sig også af spørgeskemaer (9)
og træk på offentligt tilgængelige statistikker (3), sammenlagt
10 studier. Her er dog sjældent tale om egentlige kvantitative
studier, forstået som studier, der er baseret på datasæt af en
vis størrelse, og hvor der i studiet vises analyser – deskriptive
eller statistiske – hvor dette datasæt anvendes. Disse studier
er derfor ikke blevet kategoriserede som benyttende sig af
egentlige mixed forskningsdesign. I denne kategori optræder
kun to – i øvrigt meget kvalificerede – studier (Drugli et al.
og Høgsbro).

Med hensyn til de studier, der benytter sig af kvalitative meto-
der, så vurderes de generelt som værende af god kvalitet. 18
ud af 36 vurderes som højt placerede med hensyn til den over-
ordnede tyngde af evidens, og 12 vurderes i kategorien mid-
del. Kun seks studier placeres lavt med hensyn til den samlede
kvalitet. Generelt stemmer vurderingerne i forhold til de for-
skellige kriterier overens: 31 studier vurderes for eksempel at
have begrundet udførelsen af studiet tilstrækkeligt. Forsk-
ningsdesignet vurderes som adækvat i 30 tilfælde, validitet
eller troværdighed af dataproduktionen vurderes som høj
eller middelhøj i 34 tilfælde, og validitet eller troværdighed
i den empiriske analyser vurderes høj eller middel i 33 til-
fælde. 34 af de 38 kvalitative studier vurderes som havende
høj eller middel troværdighed med hensyn til besvarelsen af
de(t) stillede forskningsspørgsmål. Også med hensyn til de
spørgsmål i kortlægningen, der specielt relaterer sig til de
kvalitative dimensioner (diversitet i perspektiverne, detalje-
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ringsgrad eller “dybde” i beskrivelserne, kontekstualisering af
analyserne), er omtalen gennemgående positiv. I langt hoved-
parten af studierne er der med andre ord en tilfredsstillende
redegørelse for valg og brug af metode(r) og en tilfredsstil-
lende anvendelse af samme, men i en del tilfælde er der dog
også tale om en meget begrænset redegørelse for metode-
valg og dataproduktion. Overordnet set er de kvalitative stu-
dier af samme kvalitet som de øvrige, ligesom standarden er
stabil i forhold til året før (2006).

Hvis man ser nærmere på de forskningsdesign, som de kvali-
tative studier rummer, så repræsenterer de en bred vifte af
metodologiske tilgange. De mest anvendte metoder til pro-
duktion af empirisk materiale er som “de klassiske kvalitative
metoder”, den etnografisk inspirerede (deltager-) observation
og det kvalitative forskningsinterviews, individuelt eller i fokus-
grupper. Men der inddrages også dokumentlæsning og litte-
raturstudier, og som nævnt suppleres i 9-10 tilfælde med spør-
geskemaer og eksisterende statistisk materiale.

I flere studier tilstræbes triangulering ved hjælp af de for-
skellige metodiske indfaldsvinkler. Med hensyn til valgte ana-
lysemetoder er inspirationen også “klassisk”, hentet fra fæno-
menologi og hermeneutik til analyser af henholdsvis feltobser-
vationer og interviews. Hvad angår teoretiske perspektiver,
domineres billedet af interaktionistiske eller kulturhistoriske posi-
tioner med inspiration fra for eksempel H. Mead, E.
Goffmann, M. Merley-Ponty eller L. Vygotsky. Mindre ud -
bredte er mere konfliktorientede teoridannelser, som repræ-
senteret eksempelvis af P. Bourdieu og M. Foucault, eller i
det hele taget teoridannelser inspireret af aktuelle figurer
inden for (uddannelses- og professions-)sociologien som N.
Luhmann, A. Giddens eller A. Abbott.

Valget af de teoretiske perspektiver, der anlægges på de kva-
litative analyser, kan muligvis forstås som forbundet til de gen-
standsområder, som forskningsinteressen i mange af studi-
erne retter sig imod. I 17 af de 34 kvalitative studier, der vur-
deres som havende høj eller middel troværdighed, er ærin-
det på forskellig vis at forstå, hvordan mening skabes i hver-
dagslivets sociale, herunder sproglige interaktion mellem
børn indbyrdes og mellem børn og voksne i førskolen
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(“Sense-making”). Denne interesse for “mikro-livet” – rela-
tioner og kommunikation i de sociale systemer, som førsko-
len udgør – knyttes i stort omfang til en interesse for børne-
nes etiske og æstetiske læreprocesser. Begreberne etik og/eller
æstetik optræder eksempelvis i 17 af de højst rangerede stu-
dier og i 24 af samtlige.

Til gengæld er studiernes interesse for de mere makro-ori-
enterede kontekstuelle forhold omkring daginstitutionslivet
ikke fremtrædende. Kun seks af de 34 kvalitative studier
beskæftiger sig eksplicit med den historiske, kulturelle, poli-
tiske eller økonomiske baggrund for de studerede fænome-
ner. Tre af de kvalitative studier retter sig direkte mod arbejde
baseret på officielle dokumenter. To studier har som hoved-
emne ledelse og organisation.

Det samlede billede af kvalitetsvurderingen af de kortlagte
studier viser, at de i samme omfang og på samme niveau som
studierne fra året før (2006) lever op til normerne for god
videnskabelig kvalitet såvel med hensyn til resultater og kon-
klusioner som med hensyn til afrapportering, herunder for
redegørelse for produktion og bearbejdning af data, og for
disse datas anvendelighed til analysen af studiets forsknings-
mæssige spørgsmål. Overordnet vurderes 46 af de behand-
lede 54 studier som nævnt at have høj eller middelhøj grad
af troværdighed. Bemærkelsesværdigt er imidlertid, at kun
18 af de 46 studier eksplicit rummer etiske overvejelser, og at
de etiske overvejelser – som sidste år – udelukkende findes i
de svenske og de norske studier. Blandt de 16 studier, der
inddrager brugerne i udformningen af forskningsdesign
og/eller gennemførelse af forskningsprojekter, er der dog
tre danske.
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4 Udvalgte resultater af
forskningen i 2007

I dette afsnit behandles tematisk en række af de vigtigste sider
ved den kortlagte forskning, idet der alene tages hensyn til
studier, hvis forskningsrapporteringskvalitet er blevet vurde-
ret som høj eller medium. Hvor der i det forrige kapitel 3 er
givet en kortlægning og vurdering af samtlige studier,
behandles i dette kapitel 4 alene 46 af de 54 studier, idet
undersøgelser, der vurderes at have en lav forskningskvalitet
ikke kan siges at bidrage med pålidelige resultater. Som i for-
rige kapitel sammenholdes denne undersøgelses resultater,
hvor det er muligt, med 2006-fortlægningen.

I alt omtales seks temaer. Første tema om “Leg, læring og
omsorg – læreplaner” omhandler fem undersøgelser. Det
andet tema om “Udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion
og daginstitutionen” berøres i syv undersøgelser. I tredje tema
om “Pædagoger” indgår pædagoger karakteriseret som per-
sonale 1 i 40 studier, mens der i fem studier også indgår andre
personalegrupper, betegnet personale 2. Fjerde tema handler
om “Forældre og institution” og vedrører otte studier. Femte
tema handler om “Implementering af lovgivning og lære-
plan” og berører fire studier. Endelig behandler det sjette
tema tre undersøgelser om “Sundhed”.

Da undersøgelser undertiden kan belyses ud fra forskellige
perspektiver, medfører det, at de også behandles flere gange,
nemlig under de respektive relevante temaer.

4.1 Leg, læring og omsorg – læreplaner

De tre skandinaviske lande har hver deres lovgivning for lære-
planer for dagtilbudssektoren, og det kan hævdes, at de har
valgt forskellige måder at udforme indholdet af de nationale
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bestemmelser på. Fælles for de tre dokumenter er, at leg,
læring og omsorg udgør nogle af de mest centrale momen-
ter i førskolepædagogikken. I dette afsnit skal der først ses
nærmere på, i hvilken grad de forskellige læreplandoku-
menter bliver gjort til genstand for forskning og derefter på,
hvilke aspekter eller momenter ved læreplanen, som behand-
les i undersøgelserne. De tre tematiske områder “leg, læring
og omsorg” skal endeligt vies særlig opmærksomhed.

Som allerede nævnt i afsnit 3.1 er kun fem af undersøgel-
serne blevet kategoriseret med “læreplan” som overordnet
emneområde. De første to af disse fem undersøgelser vedrø-
rer “bog og skriftsprog”, én behandler den undervurderede
betydning af billedbogen i dagtilbudet (Petersen) og én er et
feltstudie af syv børns læringsprocesser i forhold til læs ning
og skrivning med vægt på mødet mellem familieliv og popu-
lærkultur på den ene siden og børnehaven og skole på den
anden (Fast). I et andet feltstudie arbejder Björklund med
‘hållpunkter för lärande’, idet hun dokumenterer de yngste
børnehavebørns møde med matematikken (Björklund). En
mere overordnet, men alligevel tydelig læreplanrelateret til-
gang har Ekström i sit arbejde med ‘förskolans pedagogiska
praktik i ett verksamhetsperspektiv’. Den femte undersøgelse
fokuserer på mad i børnehaven og børnehaven som arena
for arbejdet med folkesundhed (Wilhelmsen). Ingen af disse
fem undersøgelser tager eksplicit udgangspunkt i et konkret
fagområde i de respektive læreplaner, men alle fem har en
nær forbindelse til centrale momenter i planerne.

Wilhelmsen ligger generelt nært intentionerne udtrykt i fag-
området “kropp, bevegelse og helse” i den norske ramme-
plan for børnehavens indhold og opgaver, mens Petersen og
Fast eksempelvis kan forbindes med den svenske læreplan
for førskolen i sine formuleringer om, at barnet “känner del-
aktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer [...], får stöd och stimulans i sin språk- och
kommunikationsutveckling […]stimulera barns nyfikenhet
och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik”
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, Ändring införd t.o.m.
SKOLFS 2006:22, s. 9 og 10). Björklunds finske undersøgelse
beskæftiger sig med de yngste børns matematiske erfaringer
i hverdagslivet og behandler altså et af de seks indholdsmæs-

52

clearing_forsk.qxp08:Layout 1  12/02/09  13:32  Side 52



sige emner i den finske læreplan, nemlig orienteringen om
matematik. Endelig kan Ekstrøms virksomhedsteoretiske
bidrag læses som et forsøg på at undersøge, hvordan lære-
planen som politisk dokument påvirker pædagogernes
(arbejdsgruppernes) udformning af den pædagogiske prak-
sis i børnehaven.

Ud over disse fem undersøgelser, som er blevet tilordnet kate-
gorierne “Læreplan” i forbindelse med deres overordnede
tematiske orientering, er der flere undersøgelser som knytter
sig til et bestemt læreplanområde. Dette gælder for 18 af de
46 undersøgelser med en middel eller høj forskningskvalitet
i 2007, mens 28 undersøgelser ikke har denne tilknytning. I
2006 er en større andel undersøgelser blevet kategoriseret
under “læreplanområdet”, nemlig 26 af de 52 studier (50 %)
som indgik i 2006. Følgelig er de andre 50 % uden en til-
knytning til læreplanområdet. De 19 undersøgelser, som i
2007 forholder sig til et af læreplanområderne, fordeler sig
som vist i tabel 4.1 (Tabellen viser både resultaterne for 2007
og 2006).

I 2007 er der tre læreplanområder, som er blevet behandlet
i tre undersøgelser hver. Det drejer sig om læreplanområ-
derne “kunst (art)”, “generelle” og “andre”. To studier
beskæftiger sig med tre curriculære områder, henholdsvis
førstesprogs-”literacy”, “litteratur” og “gymnastik (physical
education)”. Det er altså klart under halvdelen af undersø-
gelserne, som beskæftiger sig med læreplanemner. Sammen -
lignet med 2006-kortlægningen giver det følgende fordeling
for de tre helt uspecificerede kategorier: “Cross curricular”
(nul i 2007 og seks i 2006), “Generelle” (tre i 2007 og syv i
2006) og “Other” (tre i 2007 og 10 i 2006). Dette kunne tyde
på, at der er sket ændringer i den måde, reviewerne nu koder
på. Tærsklen for at kode studier, som ikke drejer sig om et af
de mere eksplicitte fagområder i læreplanen, har i 2007
måske været højere end i 2006.
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Svarkategori 2007 2006 Studier i 2007

Art 3 0 Änggård, E. (2007) Platser för 
bildskapande: arenor för samspel och 
utforskande af gränser
Häikiö, T. (2007) Børns estetiska läro
processer: atelierista i förskola och skola
Änggård, E. (2007) Förskolebarnens 
bildkulturer – om dialoger i børns bild
skapand

Citizenship 1 3 Engdahl, I. (2007) Med barnens röst: 
ettåringar “berättar” om sin förskola

Cross-
curricular 0 6 -

Design and 
Technology 1 0 Klerfelt, A. (2007) Børns multimediala 

berättande. En länk mellan mediakultur 
och pædagogisk praktik

Environment 0 2 -

General 3 7 Greve, A. (2007) Vennskap mellom små 
barn i børnehaven 
Ødegaard, E.E.; Göteborgs universitet 
(2007) Meningsskaping i børnehaven: 
indhold og bruk af børns og voksnes 
samtalefortellinger 
Johansson, E. (2007) Etiska överens-
kommelser i förskolebørns världar

Literacy – first 
languages 2 3 Samuelsson, Stefan; Olson, Richard; 

Wadsworth, Sally; Corley, Robin; DeFries,
John C.; Willcutt, Erik; Hulslander, 
Jacqueline; Byrne, Brian (2007) Genetic 
and Environmental Influences on Pre
reading Skills and Early Reading and 
Spelling Development 
Fast, C. (2007) Sju barn lär sig läsa och 
skriva. Familjeliv och populärkultur i 
möte med förskola och skola

Litterature 2 0 Petersen, A. (2007) Den tilsidesatte bog 
om den moderne billedbog i dagtilbud
Simonsson, M. (2007) Barndom och 
kulturella artefakter: platsen som skapas 
runt bilderboken

Mathematics 1 1 Björklund, C. (2007) Hållpunkter för 
lärande. Om småbørns möte med 
matematik

Fortsættes næste side
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1) Ved kategorien “erhvervsrettet uddannelse” tyder kodningen på, at det sandsyn-
ligvis drejer sig om undersøgelser af personalet, og man må derfor vurdere, om
uddannelse af personale bør placeres under spørgsmålet om “curriculumområ-
der”.
2) “Other” er i de fleste tilfælde ikke specificeret: to gange nævnes mad og sund-
hed og en gang leg.

Tabel 4.1: Læreplanområder som undersøgelserne er relateret til. 

4.2 Udsathed, sociale forskelle, 
in/eksklusion og daginstitution 

I alt er der syv studier, som behandler problemer om udsatte
børn i daginstitutioner, samfundsmæssige problemer om
udsathed, eller daginstitutioners rolle i denne sammenhæng.
Dette svarer til 2006-undersøgelsen. Der er dog dukket en ny
dimension op i 2007, nemlig en mere diagnosepræget måde
at se udsathed på ud fra et terapeutisk perspektiv. Disse
undersøgelser stammer især fra Danmark og Sverige, mens
der kun er en enkelt undersøgelse fra Norge. Undersøgel-
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Svarkategori 2007 2006 Studier i 2007

Other2) 3 10 Olesen, J. (2007) Når loven møder børns
institutioner
Ekström, K. (2007) Förskolans pædago-
giska praktik: ett verksamhetsperspektiv
Halldén, G. (2007) Omsorgsbegreppet 
och bilden af barnet

Physical 2 2 Grønfeldt, V.; Nyboe, M.; Egberg 
Education Mikkelsen, B. (2007) Hvor sunde er 

de danske børnehaver resultater fra 
en spørgeskemaundersøgelse
Wilhelmsen, B.U. (2007) Mat i børne-
haven. Børnehaven som arena for folke-
helsearbeid

PSE 0 1 -

Science 0 1 -

Vocational 1 41) Wilhelmsen, B.U. (2007) Mat i børne-
haven. Børnehaven som arena for 
folkehelsearbeid

(N=54 i 2007 og N=52 i 2006; flere kodninger pr. undersøgelse er mulig)
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serne har meget forskellige karakterer og følgende kategorier
optræder: 

• Udsatte børn i et samfundsmæssigt perspektiv
• Udsatte børn i et individorienteret pædagogisk og psyko-

logisk perspektiv
• Eksklusionsmekanismer – barn og børnehave/førskole.

De tre kategorier uddybes nedenfor gennem eksempler. Det
skal understreges, at eksemplerne først og fremmest tjener til
identifikation og uddybning af tendenser, og de skulle gerne
på den måde udgøre en udtømmende, skønt ultrakort
opsamling over emneområdets studier. Syv studier, der fal-
der inden for kategorien middel og høj forskningskvalitet,
inddrages i den sammenfattende analyse (Jensen, Drugli et
al., Rydland, Bartholdson, Jonsdottir, Löfdahl, Høgsbro)

4.2.1 Udsatte børn i et samfundsmæssigt

 perspektiv 

I denne kategori finder vi en svensk undersøgelse, der bely-
ser, hvordan socialisation finder sted i førskolen, altså hvor-
dan ‘normalitet’ indlæres (Bartholdsson). Den svenske lov-
givning satser stærkt på demokratiske værdier og respekt for
individet. Det betyder blandt andet, at førskolen har det
erklærede mål at skulle være for alle børn. Fænomenet ‘nor-
malitet’ undersøges i to førskoleklasser ved hjælp af en etno-
grafisk tilgang. I den moderne barndom kræves det, at børn
skal lære at blive ‘sig selv’ og dette forudsætter, at de lærer
normer for, hvordan de udtrykker sig som sig ‘selv’. Dette bli-
ver da udgangspunktet for førskolens socialisationsstrategier.
Børnene skal lære at balancere mellem de mangfoldige rela-
tioner, som livet i førskolen indebærer, og de forskellige sider
af det at være en social person. Forfatteren finder, at norma-
litet er et komplekst fænomen, og at det følgelig kan være
vanskeligt at give en formel på adfærd, som fører til ‘norma-
litet’.

Et andet eksempel er en dansk analyse, der fokuserer på dag-
institutioners muligheder for at ‘gøre en forskel’ med hensyn
til socialt udsathed (Jensen). På baggrund af danske og inter-
nationale initiativer belyser undersøgelsen ved hjælp af
repræsentative kvantitative og dybdegående kvalitative meto-
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der den danske pædagogiske praksis dels til bekæmpelse af
social ulighed og dels tiltag til at modvirke de mekanismer,
der leder til eksklusion/marginalisering. Undersøgelsen påvi-
ser:

• At danske daginstitutioner ikke arbejder pædagogisk syste-
matisk og målrettet med læring, der modarbejder social
arv/ulighed

• At professionelle i dagtilbuddene ikke tror på langtidsef-
fekterne af arbejdet med udsatte børn

• At der savnes viden, tid og ressourcer til at forbedre ind-
satsen 

• At der er behov for at tage nye pædagogiske initiativer i en
dansk kontekst.

Til forskel fra 2006-kortlægningen er der ikke fundet studier,
der berører etnicitet som en særlig tematik i forbindelse med
udsathed i daginstitutionslivet. Kun et enkelt eksempel på
behandling af etnicitet er fundet i forbindelse med en norsk
undersøgelse af, hvordan en tyrkisk pige gennem en 3-årig
periode udvikler sit sprog i en børnehave. Studiet vil blive
omtalt nærmere i afsnit 4.2.2.

Vi kan konkludere, at det stadig er et forholdsvis nyt forsk-
ningsområde at undersøge om og hvordan forskelle mellem
børn fra tidligste alder genereres eller cementeres gennem
samfundets institutioner.

4.2.2 Udsatte børn i et individorienteret

 pædagogisk og psykologisk perspektiv 

Vi har identificeret tre studier inden for denne kategori
(Drugli et al., Høgsbro og Rydland).

Et svensk studie undersøger, hvordan en intervention rettet
imod børn med udbredte adfærdsproblemer er forbundet
med børns sociale kompetencer og med muligheden for at
opnå støttende sociale relationer i hverdagslivet (Drugli et
al.). En hovedkonklusion er, at de børn, der har færre kon-
flikter med pædagogerne, og derved får etableret støttende
sociale relationer, også er mere accepteret af deres jævnald-
rende. Dette viser ifølge forfatterne, at interventioner frem-
over skal rette sig imod at skabe positive og støttende rela-
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tioner mellem pædagog og barn, frem for at barnet alene
underkastes et terapeutisk forløb. Det kræver imidlertid, at
pædagoger er i stand til at give positiv respons frem for kun
at arbejde med barnets aggressive og negative adfærd. Den
sikreste prædiktor for udbredte adfærdsproblemer er lav
score på social kompetence og egoisme i relationer mellem
jævnaldrende. Undersøgelsen konkluderer, at disse fund har
signifikans med hensyn til sociale problemer hos børn med
højt aggressionsniveau i daginstitution og skole.

En anden undersøgelse er en forskningsbaseret evaluering af
et rehabiliteringsforløb og træningsindsats for børn med
autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden (ABA)
(Applied behavior analysis) (Høgsbro). Studiet undersøger
systematisk forskellige tilganges opnåede resultater ud fra
“what works”, og outcomes er børns IQ, sprogfærdigheder,
hverdagskompetencer (hygiejne, tage tøj på etc.) og sociale
kompetencer. Den indsats, der mere specifikt undersøges, er
et eksperiment (særlig træning) med en coach i hjemmet og
i det normale daginstitutionsmiljø. Denne indsats sammen-
lignes med andre offentlige miljøer for autistiske børn og
specialinstitutioner for forskellige slags mentalt handicap-
pede børn. Evalueringen har resultater på seks områder: 1)
De økonomiske investeringer er højere i ABA studiet sam-
menlignet med andre tilbud; 2) børn, der er svage på de
nævnte kompetenceområder visiteres i højere grad til speci-
alinstitutioner end børn, der ikke er så svage på de udvalgte
områder; 3) forældrene er ofte stressede af børnenes
adfærdsproblemer, hvad der nogle gange reducerer foræl-
drenes muligheder for at etablere sociale kontakter. Her viser
evalueringen et hidtil underbelyst behov for information; 4)
store forskelle på den pædagogiske praksis i ABA systemet og
praksis i andre miljøer. ABA systemet er konsistent, hvad
angår sammenhænge mellem ideologi, teori og praksis, mens
de andre indsatser er mere pædagogstyrede og eklektiske og
pragmatiske; 5) pædagoger i ABA bliver mere udbrændte
end i de andre miljøer, hvilket betyder større udskiftning; og
endelig at 6) børns udvikling målt på udvalgte outcomes,
nemlig IQ, sprog og hverdagskompetencer via forskellige
tests viser, at børn i de ordinære tilbud klarer sig bedre end
børn i ABA systemet. Men på ét kompetenceområde, nemlig
sociale kompetencer, er det omvendt, her viser børn fra APA
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højere score og forældrenes forventninger til progression er
også større.

Evalueringen konkluderer, at APA, som det praktiseres i
København-interventionen, ikke fremmer børns udvikling
på de valgte områder mere end de ordinære tilbud, som er
rettet imod børn med autistiske diagnoser. Dette peger på, at
evalueringen efterlader spørgsmål om, hvad de forskellige
modellers bidrag til børns udvikling af sociale kompetencer
kan henføres til.

Et tredje eksempel, som retter sig imod intervention i et indi-
vidperspektiv, er studiet af en tyrkisk piges sprog i en norsk
børnehave (Rydland). Studiet undersøger, hvordan en tyr-
kisk pige lærer at udtrykke sin egen ‘stemme’ i en norsk-
talende legegruppe i førskolen. Det tager sin begyndelse, da
pigen starter i børnehaven og følger hende i 3 år. Resulta-
terne viser, at pigen kommunikerer på en måde, som kaldes
“pretend talk”, det vil sige en ‘laden som om’ hun fører sam-
tale på lige fod med de andre. Samtidig øges hendes mod-
sætningsforhold til de jævnaldrende. Studiet hævder, at der
savnes viden om, hvilken betydning samtaler mellem jævn-
aldrende har for børns sproglige udvikling. Undersøgelsen
slutter med at foreslå en mere stringent måde at arbejde syste-
matisk med børns indbyrdes sprog ved at inddrage måling af
effekten på børns kommunikative færdigheder.

4.2.3 Eksklusionsmekanismer – barn og

 børnehave/førskole 

Et eksempel, der repræsenterer en helt anden retning inden
for studierne, der er identificeret i denne kategori, sætter ved
hjælp af et survey og observationsstudie målrettet fokus på
eksklusionsmekanismer (Jonsdottir). Det sker ved hjælp af
en undersøgelse af, hvori børns kammeratskabsrelationer
består, hvordan de skabes og hvordan de vedligeholdes. Der
skelnes mellem kammeratskab, samhørighed, tilhørsforhold
og venskaber, samt disse begrebers modsætning ‘udenfor-
skab’. Studiet viser, at ikke alle børn har lige muligheder for
at opnå disse forskellige, mere eller mindre, dybe former for
kammeratskab eller tilhørsforhold. Nogle børn opnår dem
ikke, så ensomhed og ‘udenforskab’ bliver konsekvensen. Ud
fra teorier om sociale relationer blandt børn belyser under-
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søgelsen ved hjælp af et righoldigt datamateriale spørgsmål
om magt og det relationelles væsen.

Undersøgelsens resultater viser, at de fleste børn (89 % af i alt
353 børn) opnår følelsen af tilhørsforhold eller andre af de
former for sociale relationer, som studiet uddyber og skelner
imellem. Men pointen med hensyn til udsathed er, at 50 børn,
det vil sige ca. 14 %, ikke kender til følelsen af ‘at høre til’. For-
fatteren tolkning er, at det ikke er lykkedes for førskolen, som
det forventes i den svenske lovgivning (1998), at skabe et
miljø, hvor alle børn har oplevelsen af tilhørsforhold. Under-
søgelsen konstaterer eksistensen af fire mønstre:

• Et hvor alle børn er valgt som nogens ven
• Et hvor alle børn vælger en ven
• Et hvor et eller flere børn er valgt som nogens ven, og 
• Et hvor et eller flere børn ikke betragter sig selv som én,

der har en ven. 

Der må således være en form for eksklusionsmekanismer på
færde i dagligdagen.

Forfatteren finder også, at disse forskelle skal forklares ud fra
forskelle mellem de enkelte førskoler, idet strukturelle betin-
gelser eller baggrundsvariable knyttet til det enkelte barn
ikke kan forklare de identificerede forskelle.

Et tredje eksempel finder vi hos Löfdahl & Hägglund, som
belyser rum for deltagelse i førskolen. Studiet viser, hvordan
børns delte viden om social status og sociale forskelle i en
gruppe forstærkes eller fastholdes gennem traditionelle
pædagogiske lege. Vi ser igen et eksempel på, at forskelle,
som børn bringer med sig ind i førskolen som følge af for-
skellige forudsætninger i hjemmet, fastholdes eller endog
forstærkes, hvorved de tillige risikerer at blive reproduceret.
Det ser også ud til, at førskolen stadig savner redskaber til at
ændre ved situationen på trods af, at lovgivningen kræver, at
der skal arbejdes med at forbedre alle børns muligheder.

Sammenfatningen på de studier, der er identificeret inden
for delområdet om udsatte børn i den skandinaviske forsk-
ning fra 2007, er at den første og den tredje tematik falder
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inden for samme tilgang, det vil sige, at de repræsenterer
grundlæggende det samme ‘paradigme’, fordi de ser på
udsathed som en social og samfundsmæssig problemstilling,
som både handler om systemers indbyggede magtforhold og
om eksklusion og marginaliseringsmekanismer, som følger
af forskelle, som produceres og reproduceres.

Studier, der falder inden for det andet tema under kategorien
udsatte børn anvender en helt anden tilgang. Udsathed ses
her som et ‘problem’, det enkelte barn er bærer af. Indika-
torer på udsathed kan være børns indlæringsvanskeligheder,
men også deres særlige behov og adfærdsproblemer som
identificeret i 2006-kortlægningen. I 2007-kortlægningen er
der kommet studier til med fokus på diagnoser og interven-
tioner, der retter sig imod at behandle børnene for deres
såkaldte ‘fejl og mangler’ – her ved hjælp af en terapeutisk
indsatsform frem for en pædagogisk indsats. Dette grundsyn
på problematikken adskiller sig fra det grundsyn, der ligger
bag studierne i tema 1 og 3, hvor forskningen beskæftiger sig
med de sociale og samfundsmæssige præmisser for udsathed.
Der sigtes ud fra sidstnævnte tilgang imod at intervenere i
den pædagogiske kontekst (eller i diskursen på flere niveauer,
interaktions- og systemniveau), idet det er disse forhold, som
anses for at være en del af problemet.

Der kan ikke påvises nogen samlet evidens for alle studier fun-
det inden for denne kategori, fordi undersøgelseskortlæg-
ningen og temaerne er så vidt forskellige. Tilsammen kan det
– som i studierne fra 2006 – konstateres, at forskningen på
området er under udvikling. Vi kan ikke på baggrund af stu-
dierne fra 2006 sammenholdt med studier fra 2007 være sikre
på, at forskningsfeltet er på vej i retning af en kritisk vinkel
på spørgsmålet om daginstitutionerne rolle i spørgsmålet om
social udsathed, social arv og ulighed. Den nye tendens, som
retter sig imod diagnoser og daginstitutioner som arena for
terapeutisk interventioner, trækker i en modsat retning.

Sammenfattende konkluderes det på baggrund af forsk-
ningskortlægningen af dette tema, at der er behov for at gå
videre med at forske i
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• interventionsformer, sammenhænge mellem social bag-
grund og udbytte, men også belyse effekter af forskellige
pædagogiske tilgange under inddragelse af teorier om
læring

• eksklusionsmekanismer, i tilknytning til betydningen af
magtforhold, normalitetsbegreber, og hele spørgsmålet
om, hvordan man skaber institutioner, som er for alle
børn.

4.3 Pædagoger 

4.3.1 Introduktion

I alt indgår pædagoger, karakteriseret som personale 1, i 40
studier ud af det samlede materiale, mens andre personale-
grupper, karakteriseret som personale 2, indgår i fem studier.
Personale 1 er pædagoger, pædagogmedhjælpere, det vil sige
de som til daglig har deres omgang og kontakt med børnene.
Personale 2 betegner de andre faggrupper uden for institu-
tionen, som pædagoger og pædagogmedhjælpere samarbej-
der med.

I 2006-forskningskortlægningen er tallene nogenlunde de
samme, men gruppen personale 2 er denne gang mere
begrænset. Studierne fordeler sig mellem samtlige tre nor-
diske lande: Danmark, Norge og Sverige. Karakteren af de
studier, som angiver, at pædagoger er aktører, er meget for-
skellige, og vi har derfor inddelt studierne i følgende grup-
per:

• Studier, som angår samspillet mellem pædagoger og børn,
forældre og andre aktører. Disse studier sætter ikke direkte
fokus på pædagoger som faggruppe, men er rettet imod
studier af pædagogers interaktion med andre aktører i
daginstitutionen som børn, forældre, se også afsnit 4.4

• Studier om pædagogers fagidentitet og herunder fag-
gruppen set i et kønsperspektiv. En ny problemstilling er
kommet frem inden for denne tematik i studierne i 2007,
nemlig spørgsmålet om mænd som pædagoger, og hvor-
for så få mænd arbejder i børnehaven, jf. afsnit 4.3.2

• Studier som fokuserer på forholdet mellem pædagoger,
dels gennem et studie om ledelse, dels et studie om for-
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holdet mellem pædagoger (det vil sige uddannet perso-
nale) og pædagogmedhjælpere (det vil sige uuddannet
personale), og de to gruppers indbyrdes positioneringer
og relationer til hinanden i hverdagens pædagogiske prak-
sis, jf. afsnit 4.3.3

• Studier som berører, hvordan nye udfordringer til pæda-
gogfaget påvirker pædagogernes daglige arbejde. Dagin-
stitutionerne står over for helt nye kerneopgaver som følge
af ny lovgivning om børns læring, læreplaner og kvalitet.
Da kerneopgaverne er ændret betydeligt, ser vi i studierne
fra 2007, at nye emner toner frem, såsom arbejdet med
sundhed, se også afsnit 4.6 

• Studier, som er direkte forbundet med pædagogers udvik-
lingsarbejder i praksis, herunder studier af implemente-
ring af lovgivning (se her også afsnit 4.5) er også kommet
i fokus. Det er et område, som sætter pædagogers hidtil
erhvervede kompetencer på prøve, og studierne under-
søger deres håndtering af de nye krav og udvikling af prak-
sis set i et socialt systemperspektiv, se afsnit 4.3.4. 

De fire sidstnævnte grupper af undersøgelser sætter i for-
skelligt omfang fokus på pædagogers faglighed, deres rela-
tion til andre professioner samt de deraf følgende behov for
at beskæftige sig med andre former for kvalificeringsproces-
ser. 10 ud af de 40 studier er specifikt rettet imod pædagoger,
deres profession og faglighed. Disse studier opfylder samtidig
kriteriet om at være af middel eller høj forskningskvalitet.
Indhold og resultater i studierne uddybes nedenfor.

4.3.2 Mænd i daginstitutioner 

Der er fundet fem studier, der falder inden for denne kate-
gori (Lysklett & Emilsen, 2007a, b, c, Hansen, Sparrlöf).

En norsk undersøgelse af mænd i daginstitutioner publiceret
i tre arbejder, som tager forskellige dele af samme spørgsmål
op, (Lysklett & Emilsen a,b,c) finder for det første, at det er
vanskeligt for mandlige pædagoger at opnå integration i en
kvindedomineret verden, som daginstitutioner/førskolen
repræsenterer. For det andet, at de mænd, der trives med job-
bet og er motiverede, er ansat i naturbørnehaver, hvor deres
mandlige identitet bedre kommer til udfoldelse end i ordi-
nære dagtilbud eller børnehaver. 
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Hos Hansen belyses samme overordnede spørgsmål om
mænd, det vil sige deres fagidentitet i et ‘kvindefag’, men til
forskel fra det forrige studie, der især har haft kortlægning
som hensigt, er det overordnede mål hos Hansen at søge at
forklare iagttagelserne. Dette gøres ved hjælp af en teoretisk
ramme, der tolker deltagernes svar ud fra flere synsvinkler.
Forfatteren stiller to spørgsmål: Hvad skal der til for at rekrut-
tere mænd? Og, Hvad skal der til for, at mænd bliver i bør-
nehaven? Resultaterne peger på, at det er vanskeligt både at
rekruttere og fastholde mænd af følgende grunde:

• Pædagogfaget har lav social status og opleves som et lav-
lønsområde

• Mænd må forklare, nærmest undskylde over for omgivel-
serne, at de er i et ikke maskulint job

• Kvindelige værdier dominerer i denne verden. Det er kvin-
ders omsorgsbegreber, der er bærende idealer. Mændene
oplever sig om ‘gidsler’

• Der mangler mandlige rollemodeller 
• For lave lønninger. 

Hos Sparrlöf er mænd også omdrejningspunktet, men her set
i et historisk perspektiv og ud fra en teoretisk tilgang forank-
ret i Bourdieu. Det, der undersøges, er ‘kampen’ mellem
kvindelige og mandlige pædagoger. Forfatteren konklude-
rer, at selv om man har gjort hvad man kunne i Sverige for at
skabe lighed mellem kønnene på dette felt, er det stadig et
problem.

Konklusionen er, at hvis mænd skal rekrutteres og fasthol-
des, kræver det, at mænd enten selv finder strategier, som
skaber dem en position for eksempel som leder, ved at del-
tage i en mere maskulin position i naturbørnehaver eller ved,
at området får en højere status og herunder, at kulturens kvin-
dedominans ændres. Studierne viser også, at fagidentitet
netop bliver til i et samspil mellem omgivelsernes værdisæt-
telse, institutionskulturen og de individuelle forudsætninger. 
På baggrund af både kvantitative og kvalitative design kan vi
konkludere, at et af de store problemer er, at traditioner i
denne profession synes så fastlagte, at det kan være svært – for
ikke at sige umuligt – at bryde dem.
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4.3.3 Ledelse og pædagoger som faggruppe

I en undersøgelse belyses problematikken om ledelse af dag-
tilbud under forandring (Jørgensen) og i en anden er der
fokus på arbejdsdelinger og opdragelsespraksis hos hen-
holdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere (Olsen).

Studiet af ledelse af dagtilbud under forandring (Jørgensen)
bygger på en repræsentativ tværsnitsundersøgelse suppleret
med kvalitative interview rettet imod danske kommuners
administrative ledere på børne- og ungeområdet, samt det
administrative personale, daginstitutionsledere, professio-
nelle og forældre.

Studiet finder, at to tredjedele af kommunerne har besluttet
eller planlagt at implementere nye ledelsesstrukturer i dag-
institutioner. En række modeller (idealtyper), som undersø-
gelsen indkredser, er på tale, men to tendenser er identifice-
ret. For det første en tendens rettet imod ledelsen i den
enkelte institution og for det andet en tendens, der går i ret-
ning af ledelse på kommunalt niveau, hvor man laver større
ledelsesenheder, for eksempel dagtilbudsledere, områdele-
dere som både involverer dagtilbud, skoler og fritidscentre.
Formålet er at professionalisere ledelsen og anvende de res-
sourcer, der investeres i førskolen, bedre. Udfordringen
består ifølge forfatteren i, at institutionsledere udvikler nye
ledelseskompetencer og indgår i innovationsprocesser,
blandt andet gennem tværfagligt samarbejde.

Konklusionen på studiet er, at politiske krav om øget effekti-
vitet og kvalitet i dagtilbud indebærer nye former for ledelse.
Der påvises en hierarkisering af ledelsesopgaverne, og det
konstateres, at de nye krav stadig opleves som en stor udfor-
dring af de adspurgte. Undersøgelsen sætter fokus på såvel
implementering af ny lovgivning som på implikationerne af
den måde, kommunerne vælger at sætte ind med stærkere
styringsmekanismer. De nye ledelsesstrukturer lader måske/
måske ikke det enkelte dagtilbud tilbage uden selvstændig
ledelsesmæssig magt.

Det andet studie, der er identificeret inden for denne kate-
gori, drejer sig om forholdet mellem pædagoger, det vil sige
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det uddannede personale, og pædagogmedhjælpere, det vil
sige det uuddannede personale (Olsen).

Studiet viser, at de to grupper i lyset af Bourdieus teori om
kapital ligner hinanden overraskende meget med hensyn til
ensartet social, økonomisk og kulturel kapital.

Det, der adskiller de to grupper, er deres nuværende kultu-
relle kapital, idet pædagogerne har en højere uddannelse.
Dertil kommer, at pædagoger er involveret mindre i det prak-
tiske arbejde, end pædagogmedhjælpere er. Men i det store
og hele er medhjælperen, som er autodidakt, med til at
udføre mange af de samme arbejdsopgaver som pædagogen,
idet medhjælperen udover de praktiske opgaver også arbej-
der med de mere pædagogiske opgaver.

De to grupper deler en lang række betingelser: De er i de
samme rum, de har de samme arbejdsvilkår, de har samme
rammer – også fysiske. Det betyder ifølge forfatteren, at der
ikke er så store forskelle mellem grupperne med hensyn til
arbejdsfordeling som forfatteren oprindeligt antog. Forfat-
teren fremhæver, at resultaternes troværdighed ville være
større, hvis han havde suppleret med flere metoder som for
eksempel observationer og videooptagelser. Derved ville
andet end talehandlinger være inddraget i analysen, for
eksempel kropslige handlinger og habitus. Studiets særlige
bidrag til feltet er en analyse, som er stærkt teoretisk forank-
ret. 

Samlet set belyser undersøgelserne i afsnittene 4.3.2 og 4.3.3
pædagogers position i et samfundsperspektiv ved at under-
søge forholdet mellem de forskellige aktørgrupper. Positio-
ner og positioneringer sættes i perspektiv i forhold til pæda-
gogernes egen selvforståelse.

Et perspektiv vil være at gå videre både forskningsmæssigt og
politisk med henblik på dels at undersøge det nye tema om
mænd i børnehaven, dels med henblik på at sætte foran-
dringer i spil. Kønsaspektet, som vi så det belyst i forskningen
fra 2006, bidrog til at sætte fokus på spørgsmålet om omgi-
velsernes anerkendelse af pædagogfaget.
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2007-forskningsoversigten fokuserer på kvinders dominans i
faget, og mulighederne for at rekruttere og fastholde mænd
i faget reduceres. I 2006 så vi, at pædagogprofessionen histo-
risk set kun sjældent har rekrutteret mænd, og hvis mænd er
i professionen, bliver de hurtigt ledere. Dette resultat både
støttes og modsiges af de nyeste studier, der påpeger, at det
er kulturen, der ‘tvinger’ mænd væk fra institutionerne, med
mindre de skaber en fagidentitet i mere ‘maskuline’ roller.
Studierne konkluderer, at der er behov for kritik af disse ste-
reotyper, der tilsyneladende stadig kan identificeres. Ved at
sætte denne nye problemstilling på den forskningsmæssige
dagorden er det første skridt måske taget til forandringer. 

4.3.4 Udviklingsarbejder i praksis 

I alt to studier er identificeret i denne kategori (Højholt,
 Sheridan).

Et studie belyser henholdsvis erfaringer med udvikling af dag-
tilbud og det dertil knyttede kompetenceudviklingsprojekt
om ‘lærende netværk’ (Højholt). Højholt viser gennem føl-
geforskning i forbindelse med et pædagogisk udviklingsar-
bejde initieret af institutionerne selv, at princippet om
lærende netværk er produktivt og inspirerende og fremmer
arbejde med børns læring. Studiet bygger mest på debatter
om børns læringshistorier. Derved er studiet repræsentativt
for de mennesker, der arbejder i de respektive fire børneha-
ver, der er involveret, men ikke nødvendigvis for andre. Et
andet aspekt som studiet bidrager til at rette opmærksomhe-
den imod, er at deltagerne selv tog initiativet til at arbejde
med lærende netværk og til at få følgeforskning knyttet til.
Dette kan i sig selv vise noget om, hvordan praksis udvikles og
motivation fastholdes. Omvendt viser studiet ikke de eventu-
elle problemstillinger eller bias, som er knyttet til designet.
En anden undersøgelse sætter fokus på praktikeres arbejde
med kvalitetsmålinger i førskolen (Sheridan) ved brug af
ECERS-metode (Early Childhood Educational Rating Scale).
Studiet er baseret på teorier om kvalitet i førskolen og teorier
om interaktion. Formålet er såvel studiet af kvalitet som af
måling af kvalitet. Studiet baserer sig på fire undersøgelser:
De to første inddrager 39 førskolepædagoger fra ni førskoler,
det tredje inddrager selvevalueringer med ECERS i 14 før-
skoler og det fjerde inddrager 29 førskolebørn. Resultaterne
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viser, at pædagoger, der bevidst arbejder med at identificere
og udvikle kvaliteten i førskolen med ECERS-metoden, påvir-
ker deres eget syn på begrebet og dets betydning for praksis.
Til forskel fra kortlægningen i 2006, hvor denne tematik er
belyst gennem studiet af en række norske udviklingsarbejder
med fokus på kompetenceudvikling hos pædagoger, organi-
sering og ledelse, er der her i 2007-kortlægningen kun iden-
tificeret ét studie som belyser spørgsmålet om udvikling af
praksis (Højholt). Studiet af kvalitetsmåling drejer sig i min-
dre grad om udvikling af praksis, men mere om udvikling af
et instrument til vurdering af kvalitet. Dette instrument er
importeret fra en angelsaksisk tradition og må diskuteres og
validitetstestes.

2006 kortlægningen peger på betydningen af pædagogers
motivation, engagement, og tilfredshed med den faglige
udvikling, herunder kurser. I dette års kortlægning finder vi
hos Højholt resultater, der støtter disse tidligere fund. Det er
vigtigt, at deltagerne selv oplever at være involveret fra star-
ten af et projekt og oplever, at de bliver taget alvorligt i deres
selvformulerede behov for kompetenceudvikling. Konklu-
sionerne fra 2006 er, at følgende forudsætninger skal være til
stede for et positivt resultat:

• at pædagogerne har de fornødne kompetencer 
• at de reelt føler sig i stand til at implementere ideer i prak-

sis
• at lederne af institutionerne og i den lokale myndighed

har indsigt 
• at der er tilvejebragt tilstrækkelig information om bag-

grunden for projektet og intentionen med de organisato-
riske forandringer 

• at der er tid og rum for refleksion, så nye erfaringer og
oplevelser kan internaliseres.

Disse aspekter er implicit til stede i Højholts studie, fordi del-
tagerne selv har taget initiativet. I studiet savner vi dog mere
viden om, hvordan de andre aspekter spiller ind og bidrager
til henholdsvis at fremme eller måske hæmme udviklings-
processer i de lærende netværk.  
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4.3.5 Det daglige arbejde med nye udfordringer

til pædagogfaget

Den sidste tematik som er identificeret, er de ny udfordrin-
ger til pædagogernes kerneopgaver som følge af dagens poli-
tiske krav.

Ekström belyser, hvordan førskolen, mere og mere ses som en
væsentlig del af velfærdssamfundets arbejdsmarkedspolitik.
Formålet med undersøgelsen er at forstå, hvordan førskolens
arbejdende teams skaber og realiserer den pædagogiske prak-
sis, som retter sig imod læring. Men studiet belyser også,
hvilke arbejdsbetingelser, der påvirker dette arbejde. Daglige
rutiner både skaber og begrænser praksis. Studiet påviser, at
der er forskelle mellem forskellige førskolers måde at arbejde
med børns læring, selvstændighed, organiserede aktiviteter
og fri leg. Forandringer både i de arbejdsbetingelser, pæda-
gogerne er underlagt, og forandringer skabt ved, at den nye
kerneopgave stiller nye krav, har tilsammen skabt store udfor-
dringer. Samtidig er ressourcerne reduceret. Det ser også ud
til, at dette samlet set skaber frustration og lavere ambitions-
niveau hos de professionelle, der deltager i denne undersø-
gelse.

De konklusioner, som vi har identificeret dels supplerer, dels
stritter i hver sin retning. Det kan forklares med, at metoder
og undersøgelsesspørgsmål er så forskellige. Omvendt kan vi
stadig fastholde, at forskningen er optaget af tematikker, som
handler om professionens faglige identitet, kønsperspektivet
og – nu med studierne fra 2007 – at der er en række konflik-
ter og magtforhold på færde også internt inden for profes-
sionen. Vi har set studier, der belyser magtforhold mellem
mænd og kvinder i børnehaver, og vi har set et enkelt studie,
der undersøger magtforhold mellem pædagoger og pæda-
gogmedhjælpere. Studierne når på hver deres måde frem til,
at pædagogers position, og positionering i samfundet fortsat
kan være et problem. Det vil sige der er forskningsmæssigt
belæg for at antage at magtforhold ikke blot er identificeret
mellem pædagoger og omverden, men også inden for pro-
fessionen internt.

Det skal understreges, at undersøgelsesspørgsmålene i de
udvalgte studier er vidt forskellige, og at metoderne er en
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blanding af kvantitative og kvalitative studier. Tilsvarende
konklusion nåede vi også frem til i 2006-kortlægningen (Nor-
denbo et al, 2008) Der ser ud således til er et stærkt behov for
at gå videre med at forske i: 

• Baggrunden for opbygning og udvikling af fagidentitet.
Hvordan denne udvikler sig i forskellige sammenhænge
og med hvilke konsekvenser for udfoldelse af det pæda-
gogfaglige arbejde, og professionsidentiteten, herunder
kønsperspektivet og interne magtforhold mellem mand-
lige og kvindelige professionelle 

• Pædagogisk udvikling, implementering af lovgrundlag,
interventioner på efteruddannelsesområdet, herunder
effekter set i lyset af forudsætninger, teorier om organisa-
torisk arbejdspladslæring, samt rammebetingelser og
mere konkret forudsætninger for udvikling af pædagog-
faget. 

En række opgaver som daginstitutionerne er stillet over for
som følge af lovgivning og kommunale reformer ser ud til at
kræve forandringer i traditionelle samarbejdsrelationer.

4.4 Forældre og institution

Der er otte studier i dette tema fordelt på syv svenske og ét
dansk. Det er noget færre end de 11 studier, der er i 2006-kort-
lægningen.

Vi kan opdele studierne i fire grupper efter deres formål og
indhold. Disse er: 

• Specialpædagogisk fokus 
• Veje til forældreindflydelse
• Påvirkningsprocesser i mødet mellem forældre og insti-

tution 
• Barndom i grænselandet mellem forældre og skole. 

Nedenfor gennemgår vi kort de fire grupper.

70

clearing_forsk.qxp08:Layout 1  12/02/09  13:32  Side 70



4.4.1 Specialpædagogisk fokus 

Her er der to studier, et dansk (Høgsbro) og et svensk
(O’Brien).

Det danske studie er en forskningsbaseret evaluering af reha-
biliterings- og træningsindsatser for autistiske børn i over-
ensstemmelse med en særlig behandlingsmetode, ‘Applied
Behaviour Analysis’. Kontakten mellem denne virksomhed
og forældrene er en facet i undersøgelsen. Som del af eva-
lueringen skulle forældrene svare på, hvordan de så deres
situation i forhold til behandlingsmetodens indhold. Resul-
taterne viser, at deres barns autisme skaber en situation for
forældrene som generelt set er klart stressende. I evaluerin-
gen peges på behovet for at give både god information og
kurativ støtte til forældrene, se også afsnit 4.2.2.

I det svenske studie fokuseres på inklusion af børn, der har
behov for særlig støtte i førskolen. Det drejer sig om børn
med diagnosen ADHD. Studiet har karakter af “Case-study”.
Forholdet mellem førskolen og forældrene analyseres kritisk,
og det viser sig, at forældrene føler sig udleverede og ude-
lukkede fra muligheder for indflydelse over deres barns pla-
cering og udvikling i førskolen. Det lykkes for visse forældre
at få indflydelse over deres børns forhold i førskolen, men
først efter hårdt arbejde med at etablere en god relation med
lærerne.

4.4.2 Veje til forældreindflydelse

I en interviewundersøgelse om relationen mellem forældre
og førskole undersøger to svenske forskere (Sandberg & Vuo-
rinen), hvordan førskolelærere ser på forældrene og egen-
gruppen og de respektive gruppers indflydelse. Studiet kort-
lægger situationer og aspekter, hvor forældrene kan have ind-
flydelse, og hvor de interviewede giver praktiske eksempler
derpå. Det drejer sig for eksempel om situationer og aspek-
ter som “drop-in” møder, forældrebestyrelser, diskussion af
roller og ansvar mellem førskolelærere og forældre samt for-
skellige former for interaktion mellem forældre og førskole-
lærere i praksis. Studiet har nærmest form af en idémæssig
kortlægning af muligheder for dem, der vil etablere og
udvikle forældreindflydelsen i førskolen.
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4.4.3 Påvirkningsprocesser i mødet mellem

 forældre og institution

Kompleksiteten i mødet mellem forældrenes, familiens socio-
kulturelle miljø og barnets første tid i førskole og skole stu-
deres i to etnografisk orienterede svenske doktorafhandlin-
ger (Fast, Markström).

Fast studerer, hvordan børn påvirkes af deres hjemmekultur,
når de begynder at lære at læse i førskolen og i skolen. Under
besøg i børnenes hjem opdagede Fast, at det sociale, kultu-
relle og religiøse miljø forsyner børnene med en mængde
forskellige skriftsproglige aktiviteter. Samtlige syv børn i stu-
diet havde en meget righoldig erfaring med læsning og skriv-
ning, da de begyndte i førskoleklassen. Erfaringerne kom
både fra hjem og førskole, hvor rim og remser, sange, højt-
læsning og andet giver dem veje ind i skriftsproget. Alligevel
måtte børnene i førskoleklassen lære sig bogstaverne i rette
orden og ét ad gangen. I det hele taget tog førskoleklassen i
sin undervisning meget lidt hensyn til børnenes faktiske
kundskaber i læsning og skrivning. Fast slutter, at den offici-
elle skolekultur ofte er en afspejling af en hvid middelklas-
sekultur. En del af børnene færdes hjemmevante i en sådan,
de ved hvilke typer viden, der præmieres, og kommer direkte
ind i skolens måde at arbejde på. Andre må tilpasse sig og
opgive egen identitet for at få fremgang. Studiets konklusion
er, at børns identitet, kultur, sprog og erfaringer har en
begrænset værdi for førskoleklassen og skolen.

Markström undersøger i sit studie, hvordan førskolelærere,
børn og forældre sammen former førskolens hverdagsprak-
sis. Forældrene påvirker førskolens udformning af det prak-
tiske arbejde. Førskolen former også forældrene gennem
implicitte forventninger om forældres handlinger som ‘for-
ældre til førskolebørn’.

4.4.4 Børn i grænselandet mellem forældre og

skole

Dette tema diskuteres af den svenske forsker Gunilla Halldén
i tre artikler inden for rammerne af et forskningsprojekt.
Halldén problematiserer omsorgsbegrebets forskellige ind-
hold i den formelle respektive uformelle sfære, i familien og
i skolen. Hun skelner også klart mellem de to begreber:
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Læring og omsorg. Her har det også betydning, hvordan for-
ældre ser på deres barn. Halldén ser to typer af forældresyn:
‘Subjekt’ og ‘projekt’. Halldén drager den slutning, at før-
skolen ikke længere kan anses for at være et supplement til
hjem og forældre, eftersom børnene tilbringer så stor del af
deres tid i førskolen. Førskolen skal i stedet ses som en egen
arena, der former børnene.

Sammenfattende kan det, om de studier, der er behandlet
her, siges, at de kritisk analyserer forhold mellem forældre og
institution. Forældres mulighed for virkelig indflydelse pro-
blematiseres.

4.5 Implementering af lovgivning og
 læreplan 

Blandt de studier, som indgår i dette års skandinaviske forsk-
ning om daginstitutioner, er der fire, som i en vis udstrækning
handler om implementering af lovgivning og læseplaner. Tre
af disse er svenske, og ét er dansk.

Det arbejde, som klarest handler om implementering af lov-
givning, er det danske, med titlen: ‘Når loven møder børns
institutioner’ (Olesen). Sigtet er at studere implemente-
ringsstrategier og –processer i forbindelse med den danske
lovgivning om læreplaner. Implementeringsprocessen blev
undersøgt gennem et nationalt kursusudbud fra Service -
styrelsen. Personale og ledelse ved to daginstitutioner som
deltog i denne kursusvirksomhed blev spurgt om, hvordan de
opfattede den nye læreplan og lovens gennemslagskraft i
praksis. I resultaterne påpeges det, at den vigtigste faktor for
lovens implementering er, hvordan de professionelle selv
opfatter lovens principper og stræber efter at tillempe disse
i deres egen virksomhed. Dette er kompliceret, fordi der er
et krydspres mellem centrale principper og lokale traditioner
og kulturer. Studiets kvalitative, etnografiske design og dets
forholdsvis lille sample gør, at det i sin karakter bliver eks-
plorativ og problematiserende.

De tre svenske studier er doktorafhandlinger. To af dem har
et etnografisk indhold og design. (Ekström og Bartholdsson).
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Det tredje er et survey med et kvantitativ design (Jonsdottir).
Ekström studerer daginstitutionens pædagogiske praktik ud
fra et virksomhedsperspektiv. Daginstitutionens indhold og
daglige praksis studeres i forhold til centrale myndigheders
beslutning om tildeling af ressourcer og gennemførelse af en
national læreplan for daginstitutionen i Sverige. Resultaterne
viser, at daginstitutionens daglige virksomhed er påvirket af
centrale beslutninger og læreplanens principper på en sådan
måde, at der bliver mere arbejde for pædagogerne samtidigt
med at forventningerne til arbejdets indhold bliver højere.
Dette opleves af personalet som frustrerende.

Bartholdssons afhandling hedder, “Med facit i hand: norma-
litet, elevskap och vänlig maktutövning”. Den handler om,
hvordan børn socialiseres til at blive elever. Den svenske natio-
nale læreplan indeholder principper om, at mellemmenne-
skelige relationer skal baseres på demokratiske værdier og
respekt for den enkelte. Dette transformeres til, at eleverne
i skolen må lære sig, hvordan de selv skal udtrykke sig i for-
hold til normerne om, hvordan selvopfattelse skal gestaltes i
sociale situationer. Undersøgelsen gennemføres indenfor
den videnskabelige disciplin, socialantropologi, og har en
eksplorativ karakter. Bartholdssons studie handler om, i hvil-
ken udstrækning førskolen repræsenterer et miljø, som giver
alle børn mulighed for at etablere gode relationer med andre
børn. Dette princip har også en fremtrædende plads i den
svenske læreplan. Resultaterne viser, at de fleste af børnene
udvikler gode kammeratrelationer til andre børn i førskolen.
Men der findes også variationer i antallet og måden, førsko-
lebørnene udvikler sociale relationer på. Disse variationer
kan ikke forklares af baggrundsfaktorer som for eksempel
børnegruppens størrelse. Årsagerne til forskellene må findes
i en mere dybdeborende analyse, mener Bartholdsson. Se
også afsnit 4.2.1.

Jonsdottir anvender i sit bredt anlagte studie om børns kam-
meratrelationer i førskolen læreplanen som diskurs for at
analysere, hvordan førskolelærere arbejder med og forstår
kammeratrelationer. Hun finder, at førskolelæreres arbejde
ligger godt på linje med principperne om gruppens betyd-
ning og kammeratrelationernes betydning, som dette er angi-
vet i læreplanen for førskolen. Se også afsnit 4.2.3.

74

clearing_forsk.qxp08:Layout 1  12/02/09  13:32  Side 74



Sammenfattende er det kun det danske studie, som klart
fokuserer på lokal implementering af lovgivning og lokale
praksisformer. De tre svenske studier anvender den nationale
læreplans principper først og fremmest som en baggrund for
at forstå udviklingen i den lokale praksis i førskole og skole.

4.6 Sundhed

Sundhed er et tema, der i stigende grad er i fokus i forbin-
delse med børns opvækst. Det gælder ikke mindst i forbin-
delse med børns kost og motionsvaner. I denne kortlægning
findes tre arbejder, der har særligt fokus på dette emne
(Grønfeldt et al., Madsen og Wilhelmsen).

Det første studie (Grønfeldt et al.) er et klassisk epidemiolo-
gisk studie, der med omfattende spørgeskemamæssig infor-
mation fra danske daginstitutionsledere sætter fokus på børns
kost og motionsvaner. Formålet med studiet er at afdække
om og i givet fald hvordan daginstitutionernes ‘politikker’
med hensyn til kost og fysisk aktivitet har indflydelse på den
pædagogiske praksis. Studiet viser, at langt hovedparten af
de danske daginstitutioner har en ‘politik’ på kost og
motionsområdet (86 %), og at der er en klar sammenhæng
mellem det at have en ‘politik’ og de typer af aktiviteter og
arrangementer, der gennemføres som en del af det pædago-
giske arbejde.

Det andet studie (Madsen) er et litteraturreview om betyd-
ningen af god håndhygiejne for bekæmpelsen af sprednin-
gen af infektioner. Konklusionen er, at der – baseret på den
gennemgående litteratur – kan påvises en klar sammenhæng
mellem god håndhygiejne og lille spredning af infektioner. 
Det sidste studie (Wilhelmsen) handler om et program i to
norske børnehaver med det formål at sætte øget fokus på
sund mad. Studiet følger de aktiviteter, der gennemføres for
at øge dette fokus, og undersøger efterfølgende, hvordan det
har påvirket de involverede parter. En spørgeskemaunder-
søgelse viser, at såvel personale som forældre og nogle stu-
derende, der var involverede i implementeringen af pro-
grammet, alle giver udtryk for, at deres viden og bevidsthed
om betydningen af sund kost er blevet øget. 
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5 Perspektiver og
 implikationer

Produktionsprocessen inden for forskning er så tidskræ-
vende, at de udfordringer og anbefalinger, som Dansk Clea-
ringhouse formulerede ved afslutningen af undersøgelsen af
den skandinaviske forskning i institutioner for 0-6-årige fra
2006, næppe i betydelig grad har kunnet nå at påvirke forsk-
ning og forskningspolitik. Det spændende bliver, hvordan
udviklingen kommer til at forløbe over en årrække. Men som
nævnt er det alligevel allerede på nuværende tidspunkt
muligt at beskrive visse mønstre, der både repræsenterer kon-
tinuitet og en vis forandring. Det er disse mønstre, dette
afsluttende afsnit vil tage afsæt i.

På samme måde som i forskningskortlægningen i 2006 rum-
mer den skandinaviske forskning i institutioner for 0-6-årige
fra 2007 omkring et halvt hundrede forskningsprojekter, der
ved læsning af afrapporteringen vurderes som værende af
god videnskabelig kvalitet. Blandt disse forskningsprojekter
er den overvejende del ganske som sidste år baseret på kvali-
tative metoder, mens en mindre del inddrager kvantitative
metoder. Det er stadig overraskende få studier, der fokuserer
på, hvad man traditionelt har set som “kerneopgaverne” for
0-6-års institutionerne, nemlig omsorg og leg, mens interes-
sen for at studere læring blandt mindre børn tilsyneladende
er i vækst. Sidste års store interesse for “de voksne” i institu-
tionerne, det professionelle personale er stadig levende, men
i år er opmærksomheden på børnene – og på børnenes sam-
spil med de voksne – øget ifølge reviewernes registreringer.
Tilsvarende kan det som nævnt i indledningen heller ikke
længere hævdes, at flertallet af studierne er rent deskriptive.
Interessen for at studere samspil, sammenhænge eller rela-
tioner er styrket, men anvendelsen af mere avancerede stati-
stiske metoder er sjælden og longitudinelle undersøgelser
mangler i udpræget grad. Longitudinelle studier er af særlig

77

clearing_forsk.qxp08:Layout 1  12/02/09  13:32  Side 77



interesse, fordi det er det eneste design, som kan give viden
om ændringer om for eksempel modnings-, udviklings- og
læringsprocesser både hos børn og personale. Implemente-
ringsarbejdet (af for eksempel nye læreplaner) og konse-
kvenser af ændringer i kontekstuelle forhold (finansierings-
ordninger; love og forskrifter ændringer i uddannelse af
pædagoger, etc.) kan tilsvarende kun vurderes på grundlag
af longitudinelle designs.

I år angives langt færre studier end sidste år at interessere sig
for “hvad der virker” (what works), og antallet af interven-
tions- og implementeringsstudier (programevalueringer) er
lille.

5.1 Perspektiver

Hvis man folder disse ligheder og forskelle ud, rejser der sig
en række interessante perspektiver og diskussioner:

Den skandinaviske daginstitutionsforskning er tilsyneladende
præget af en solid empirisk tradition. Langt den overvejende
del af studierne er baseret på empirisk arbejde, mens et min-
dretal rummer analyser af mere historisk-filosofisk art. Anven-
delsen af kvalitative metoder er fortsat dominerende, men
interessen i mere mixed forskningsdesign er kommet tydeligt
frem i 2007. Observationer og interviews suppleres med spør-
geskemaer og træk på offentligt tilgængelig statistikker, om
end kombinationen af kvalitative metoder med egentlige
kvantitative analyser – deskriptive eller statistiske – er sjæl-
den. Her er et klart udviklingsområde for den skandinaviske
førskoleforskning.

Med hensyn til de temaer, der behandles i studierne, kan det
overraske, at temaerne “omsorg” og “leg” nævnes så sjældent.
Her kan man imidlertid diskutere, hvorvidt vi har at gøre
med de forandringer i synet på børn og barndom, som vi alle-
rede nævnte sidste år. Vi kan diskutere, om der er belæg for
at hævde, at “børnekonstruktionen” – det “implicitte” barn, som
forudsættes i forskningen – har forandret sig radikalt. Er “det
hjælpeløse barn”, som kræver omsorg og beskyttelse af voksne
i så familielignende omgivelser som muligt, forsvundet ud af
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billedet? Kan man sige det samme om “det fantasifulde og
kreative barn”, hvis dominerende virksomhed var legen, og
som i forlængelse af en reformpædagogisk tradition skulle
sikres så gode rammer for udfoldelse som muligt? Er “det
kompetente barn” – det aktivt handlende og socialt for-
handlende barn, der selv skaber (mening i) sin verden –
alene tilbage på scenen?

I forlængelse heraf kan man diskutere mellem de forsk-
ningstemaer, der dukker op i forskningen – de forsknings-
genstande, der konstrueres i forskningen – i lyset af de meto-
dologiske valg, der foretages. Hvad betyder valget – og fraval-
get – af metoder, teorier og videnskabelige paradigmer for,
hvad der kan ses – og ikke ses – i et forskningsprojekt? En
problemstilling, der især bliver synlig i de kvalitative studier,
hvor mere traditionelle forskningsmæssige kvalitetskriterier
som repræsentativitet, pålidelighed og gentagelighed bliver
af mindre relevans, men hvor refleksiviteten – den systema-
tiske redegørelse for og overvejelse over konsekvenserne af
den valgte videnskabelige optik – til gengæld i udpræget grad
bliver afgørende for den status, forskningsresultaterne kan til-
lægges.

Hvis man ser på majoriteten af de studier, der vurderes som
værende af høj og medium, det vil sige god videnskabelig kva-
litet, så tegner der sig et tydeligt billede. Men hensyn til de
forskningsmetoder, der er anvendt til produktion af empi-
risk materiale, er det, som beskrevet, det kvalitative forsk-
ningsinterview og den etnografisk inspirerede feltobserva-
tion, der er de dominerende metoder, og analyserne trækker
på hermeneutisk baseret fortolkningslære og fænomenologi.
Den gennemgående teoretiske og videnskabsteoretiske inspi-
ration er hentet fra forskellige former for symbolsk-interaktio-
nisme eller socialkonstruktivisme, (Mead, Goffmann, Vygotsky,
Gergen etc.). Der lægges vægt – ikke kun på “being and
becomming” – men især på “doing”, det vil sige, hvordan
subjekterne “gør barndom” gennem handling og forhand-
ling i sociale relationer. Blikket på barnet ligger i logisk for-
længelse heraf. Det interessante er ikke, hvordan individet
“er”, men hvordan mennesker som subjekter interagerer
med hinanden og dermed skaber mening og virkelighed.
Derfor bliver det i denne optik også interessant for forskerne
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at undersøge børnenes indbyrdes relationer og samspil – og
samspillet mellem børnene og deres “nære voksne”, det pro-
fessionelle personale. Jævnfør den tredjedel af alle studierne,
der beskæftiger sig både med børn og personale (og evt. for-
ældre). Og det bliver interessant at beskæftige sig med bør-
nenes etiske og æstetiske læreprocesser, det vil sige med hvor-
dan de – via forskellige former for forhandlingspraksis – fast-
lægger rammerne for deres sociale interaktion, og med hvor-
dan de via skabende aktiviteter (gen-)skaber deres verden på
stadig nye måder. Jævnfør den halvdel af alle studierne, der
på én eller anden måde interesserer sig for etik, derunder
demokratisk dannelse og/eller æstetik.

Den åbenlyse styrke i dette mikro-perspektiv på barndommen i
de skandinaviske institutioner er, at der, som det fremgår af
reviewet både fra 2006 og 2007, er produceret en lang række
fremragende analyser af, hvordan selv ganske små børn er
selvstændige aktører i deres eget hverdagsliv, og hvordan de
for eksempel indbyrdes forhandler sig frem til, hvordan reg-
ler og retfærdighed, venskab og fællesskab skal forvaltes. Det
er analyser, der i allerhøjeste grad fortjener forskningsfor-
midling, også på tværs af nationale grænser. De vil kunne yde
et uvurderligt bidrag til de pædagogiske uddannelser, fordi de vil
kunne skærpe det pædagogiske personales opmærksomhed
over for de (dannende og uddannende) processer, der fore-
går mellem børnene indbyrdes, og appellere til refleksioner
over, hvordan “de voksne” i dagligdagen håndteres deres
ansvar over for børnene, når de vælger at intervenere – eller
ikke at intervenere – i deres samspil.

Hvis man skulle pege på svagheder ved mikro-perspektivet, så
kunne man til gengæld hæfte sig ved det forhold, at så lille
en del af studierne i år interesserer sig for de mere makro-ori-
enterede sammenhænge, som hverdagslivet i institutionerne
er en del af. Man kunne sige, at det børneperspektiv, “nede-
fra” eller aktørperspektiv, som reviewet sidste år kunne efter-
lyse, i år er blevet så dominerende, at det tilsyneladende skyg-
ger for interessen for de mere kontekstuelle eller samfunds-
mæssige forhold, der medvirker til at skabe vilkårene for insti-
tutionernes daglige praksis. Kategorien “institutionen i sam-
fundet” kan slet ikke appliceres på en meget stor del af stu-
dierne, og den politisk-økonomiske kontekst ekspliciteres
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kun i to studier, mod 12 i 2006, hvad vi allerede dengang hæf-
tede os ved som et lavt tal. Interessen for grundlæggende vær-
dier og etik er stabil, mens interessen for vurdering, evalue-
ring, kvalitetssikring og kontrol er stærkt mindsket, ligesom
der sker en halvering eller mere af antallet af studier, der
beskæftiger sig med effekt- og virkningsforskning. Tilsva-
rende kan det nævnes, at referencen til mere magt- eller kon-
flikt-orienterede teoretiske perspektiver, som repræsenteret
af “grand theorists” som for eksempel Foucault og Bourdieu,
kun optræder sparsomt i materialet.

Hvis man skal forklare dette forstærkede fokus på mikro-per-
spektivet og den tilsyneladende svækkede interesse for det
makro-politiske kan man anlægge forskellige forklaringsmo-
deller. En forklaringsmodel kunne se mikro-perspektivet og
de dertil knyttede valg af forskningsfokus, metoder og teorier,
som et lidt nærsynet – og harmonisøgende? – perspektiv, der
udblænder andre væsentlige perspektiver på institutioner-
nes arbejde. En anden forklaringsmodel kunne lægge sig i
forlængelse af den diskussion, som blev ført i reviewet sidste
år, om eksistensen af et særligt skandinavisk børnesyn. Et bør-
nesyn, der tillægger barndommen en selvstændig værdi, og
som derfor som udgangspunkt modsætter sig fastlæggelsen
af standardiserede mål for og målinger af udviklingen hos
(mindre) børn. Hvad jo ofte er forudsætninger for interven-
tions- og implementeringsstudier. I forlængelse af et sådant
børnesyn kan det være oplagt at koncentrere sig om de
decentrale, komplekse – differentierede og differentierende
– processer i børnenes “livsverden” for på den måde at lægge
afstand til en “systemverdens” forsøg på at implementere cen-
trale, politisk og/eller videnskabeligt definerede standarder
for normalitet. Etiske og æstetiske kriterier formuleres som
alternativer til teknisk eller økonomisk fornuft. (“Mødes –
ikke måles”)

Men en majoritet eksisterer som bekendt ikke uden minori-
teter. I reviewet 2007 kan beskrives to minoritetsgrupper:

De konfliktorienterede studier: Interessen er fortsat stor for de
professionelles arbejdsliv og for de nye krav, som blandt andet
ny lovgivning stiller til det pædagogiske personales læring og
kompetenceudvikling. Ligesom sidste år understreges i en
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række studier, hvor afgørende personalets eget engagement
og “aktive ejerskab” er for forsøgs- og udviklingsprojekters
succes. Men i modsætning til sidste år er der en del studier,
der ikke kun behandler det pædagogiske personale som én
homogen og harmonisk størrelse. Der sættes i disse studier
fokus på modsætninger, magtforhold og potentielle konflik-
ter internt i personalegruppen og eksternt i forhold til andre
interessenter. Internt i personalegruppen kan det være køn-
nede konflikter – her er mændene i fokus. Men det kan også
være spørgsmål om nye arbejdsdelinger og hierarkiseringer,
for eksempel i forholdet mellem uddannede og uuddannede
og i forholdet til (nye typer af) ledelse. Ekstern kan det være
forholdet til forvaltningen og forældrene. Og så er der ét stu-
die, der afviger ved eksplicit at sætte fokus på udviklingen af
præcise instrumenter til måling af kvalitet i daginstitutioner-
nes arbejde. Her er denne undersøgelse på linje med/en del
af den minoritet af undersøgelser, der eksplicit evaluerer
effekter og virkninger af bestemte interventioner og imple-
mentering af bestemte programmer.

Interventions- og implementeringsstudierne: Det er som sagt kun
en meget mindre gruppe af studier, der beskæftiger sig med
evaluering af interventioner eller behandlingsmetoder eller
med evaluering af politiske programmer i daginstitutionerne.
Men det er interessant at notere sig, at en del af disse studier
ikke kun trækker på et andet videnskabeligt paradigme end
majoriteten – herunder benytter sig kvalificeret af metoder,
majoriteten ikke behersker (positivisme/neo-positivisme,
avanceret statistisk analyse). I disse studier kommer omridset
af en form for “behandlingsregime” eller “behandlingspara-
digme” frem, der ellers ikke er repræsenteret i materialet,
hverken i 2006 eller 2007. Enigheden om at forstå “udsat-
hed” enten i et samfundsperspektiv (systemniveau) eller i
lyset af hverdagens sociale dynamikker og magtrelationer
(interaktionsniveau) udfordres eller suppleres af en ander-
ledes forståelse, hvor det individuelle barn diagnosticeres ud
fra indikatorer på udsathed (særlige behov, lærings- eller
funktionsvanskeligheder, sprog/etnicitet etc.), og hvor der
sigtes mod en intervention eller behandling, der målretter sig
– ikke mod det pædagogiske miljø – men mod barnet.
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I den forbindelse kan det måske være relevant at hæfte sig ved
nogle af de relative, nationale forskelle, vi kan konstatere i revie-
wet. Blandt de tre studier, der er behandlet under “imple-
mentering”, beskæftiger det danske studium sig med, hvor-
dan den danske lov om læreplaner implementeres i dagin-
stitutionerne. De to svenske studier analyserer og reflekterer
over, hvordan førskolens praksis forholder sig til de overord-
nede demokratiske og sociale formål i den svenske nationale
læreplan. (I hvilket omfang lever praksis op til idealerne?) Vi
kan intet konkludere på denne lille iagttagelse. Men vi kan
rejse nogle spørgsmål, som vi måske kan få et bedre grund-
lag for at diskutere i forlængelse af kommende forsknings-
kortlægninger: Relaterer disse to forskellige former for forsk-
ningsinteresse sig til forskellige former for forståelse af vel-
færdsstaten og dens institutioner? Adskiller de dominerende
forståelser og forvaltninger af velfærdstaten sig fra hinanden
i de skandinaviske lande? Kan vi på sigt konstatere bestemte
tendenser i transformationerne af velfærdsstaterne? Er tem-
poet i givet fald forskelligt i de skandinaviske lande? Og det
interessante spørgsmål for en forskningsoversigt: Kan der
beskrives en sammenhæng mellem disse eventuelle transfor-
mationsprocesser og forandrede forskningsinteresser?

Et umiddelbart bud kunne være, at der i dag i Skandinavien
eksisterer et spændingsforhold mellem den mere klassiske vel-
færdsstat, hvor institutionernes rolle defineres i brede, over-
ordnede formålsformuleringer af demokratisk og social art,
og den moderne “konkurrencestat”, der kontraktstyres via præ-
cist definerede målsætninger og specifikke målinger. I en
klassisk velfærdsstatsmodel retter forskningsinteressen sig
ofte mod forholdet mellem de politisk formulerede idealer
og den praktiske realitet i de offentlige institutioner. En sam-
menligning, der sjældent falder ud til institutionernes for-
del, men som har den kritiske intention at bidrage til idea-
lernes realisering. I konkurrencestatsmodellen bliver imple-
menterings- og evalueringsforskningens rolle blandt andet
at bidrage med eksakt viden om, hvorvidt et givet program er
gennemført, og hvorvidt det har den ønskede effekt (samt
eventuelt intenderede eller ikke-intenderede virkninger eller
bivirkninger), herunder gerne beregne forholdet mellem res-
sourceforbrug og udbytte. Et bud i forlængelse heraf kunne
være, at konkurrencestatsmodellen pt. er mere dominerende
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i Danmark, end i det øvrige Skandinavien – og det åbne
spørgsmål kunne være, om vi i fremtiden i hele Skandinavien
kommer til at se flere studier, der eksplicit definerer sig som
implementerings- og evalueringsforskning, og som i højere
grad benytter sig af kvantificerende forskningsdesign?

Og nu vi er ved eventuelle nationale forskelle. På ét punkt
behøver vi ikke være spekulative: Det bemærkelsesværdige
fravær af forskningsetiske overvejelser i de danske studier, er
det svært at snakke sig uden om, hvis man er dansk forsker.

5.2 Implikationer

At udforme generelle anbefalinger til forskning, forsknings-
politik, forskningsformidling og forskningskortlægning på
baggrund af de foreliggende to forskningsoversigter er en
opgave, der skal håndteres med omhu. Oversigterne viser
generelt høj kvalitet inden for forskningen i institutioner for
de 0-6-årige, men de peger også på en diversitet i indhold og
metoder, der i sig selv rummer en kvalitet. Dertil kommer, at
der i Skandinavien – til trods for sproglige og velfærdsstats-
lige ligheder – også eksisterer en række centrale forskelle
både med hensyn til forskningspolitik og med hensyn til orga-
niseringen af forskningen og professionsuddannelserne
inden for førskoleområdet. Hvis vi med denne diversitet i
erindringen alligevel skal formulere en række implikationer
af de analyser, som forskningskortlægningen har ført frem
til, kan de se således ud:

5.2.1 Forskningen 

Det er naturligt her at argumentere for en fortsat udvikling
af kvaliteten af forskningsprojekterne, selvom den alt over-
vejende har været god. For de kvalitative studiers vedkom-
mende ligger udfordringerne i at være mere eksplicit med –
begrundelserne for og konsekvenserne af – valg af forsk-
ningsdesign og metodologiske vinkler. For kvantitative studier
kunne det være en udfordring at reflektere nærmere over,
hvilke perspektiver og interesser, der er repræsenteret i studierne,
og hvor detaljeret og nuanceret et billede af forskningsgenstan-
den, der konstrueres. Det vil sige, det kunne være en udfor-
dring for de kvantitative studier at besinde sig (yderligere) på
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nogle af de kvalitetskrav, der i EPPI-reviewet specifikt stilles
til de kvantitative undersøgelser. Hertil kommer, at udviklin-
gen af kompetencen til at arbejde med mixed designs, der
omhyggeligt kombinerer kvalitative og kvantitative metoder,
må være en oplagt udviklingsopgave. Ikke nødvendigvis for
alle forskningsprojekter, men for de mange, der klart mar-
kerer en interesse i den retning.

Med hensyn til forskningens indhold, er det tilsvarende op -
lagt at efterlyse flere forskningsprojekter, der metodisk og
teoretisk evner at kombinere mikro-perspektivet – børnenes, det
pædagogiske personale og forældrenes perspektiv – med et
makro-perspektiv, der for eksempel er i stand til at opfange sam-
menhængen mellem generelle forandringer i de skandina-
viske velfærdsstater og den konkrete interaktion mellem
mennesker i institutionernes dagligdag. Her kunne det være
oplagt med flere komparative undersøgelser af førskolepraksis og
førskolepolitik på tværs af de nationale og lokale grænser i
Skandinavien – og meget gerne sammenholdt med nationale
og lokale organiseringer af livet for de 0-6-årige internationalt
og med transnationale uddannelsespolitiske bevægelser.

Hvad angår det helt konkrete valg af forskningsområder, så
er der stadig behov for undersøgelser, der tager udgangs-
punkt i børnenes liv og samliv med hinanden og med de
voksne i institutionerne. Der er behov et forstærket fokus på
børnenes sundhed og trivsel, og der er behov for undersø-
gelser, der omfatter/inddrager forældrene. Temaet “udsat-
hed, social selektion, in- og eksklusion” er desværre ikke ble-
vet uaktuelt, og der er et tydeligt behov for flere undersøgel-
ser, der også mere langsigtet kan vise konsekvenserne af
bestemte typer af indsats. 

5.2.2 Forskningspolitikken 

Ihukommende at skandinavisk forskningspolitik ikke er
nogen ensartet størrelse, så implicerer behov for flere  longitu -
dinelle undersøgelser også et behov for flere større og længereva-
rende forskningsprojekter inden for førskoleområdet. I 2007
som i 2006 repræsenter førskoleforskningen i meget høj grad
forskning udført af enkeltforskere. I den forbindelse kunne
det også være interessant med studier, der følger børnene på
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tværs af institutionsgrænserne mellem førskoleinstitutio-
nerne, grundskolen (og ungdomsuddannelserne).

5.2.3 Forskningsformidlingen

Som al anden forskning skal forskningen i førskoleområder
formidles til flere målgrupper. En central målgruppe er for-
skersamfundet, fordi det er her forskningen kvalificeres meto-
disk og teoretisk gennem gensidig kritik. Her er en tættere
dialog mellem de skandinaviske forskningsmiljøer oplagt,
men det kan også være interessant for en international (for-
sker-)offentlighed at få større indblik i de skandinaviske vel-
færdsstaters organisering af livet for de 0-6-årige i daginstitu-
tionerne og i den praksis, der udspiller sig der. En anden vig-
tig målgruppe for forskningsformidling er professionsuddan-
nelserne, hvor undervisningen i stigende grad skal være forsk-
ningsbaseret – om end dette begreb fortolkes og forvaltes
noget forskelligt i de forskellige skandinaviske lande, blandt
andet afhængigt af, hvordan forholdet mellem forskning og
uddannelser, universiteter og professionsuddannelserne
aktuelt er organiseret. Det ændrer dog ikke ved, at rigtig
mange af de forskningsprojekter, vi har reviewet både i år og
sidste år, i høj grad kunne fortjene at blive formidlet til brug
i de pædagogiske grund- og efteruddannelser. De mange
fremragende casestudier af det sociale samspil, som børnene
medvirker i, er så rige på eksempler, detaljer og nuancer, at
de er oplagte som grundlag for professionel refleksion, her-
under for overvejelser over, hvordan det pædagogiske per-
sonale mest hensigtsmæssigt skaber rum for og understøtter
børnenes egen udvikling og læring. Men også forældre og
den interesserede offentlighed ville kunne have glæde af at
blive præsenteret for dette materiale.

5.2.4 Forskningskortlægningen 

Afslutningsvis kan vi konstatere en udfordring, som knytter
sig til den fortsatte udvikling af forskningsvurderingssyste-
mer, der kan registrere – informere om og bidrage til at ini-
tiere – forskning, der kan rumme en bred vifte af forsk-
ningstemaer og forskningsdesign. Her er det centralt at
udvikle systemer, der er sensitive over for såvel kvalitative som
kvantitative studier og mixed designs, så ingen studier kvali-
tetsvurderes på for spinkelt grundlag. Men det er også cen-
tralt at udvikle systemer, der er så dynamiske, at de bliver i
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stand til at gribe forandringer af forskningsmæssig, meto-
disk/teoretisk/ videnskabsteoretisk art. Forskningsmæssige
nybrud, skabelse af radikal ny viden, paradigmatiske brud
skulle jo gerne være fremtiden – også inden for den skandi-
naviske forskning i de 0-6-åriges liv, leg og læring.
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6 Appendiks 1: 
Et eksempel på en
 genbeskrivelse
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Item: Høgsbro, K. (2007) ETIBA En forskningsbaseret evaluering
af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, her-
under evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied behavior
Analysis)

6.1 EPPI-Centre data extraction and coding
tool for education studies V2.0
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7 Appendiks 2: 
Abstract af 46  
undersøgelser omtalt 
i kapitel 4

Bartholdsson, Å. (2007) Med facit i hand: 

normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två

svenska skolor

Studiet har til formål at undersøge børns socialisationsproces,
og hvordan normalitet læres. Studiet er en etnografisk under-
søgelse af relationer. Undersøgelsen konkluderer, at det er
svært at give en opskrift på hvilken adfærd, der leder til nor-
malitet, da normalitet er en kompleks størrelse.

Björklund, C. (2007) Hållpunkter för lärande

Dette studie handler om børns møde med matematik i
daginstitutionen. Studiet giver en beskrivelse og en kvalitativ
analyse af, hvordan småbørns matematiske læringsoplevelser
dannes, og af hvordan de bruger deres matematiske forstå-
else. Studiet har et etnografisk design. Undersøgelsen viser,
at småbørn oplever og diskuterer forskellige matematiske for-
ståelsesaspekter som dimensioner og proportioner, place-
ring, udstrækning, antal og rækkefølge. Sammenligning er et
hovedaspekt. Analysen viser, hvordan børn bruger deres
matematiske forståelse til at følge de sociale spilleregler, til at
beskrive deres omgivende verden og til at løse problemer.

Drugli, M.B.; Larsson, B.; Clifford,  G.; Fossum, S.

(2007) Pervasive and Non-pervasive Conduct

 Problems in a Clinic  Sample Aged 4-8 years: Child,

family and  day-care/school factors

Undersøgelsens formål er at identificere børn med størst
risiko for omfattende adfærdsproblemer og at skabe optimale
interventioner såvel overfor børn med omfattende adfærds-
problemer (det vil sige både i daginstitution/skole og i hjem-
met) som overfor børn med begrænsede adfærdsproblemer
(det vil sige kun i hjemmet). Studiet er designet som en
deskriptiv tværsnitsundersøgelse.
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Blandt undersøgelsens resultater kan fremhæves, at lav social
kompetence og egoisme i samværet med kammeraterne er de
stærkeste indikatorer for omfattende adfærdsproblemer.
Interventioner rettet mod lærer-elev-relationen ser ud til at
forstærke positiv respons fra både lærer og kammerater og til-
lige at mindske barnets aggressive adfærd udenfor hjemmet.
Begge disse vigtige aspekter vil reducere risikoen for, at et
barn med adfærdsproblemer udvikler sig i negativ retning. 

Ekström, K. (2007) Förskolans pedagogiska

 praktik: ett verksamhetsperspektiv

Dette studie undersøger og ønsker at forstå, hvordan teams i
førskolen udformer og realiserer den pædagogiske praksis,
og hvordan arbejdsbetingelserne påvirker denne proces. Stu-
diet er etnografisk dokumentbaseret. Undersøgelsen viser, at
de daglige rutiner udformer og begrænser praksis i førskolen.
Undersøgelsen har fokus på omsorg. Omfanget af børnenes
indflydelse varierer; dels med aktiviteternes indhold og dels
med børnenes socioøkonomiske baggrund.

Engdahl, I. (2007) Med barnens röst: ettåringar

“berättar” om sin förskola

Med udgangspunkt i børns position som aktive deltagere med
lige ret til at udtrykke deres ideer og påvirke deres hverdags-
liv er det undersøgelsens mål at fremme barneperspektivet
gennem et etnografisk studie af ét-årige i en kommunal dag-
institution i en multikulturel stockholmsk forstad. Blandt
resultaterne (der af forskeren præsenteres som fortællinger
fortalt af børnene) kan fremhæves, at børnene værdsætter
det at være sammen, at de aktivt vælger hinanden, og at der
ser ud til at være voksende venskab imellem dem. Der kan
ikke observeres tegn på aggression og eksklusion. Børnene
henvender sig sjældent til de voksne for at få hjælp eller
bekræftelse eller for at invitere disse til at lege med. De fysi-
ske omgivelser spiller en vigtig rolle i børnenes måde at være
sammen på.

Fast, C. (2007) Sju barn lär sig läsa och skriva.

Familjeliv och populärkultur i möte med förskola

och skola

Disputatsens mål er i et etnografisk design at undersøge, gen-
nem hvilken social og kulturel praksis syv børn udvikler læs-
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ning og skrivning i deres hjem. Desuden efterspores de ufor-
melle og dagligdags situationer, hvor børnene på egen hånd
øver sig i læsning og skrivning. Et tredje mål er at undersøge
overgangene mellem hjem, daginstitution, børnehaveklasse
og indskoling for at bestemme, i hvilken grad og på hvilke
måder børnene bruger deres tidligere erfaringer med og
viden om læsning og skrivning. I undersøgelsen konkluderes
det bl.a., at børnene tidligt praktiserer læsning og skrivning
gennem deres sociale relationer i hverdagen. Også gennem
populærkultur og medier møder børnene læsning og skriv-
ning, og de øver disse kompetencer i samværet med andre
børn. I mødet med skolen bliver deres erfaringer hermed
imidlertid ikke værdsat. Denne manglende overensstem-
melse mellem oplevelsen af læsning og skrivning i og uden-
for skolen, kan føre til fremmedgørelse overfor læsning og
skrivning. 

Greve, A. (2007) Vennskap mellom små barn i

 barnehagen

Studiets formål er at undersøge, hvad der karakteriserer ven-
skaber mellem 2-3-årige børn i børnehaven. Studiet er desig-
net som et case study. Undersøgelsen viser, at børnene aktivt
former deres venskaber, og at de gennem disse oplever en
følelse af at være sammen i børnehavens livsverden. Blandt
venskabernes karakteristika kan nævnes humor, konflikter,
konfliktløsning, styrkelse og udfordring af regler og en etisk
dimension. Det understreges, at børnene bør gives plads –
også fysisk både inde og ude – til at udvikle deres venskaber.
Stabile relationer og tid til fælles interaktion er essentiel for
børnene.

Grønfeldt, V.; Nyboe, M.; Egberg Mikkelsen, B.

(2007) Hvor sunde er de danske børnehaver.

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Dette studie er en kortlægning af livsstilsmæssig praksis, af
diverse politikker (for mad- og måltider, bevægelse og fysisk
aktivitet, håndhygiejne og børnenes sociale relationer) og af
hverdagspraksis i børnehaver i Danmark. Studiet er designet
som tværsnitsundersøgelse og udført via spørgeskema med et
vist element af ‘What works’. Resultaterne viser, at persona-
let i stor udstrækning mener, at man har et medansvar for
børnenes kostvaner, fysiske udfoldelse og hygiejne. Generelt
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er der sammenhæng mellem personalets holdning til med-
ansvar og det, at den pågældende institution har en politik for
området. Hvilke præcise kausale sammenhænge og hvilken
indre dynamik der er mellem holdning til medansvar, eksi-
stens af en politik og faktisk dagligdags praksis må afklares i
yderligere undersøgelser.

Halldén, G. (2007) Barns plats och platser för barn

Denne undersøgelse har karakter af forskningssyntese.
Undersøgelsen beskriver førskolen som et ‘sted’, hvor omsorg
er af stor betydning for udviklingen af menneskelige relatio-
ner. Det konkluderes, at børn skaber ‘steder’, og disse steder
har betydning for, hvordan det enkelte barn kan (inter-
)agere. Steder er sociale og dermed en del af kammerat-
skabskulturen, som igen er en del af hele børnekulturen. Ste-
der i førskolen kan ses som noget, der skaber orden, men det
væsentlige er, at alle aktører bidrager til udviklingen af den
orden og de symboler, som er knyttet til det specifikke sted.

Halldén, G. (2007) En institutionaliserad barndom

eller rum för relationer

Undersøgelsen har karakter af forskningssyntese. Formålet er
at vise, hvordan barneperspektivet kan åbne for muligheden
af at stille spørgsmålstegn ved begrebet institutionalisering.
Undersøgelsen viser, at for at bestemme, om et barn er insti-
tutionaliseret eller ej, må man undersøge, hvad barnet egent-
lig gør i institutionen (førskolen) – først og fremmest ved
etnografiske studier. Når man antager barnets perspektiv,
tvinges man til at spørge, hvordan børn ‘gør førskole’.

Halldén, G. (2007) Omsorgsbegreppet och bilden

av barnet

Der er tale om en forskningssyntese havende det formål at
beskrive og diskutere, hvordan omsorg er relateret til før-
skolelærerens profession. I undersøgelsen fremhæves en for-
ståelse af omsorg og læring, som adskiller de to begreber, og
hvor det er omsorgsaspektets særlige karakter, der gør det
nødvendigt at skelne mellem omsorg og læring. At drage
omsorg betyder ikke at have kontrol over. Der er tale om en
gensidig relation. Den professionelle, som giver omsorg i en
institutionel kontekst, må derfor gøre dette på en måde, der
støtter modtageren i selv at være omsorgsgivende. Førskolen
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bør ikke kun ses som et sted for børn ‘på vej’ (gennem en
læringsproces), men som et sted hvor børn lever deres liv og
skaber relationer til andre.

Halldén, G. (2007) Synen på barn och på relatio-

nen mellan barn och föräldrar

Der er tale om en forskningssyntese omhandlende idéen om
barndommen og om den ideelle relation mellem børn og
forældre. Undersøgelsen peger på, at nutidens børn lever
under indflydelse af stærke ideologier for, hvordan familieliv
og barndom bør være. Børn lever adskilt fra de voksnes liv,
sådan at voksne ikke møder børn i løbet af dagligdagen. Bil-
ledet af, hvad et barn er, kan derfor eksistere uden kontakt
med faktisk levende og handlende børn. Der bliver et skel
mellem børn som ikoner og virkelige børn.

Hansen, J. (2007) Menn i barnehagen: muligheter

og begrensninger

Formålet med dette studie er at bidrage til den teoretiske dis-
kussion af køn og maskulinitet, specifikt i forhold til mænd i
et kvindeerhverv. Derudover bidrager undersøgelsen til
udviklingen af initiativer rettet mod rekruttering af mænd og
mod styrkelse af mænds tilfredshed i jobbet. Studiet er en
etnografisk holdningsundersøgelse. Forfatteren peger på, at
den verbale kultur omkring daginstitutioner er bundet til
vores traditionelle konstruktion af køn. Maskulinitet er for-
bundet med mænd og det feminine med kvinder. Denne kon-
struktion gør det svært for mænd at vælge at arbejde i dagin-
stitution og at blive i jobbet. En løsning kunne være at under-
strege det professionelle i daginstitutionsjobbet frem for
omsorgen.

Häikiö, T. (2007) Barns estetiska läroprocesser:

atelierista i förskola och skola

Studiets mål er at undersøge børns æstetiske læreprocesser i
børnehave og skole. Der er tale om et etnografisk studie, hvis
mål er at beskrive og analysere betydningen af Reggio Emi-
lias pædagogiske filosofi i svensk skole og førskole. Studiet
ønsker at belyse forholdet mellem børns kunstneriske frem-
bringelsesprocesser og deres generelle læringsprocesser.
Undersøgelsen påpeger, at de kreative aktiviteter i Reggio
Emilias pædagogiske praksis kan understøtte kognitiv, emo-
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tionel og social læring hos børn. Forfatteren fremfører, at
Regio Emilias fokus på æstetiske lærerprocesser passer godt
til den skandinaviske skole, og at denne pædagogik tillige
kan støtte den demokratiske læringsproces.

Høgsbro, K. (2007) ETIBA En forskningsbaseret

evaluering af rehabiliterings- og træningsindsat-

sen for børn med autisme, herunder evaluering af

behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior

 Analysis)

Undersøgelsens formål er at evaluere forskellige behand-
lingsmåder rettet mod børn med autisme. Der er tale om et
effektstudie designet som kvasieksperimentelt case-control-
studie med to ikke-randomiserede grupper. Undersøgelsen
konkluderer, at intervention med behandlingsmetoden ABA
ikke støtter børnenes udvikling bedre end den sædvanlige
behandling af autistiske børn i Danmark. Ikke desto mindre
oplever forældrene til de ABA-behandlede børn en støtte,
som ikke er til stede i det sædvanlige behandlingstilbud.

Højholt, Charlotte (2007) Læring på Tværs: 

4 børnehaver i København udvikler  lærings -

netværk, rapport fra projektet

Denne rapport handler om et netværk med fire børnehaver,
hvor der er fokus på, hvordan børnene lærer i deres respek-
tive børnehaver. Der er tale om et case-study. Rapporten viser,
at den gensidige udveksling af praksis og holdninger mellem
institutionerne, for eksempel som debat i det professionelle
netværk, er inspirerende.

Jensen, B. (2007) Kan daginstitutioner gøre en

 forskel?

Studiet har til formål at undersøge, om daginstitutionen kan
gøre en forskel for de socialt udsatte børn. Undersøgelsen er
et etnografisk effektstudie og designet som en tværsnitsun-
dersøgelse. Undersøgelsen viser, at fremtidige interventioner
skal 1. fokusere på handlekompetenceløft hos pædagogerne,
2. være baseret på et innovationsparadigme i stedet for at
fokusere på det enkelte barns mangler og 3. have opbakning
i det politiske og administrative system. Skal kommende inter-
ventioner være en succes, må to kriterier være opfyldt: 1. kva-
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litetsudvikling i institutionerne skal være baseret på eksiste-
rende mål og 2. børnenes udbytte af at være i daginstitution
skal fremmes ved at støtte deres kompetencer og evne til at
mestre deres liv både her og nu og på længere sigt.

Johansson, E. (2007) Etiska överenskommelser i

förskolebarns världar

Studiets formål er at frembringe viden om etiske aftaler mel-
lem små børn i førskolen. Gennem et case-studie undersøges
det, hvordan etiske værdier og normer opleves og udtrykkes
i børns interaktion i førskolen. Undersøgelsen viser, at
omsorg et det overordnede etiske princip i børnehaven, men
det etiske hierarki er tillige markeret gennem princippet om
retfærdighed. Forfatteren påpeger, at dette er en interessant
modsætning. Forfatteren understreger vigtigheden af demo-
krati i børnehaven, ikke som illusioner om børns reelle ind-
flydelse, men som fortsat refleksion over demokratiets dilem-
maer, for eksempel det individuelle overfor det kollektive,
majoritet overfor minoritet og retten til at tale overfor retten
til at bestemme. 

Johansson, E.; Pramling Samuelsson, I. (2007) “Att

lära är nästan som att leka”: lek och lärande i

 förskola och skola

Studiet undersøger, om leg og læring kan integreres i en mål-
styret praksis i børnehaven. Der er tale om et etnografisk
effektstudie i case-study-design. Forskellige pædagogiske stra-
tegier og opfattelser for eksempel vedrørende forståelsen af
forskellene mellem leg og læring påvirker måden leg/læring
gribes an på. Studiet giver dog mange eksempler på aktivite-
ter i førskolen og indskolingen, hvor fantasi/fiktion og krea-
tivitet/fornyelse integreres i læringsaktiviteterne på en suc-
cesfuld måde – både som midler til læring, som kvaliteter i sig
selv og vigtigst: som måder at skabe (meta)refleksion og ny
viden blandt børn og lærere på. Det konkluderes, at det er vig-
tigt at finde en ‘tredje vej’, hvor hverken leg eller mere tra-
ditionelle skole-agtige aktiviteter dominerer.

Jonsdottir, F. (2007) Barns kamratrelationer i

 förskolan: samhörighet, tillhörighet, vänskap,

utanförskap

Målet med dette studie er at få belæg for at diskutere, om før-
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skolen er et miljø, der giver alle børn muligheder for at skabe
gode relationer til andre børn. Studiets design er sociome-
trisk og organiseret som tværsnitsundersøgelse. Der konklu-
deres negativt på undersøgelsens spørgsmål om førskolens
miljø. Der er således forskelle på børns muligheder for at
skabe gode relationer i førskolen, som ikke har kunnet for-
klares ved baggrundsfaktorer, hvilket giver anledning til
videre at undersøge, hvad der så forårsager de forskelle, som
er identificeret i de forskellige undersøgte førskolegrupper. 

Jørgensen, O. (2007) Ledelse af dagtilbud under

forandring. En undersøgelse af ledelsesstruktur og

lederfaglighed på dagtilbudsområdet

Der er tale om et oversigtsstudie, som beskriver ledelses-
struktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. Undersø-
gelsen viser, at tendensen til at koncentrere ledelsesfunktio-
nen på daginstitutionsområdet repræsenterer nye politiske
krav om kvalitet og effektivitet på området. Tendensen til at
hierarkisere ledelse har skabt to modsatrettede, komple-
menterende eller konkurrerende profiler: enten fokuseres
der på strategi og administration eller også fokuseres der på
professionalitet og det daglige arbejde. De nye strukturers
legitimitet og (delingen af arbejde mellem) de nye ledelses-
profiler udfordres ifølge undersøgelsens respondenter sta-
dig.

Kibsgaard, S. (2007) Fortellerglede og dokumen-

tasjon; Trygge barn i trygt miljø. Tredje og avslut-

tende rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom

skoler og  barnehager på Hitra og Frøya 2007

Studiet har til formål at undersøge og udvikle fortællingen
som en del af praksis i børnehave og skole. Der er tale om et
udviklingsarbejde, hvor der samarbejdes mellem børnehave
og skole. Blandt de væsentligste resultater kan peges på, at
projektdeltagerne – pædagogerne og lærerne – har fået nye
kompetencer knyttet til fortælling.

Klerfelt, A. (2007) Barns multimediala berättande.

En länk mellan mediakultur och pedagogisk

 praktik

Denne afhandling er et etnografisk studie, som undersøger
børns digitale fortællen og kulturelle meningsskabelse som
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forbindelsesled mellem pædagogisk praksis og mediekultu-
ren. Afhandlingen viser, hvordan børn kan integrere deres
erfaringer fra mediekulturen med den institutionelle praksis
og forstærke deres virke som kulturproducenter. Det vises til-
lige, hvordan børn og pædagoger bygger bro mellem den
pædagogiske institution og mediekulturen gennem deres
interaktive processer og deres billedfortællinger. Undersø-
gelsen viser også, hvordan pædagoger kan skifte position, når
den pædagogiske situation forandrer sig som følge af udvik-
lingen af nye teknologier.

Löfdahl, A. & Hägglund, S. (2007) Spaces of

 Participation in Pre-School: Arenas for Establishing

Power Orders

Dette studies formål er i et etnografisk design at undersøge
rum for deltagelse i førskolen. Undersøgelsen viser, hvordan
børns fælles viden om social status og social differentiering i
den gruppe, de er deltagere i, blev styrket og bekræftet gen-
nem en traditionel lærerstyret rundkredsleg, hvor børnene
på skift skulle vælge en kammerat.

Lysklett, O.B. & Emilsen, K. (2007) Menns

 yrkesidentitet i natur- og friluftbarnehager

Formålet er at undersøge mænds professionsidentitet i før-
skolen. Undersøgelsen er gennemført med et design uden
kontrolgruppe (kun gruppen af mænd i aktiviteten indgår),
og deltagerne er kun kontaktet efter, at de er startet i aktivi-
teten.

Andelen af mandlige ansatte i skov- og naturbørnehaver er
større end i almindelige daginstitutioner, og undersøgelsen
viser, at mænd i naturbørnehaver i højere grad bevidst har
valgt pædagogfaget. Mænd anser førskolen for et traditionelt
kvindeligt miljø med lav status og en lavtlønnet arbejdsstyrke.

Lysklett, O.B. & Emilsen, K. (2007) Hva kjenneteg-

ner menn i natur- og friluftsbarnehager, og hvor-

for er det så mange menn i disse barnehagene?

Dette studies formål er at undersøge, hvad der kendetegner
mænd, som arbejder i naturbørnehaver, og hvorfor så mange
mænd arbejder i denne type børnehave. Undersøgelsen er
gennemført med et design uden kontrolgruppe (kun grup-
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pen af mænd i aktiviteten indgår), og deltagerne er kun kon-
taktet efter, at de er startet i aktiviteten. Blandt undersøgel-
sens resultater kan nævnes, at der ikke er forskel på mænd i
naturbørnehave og almindelig børnehave, hvad angår alder,
social position og uddannelse. Mænd i naturbørnehaver læg-
ger vægt på, at de kan bruge interessen for naturen i deres
arbejde. Denne gruppe mænd understreger også, at arbej-
det er mere selvstændigt end tilsvarende arbejde i en almin-
delig daginstitution. Det konkluderes, at naturbørnehaver er
et godt sted at fremme rekrutteringen af flere mænd til før-
skolen.

Lysklett, O.B.; Emilsen, K. (2007) De er mange, de

er motiverte, de er menn i natur- og  frilufts barne -

hage! Sluttrapport fra prosjektet “Menn i natur-

og friluftsbarnehager”

Formålet med rapporten er at kortlægge, hvad der kende-
tegner mænd ansat i naturbørnehaver og at finde positive
aspekter, som kan føre til større rekruttering af mænd til før-
skolen. Undersøgelsen er gennemført med et design uden
kontrolgruppe, og deltagerne er kun kontaktet efter, at de er
startet i aktiviteten. Undersøgelsen viser, at mænd i natur-
børnehaver i højere grad end andre mandlige pædagoger
bevidst har valgt at blive pædagog. De anser førskolen for et
traditionelt kvindeligt miljø. Der peges på, at naturbørneha-
ven tilfredsstiller mænds behov for at være i naturen, og at
mænd i naturbørnehaver er velmotiverede og tilfredse med
deres job.

Madsen, M.H. (2007) Metoder til forbedring af

håndhygiejne i dagtilbud

Studiets formål er i et “what works”-perspektiv, at indhente
data om metoder til forbedring af håndhygiejne blandt børn
og ansatte i børnehaver. Der er tale om et systematisk review.
Forfatteren konkluderer, at jo bedre instruktionen i hånd-
hygiejne er, desto større er reduktionen af infektioner. Det
påpeges, at det er vanskeligt at konkludere, at visse af de stu-
derede interventioner er mere effektive end andre, hvorfor
det ikke kan konstateres, at forbedring af håndhygiejne er
mere virksom overfor antallet af infektioner end forbedring
af andre former for hygiejne.
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Markström, A.-M. (2007) Att förstå förskolan:

 vardagslivets institutionella ansikten

Dette er et etnografisk studie, som undersøger, hvordan børn,
ansatte og forældre via social praksis former institutionen og
realiserer det, vi opfatter som “barndom”. Studiet viser, at
den forskellige praksis i førskolen bidrager til at opretholde
opfattelser af, hvad og hvordan førskolen, børnene og til en
vis grad også forældrene bør være, og hvordan de bør handle.
Da de forskellige aktører bruger forskellige resurser, for
eksempel når de kategoriserer og kommunikerer med bør-
nene, produceres der forskellige samtidige sandheder, som
transformeres til normaliteter.  

Olesen, J. (2007) Når loven møder børns

 institutioner

Studiet undersøger implementeringsstrategier og -processer
i forbindelse med “Lov om pædagogiske læreplaner (The
national curriculum of ECE)”. I et etnografisk design beskri-
ves det, hvordan politisk initierede forandringsprocesser på
vejen gennem forskellige netværk opnår accept, ændres eller
forkastes af professionel diskurs og praksis. Det konkluderes,
at det er svært på forhånd at opstille kriterier for succes for
netværksbaserede policy-processer. Sådanne kriterier skal
relateres til et uklart sæt af normer og værdier, og legitime-
ringen afhænger af, hvordan implementeringsprocessen bli-
ver opfattet. Kriterier for succes må derfor ses som en inte-
greret del af den politiske proces.

Olsen, B. (2007) Pædagogik, pædagogmedhjæl-

pere og pædagoger: arbejdsdelinger og opdragel-

sespraksis i daginstitutionen

Undersøgelsens mål er at belyse følgende spørgsmål: Hvad
karakteriserer pædagogmedhjælperes arbejde i daginstitu-
tioner og deres pædagogiske praksis? Hvilke relationer med
det uddannede personale indgår pædagogmedhjælperne i?
Studiet er designet som en etnografisk dokumentbaseret
tværsnitsundersøgelse af opfattelser. Det konkluderes, at der
ikke mellem pædagog og pædagogmedhjælper er nogen
over-/underordningsrelation i forbindelse med arbejdsde-
lingen. En skelnen mellem tre positioner i daginstitutionen,
nemlig en centralt positioneret ‘leder’, en ‘assistent’ og en
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‘tilskuer’ viser, at det ligeså ofte er pædagogmedhjælperen
som pædagogen, der indtager positionen som ‘leder’ eller
‘assistent’.

Petersen, A. (2007) Den tilsidesatte bog. Om den

moderne billedbog i dagtilbud

Studiet undersøger sprogudvikling og børnelitteratur i bør-
nehaven. Designet er et dokumentbaseret etnografisk studie
af opfattelser og relationer. Formålet er at afdække den uof-
ficielle litteraturkanon for børn mellem 1 og 6 år i dagtilbud.
Resultatet er, at den tilgang til pædagogiske praksis og æste-
tiske læreprocesser, som førskolelærerne giver udtryk for,
ikke passer med den faktiske ‘billedbogspraksis’ i de under-
søgte børnehaver. 

Rydland, V. (2007) How one Turkish-speaking girl

came to express her own voice in a Norwegian-

speaking playgroup

Studiet undersøger, hvordan en tyrkisktalende pige begyndte
at give udtryk for sin egen stemme i en norsktalende lege-
gruppe. Studiet er designet som en beskrivelse via case-study.
Forfatteren beskriver, at pigen i løbet af en lang observa-
tionsperiode oftere og oftere kommunikerer i, hvad der kal-
des ‘lade-som-om-tale’, og at hun kun øger sin egen stemme
i forhold til kammeraternes stemme i kommunikationen en
anelse. Det konkluderes, at vi behøver mere viden om betyd-
ningen af samtale med kammeraterne i forhold til sprogud-
viklingen hos børn med et andetsprog.

Samuelsson, S.; Olson, R.; Wadsworth, S.; Corley,

R.; DeFries, John C.; Willcutt, E.; Hulslander, J.;

Byrne, B. (Feb 2007) Genetic and Environmental

Influences on  Prereading Skills and Early Reading

and Spelling Development in the United States,

Australia, and Scandinavia

Det overordnede formå med dette tværnationale og tvær-
sproglige tvillingestudie er at identificere genetiske og mil-
jømæssige faktorer, som har betydning for små børns sprog-
og læseudvikling. Sammenligning af gennemsnit afslørede
et signifikant lavere skriftsprogligt vidensniveau på førskole-
niveau i Skandinavien, hvilket stemmer overens med den rela-
tivt mindre mængde fælles læsning og bogstavrelaterede akti-
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viteter og med den manglende fokus på skriftsproglig viden
i skandinavisk førskole. 

Sheridan, S. (2007) Dimension of Pedagogical

Quality in Preschool

Formålet med dette case-control-studie er at beskrive
kvalitetsbegrebet i førskolen. I studiet undersøges det, hvor-
dan fire dimensioner af pædagogisk kvalitet (det sam-
fundsmæssige, barnet, læreren og læringskonteksten) kan
bruges i forbindelse med evaluering. Forfatteren evaluerer i
denne artikel børns muligheder for deltagelse og indflydelse
i førskolen i perspektivet af disse fire dimensioner. Resultatet
tydeliggør pædagogisk kvalitets kompleksitet, og hvordan
denne konstitueres i interaktionen mellem forskellige aspek-
ter af menneskelige og materielle resurser. For at få greb om
pædagogisk kvalitet, er det nødvendigt at studere det samme
aspekt og fænomen og samme situation fra mere end ét per-
spektiv ad gangen. 

Sheridan, S.; Williams, P. (2007) Dimensioner av

konstruktiv konkurrens: konstruktiva konkurrens-

former i förskola, skola och gymnasium

Dette etnografiske tværsnitsstudies formål er at undersøge
og analysere konceptet Konstruktiv Konkurrence i forskel-
lige pædagogiske sammenhænge og at finde strukturer og
betingelser, som fremmer denne art konkurrence i den del
af uddannelsessystemet, som er rettet mod børn og unge. For-
fatteren fandt, at børn og navnlig unge ser konkurrence som
en del af deres daglige liv og af deres læring i skolen. I forhold
hertil er lærere væsentlig mere negative overfor konkurrence
og ser dette som et destruktivt aspekt i en læringssituation.
Forfatteren konkluderer, at førskole- og skolemiljøer er i
stand til at opfylde alle nødvendige betingelser for udvikling
af konstruktiv konkurrence blandt børn og unge.

Simonsson, M. (2007) Barndom och kulturella

artefakter: platsen som skapas runt bilderboken

Formålet med dette etnografiske studie er at undersøge bil-
ledbogens position og betydning som skaber af steder for
børn og børns steder i svensk førskole. Undersøgelsen viser,
at billedbogen kan støtte børn i at skabe ‘steder for børn’ om
til ‘børns steder’, fordi billeder i billedbøger er kulturelle
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artefakter, som stimulerer børns fantasi, kreativitet og deres
egen kulturskabelse. Forfatteren fandt, at børn bruger bil-
ledbogen på en aktiv og kompleks måde i en løbende for-
tolknings- og forhandlingsproces. Børnene ønsker ikke bare
at få læst højt; de vil gerne selv ‘læse’ billederne og skabe
deres egne idéer om historien.

Sparrlöf, G. (2007) “Vi manliga lärare”:

 Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner

och arbetsområden 1920-1963

Undersøgelsen er en historisk analyse af opbygningen af en
fagforening for skolelærere i Sverige – specielt med fokus på
forholdet mellem mandlige og kvindelige lærere, som i
begyndelsen var i hver sin fagforening. Designet er beskri-
velse på baggrund af sekundær dataanalyse. Undersøgelsen
viser, at det var en række udviklingsmæssige forhold, som
førte til sammenlægningen af mandlige og kvindelige lære-
res fagforeninger i 1963. Forfatteren konkluderer, at på trods
af sammenlægningen var der stadig problemer i forhold til
lige muligheder og lige løn på lærerområdet i 1963 – og det
er der også i dag.

Strand, T. (2007) Barnehagepedagogikkens

 epistemologi: en studie av den norske barnehage-

pedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer

Afhandlingen handler om, hvordan børnehavepædagogik-
kens epistemologi opstår, opretholdes og legitimeres. Der er
tale om et teoretisk og empirisk dokumentbaseret studie af
grundlaget og gyldighedsnormerne for den norske børne-
havepædagogik.

Afhandlingen viser, hvordan børnehavepædagogikkens epi-
stemologi opstår i dialektikken mellem symbolsk (førskole-
pædagogisk) kapital og det socialt skabte vidensfelt. Episte-
mologien opretholdes gennem de sociale handlinger i feltet
og legitimeres gennem kollektive fortællinger og myter, der
konstituerer basis for den sociale genkendelse af vidensfeltet.

Thörner, A. (2007) Att vara sex år och gå i

 förskoleklass

I et case-study-design udforskes og beskrives det, hvordan fysi-
ske og sociale betingelser materialiseres i integrerede aktivi-
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teter i klasseværelset. Forfatteren finder, at de fysiske betin-
gelser afgør, hvilken grad af fleksibilitet mellem læringsakti-
viteter og legeaktiviteter, der er mulighed for på den enkelte
skole i løbet af skoledagen.

Tyrén, L. (2007) Pedagogen, datorn och elevers

informationssökning: perspektiv på IKT-använd-

ning i yngre skolbarns klassrum

Formålet med undersøgelsen er gennem et case-study at
beskrive elevers mulighed for at anvende it i skolen. Studiet
viser, at der er forskel på, hvordan it bruges i de to under-
søgte skoler. I den ene skole var it velintegreret; i den anden
brugtes it kun til computerspil. Konklusionen er, at det ikke
er let for det pædagogiske personale at bruge computeren
som pædagogisk værktøj for børn i alderen 6-8 år. Forskerne
overvejer, om den manglende integration af computeren i
pædagogikken skyldes det faktum, at de ansatte var kvinder
og dermed mindre teknisk orienterede. Forskerne anbefa-
ler, at en sammenligning mellem mandlige og kvindelige
pædagoger i det her omtalte perspektiv gøres til genstand for
videre forskning.

Wilhelmsen, B.U. (2007) Mat i barnehagen.

 Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

Der er tale om et action research studie med metodegenere-
ring i “what works”-perspektiv. Emnet er ernæring i børne-
haven. Projektet viser, at bedre ernæring kan implementeres
i alle børnehaver i den pågældende kommune. Et andet
resultat af projektet er, at det var muligt at drage den kon-
klusion, at projektbaserede og selvstyrede læringsprocesser er
velegnede som led i efter- og videreuddannelse af pædagoger.

Änggård, E. (2007) Förskolebarnens bildkulturer 

– om dialoger i barns bildskapande

Formålet med undersøgelsen er at beskrive, hvordan børn i
førskolen tillægger deres egne billeder (tegninger) mening.
Studiets design er etnografisk. Undersøgelsen viser, at børns
meningsskabende aktiviteter er anderledes end voksenver-
denens. Børns egen kollektive meningsskabende kultur i for-
hold til deres egne frembringelser bør derfor gives større
opmærksomhed. 
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Änggård, E. (2007) Platser för bildskapande: 

arenor för samspel och utforskande av gränser

Dette studie undersøger, hvilke specifikke betingelser for
social interaktion der findes, hvor førskolebørn laver bille-
der/tegninger. Studiets design er etnografisk. Undersøgel-
sen viser, at den kunstneriske frembringelse af billeder og
tegninger blandt børn i førskolen er stærkt socialt påvirket.
Børnene er den aktive part i skabelsen af de meningsbærende
strukturer. Disse er ikke til stede i forvejen, men skabes via for-
handling. 

Ødegaard, E.E. (2007) Meningsskaping i barneha-

gen: innhold og bruk av barns og voksnes samtale-

fortellinger

Denne afhandling handler om de yngste børns førskole som
kulturelt og kulturskabende forum. Afhandlingens mål er at
beskrive, analysere og reflektere over den fælles menings-
skabelse hos børn og voksne i hverdagssituationer i førskolen.
Der er tale om et etnografisk studie af opfattelser og relatio-
ner. Hvis man opfatter daginstitutionen som en kulturel
arena for dannelse og læring, kan den ses som en arena bestå-
ende af modsigelser, fraktioner og forhandlinger af indhold.
Fælles narrativer har et klart didaktisk potentiale for frem-
bringelse af viden om, hvad der er relevant for det enkelte
barn og for udvidelse af barnets verden. Ved at de voksne bru-
ger sprog (samtale) udvidende og indledende i fælles narra-
tiver med børnene, bliver disse draget ind i sproget og kul-
turen.

Öman, M. (2007) Barns perspektiv på sin lek och

tillvaro i förskolan

I et etnografisk design inspireret af livshistorisk forskning,
beskrives børns eget perspektiv på leg og på deres liv i før-
skolen. Blandt undersøgelsens resultater kan nævnes, at børn
opfatter sig selv som legende, når de oplever, at de selv
bestemmer over deres handlinger. Aktiviteter som sættes i
gang eller styres af voksne opleves ikke så ofte som leg. I data-
materialet fremstod tre eksistentielle temaer, som børn
løbende må relatere sig til i deres leg og i deres sociale rela-
tioner: 1. ‘at høre til’ og kammeratskab, 2. magt og eksklusion
og 3. biologisk og socialt køn. Børn handler ud fra, hvad der
er relevant for dem i deres egen livsverden. Børn har således
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et konstruerende (modsat et passivt, rent modtagende) for-
hold til de kulturelle aspekter, som de voksne bevidst eller
ubevidst forsøger at bibringe dem.
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