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1. RESUME 

Ifølge Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012) kommer forældresamarbejde i centrum for 

Fremtidens Dagtilbud. Langt de fleste børn i Danmark er i dagtilbud, og barnets læring og trivsel 

påvirkes derfor både af det, der finder sted i hjemmet og i daginstitutionen, og ikke mindst i 

samspillet mellem de to arenaer. Det er således vigtigt at definere, konkretisere og skabe indhold i 

dette samspil. 

 

Det er netop formålet med denne vidensopsamling - på baggrund af et gennemført litteratur 

review - at undersøge, hvilke domæner og indikatorer samt principper for forældresamarbejde 

der kan identificeres i forskningen. Desuden har ekspertgruppen knyttet til projektet Fremtidens 

Dagtilbud bidraget med input baseret på danske empiriske undersøgelser og erfaringer fra 

praksis. 

 

Det overordnede reviewspørgsmål er: 

 

Hvilken effekt har programmer for forældreinvolvering på børn i dagtilbud? / How do 

programmes for parental involvement affect child outcomes in day care? 

 
Reviewet viser overordnet, at programmer for forældreinvolvering kan indeholde et eller flere af 

følgende elementer: Pædagog besøger hjemmet, forældre foretager bestemte aktiviteter med 

barnet, forældre møder andre forældre og forældre deltager i aktiviteter i dagtilbud. 

 

På baggrund af den inddragede litteratur om effektive interventionsprogrammer og input fra 

projektets ekspertgruppe har vi identificeret en række domæner for forældresamarbejde. Disse 

domæner kan overordnet inddeles i to hovedspor, der beskriver henholdsvis det generelle 

forældresamarbejde og det specifikke forældresamarbejde. 

 

Under det generelle forældresamarbejde hører samarbejde og kontakt forstået som et 

velorganiseret samspil mellem dagtilbud og hjem. Det specifikke forældresamarbejde er 

kendetegnet ved forældreaktiviteter i hjemmet, der understøtter dagtilbuddets aktiviteter med 

hensyn til læring samt kropslig, personlig og social udvikling. Under dette hovedspor hører også, at 

forældre undervises og tilbydes anvisninger i at træne barnets - især sociale færdigheder. 

 
I vidensopsamlingens diskussionsafsnit diskuterer vi forskelle og ligheder ved de kortlagte 

interventions- programmer i forhold til spørgsmålet om effekt forstået som gode resultater for 

barnets kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Vi peger ligeledes på to overordnede 

tendenser, der kan identificeres i de beskrevne interventionsprogrammer på tværs af de 

inddragede studier og programmer: Den udviklingsfremmende tendens og den 

adfærdsregulerende tendens. 

 

Vi kan konkludere, at det særlige ved effektive interventionsprogrammer er, at de involverer 

forældrene som aktører i styrkelsen af børnenes udvikling og dette foregår i et tæt samarbejde 

med dagtilbuddet. 

 

Forældrene modtager både støtte og konkret undervisning, og de skal deltage aktivt i udførelsen 

af de aktiviteter, der indgår i programmet. Nogle programmer er kendetegnet ved en høj grad af 

konkret forankring i aktiviteter, dvs. en styrkelse af bestemte former for udviklingsfremmende 

adfærd i familierne og i samspillet mellem dagtilbud og familie. Andre programmer supplerer 

disse konkrete arbejdsområder med en bred interventions- tilgang, som inddrager flere og andre 

forhold end forældre-barn-relationen og ofte en adfærdsregulerende træning, fx i forhold til social 

uhensigtsmæssig adfærd. Opfattelsen på tværs af interventionerne er, at en styrkelse af 

forældrenes egne forudsætninger og forældrekompetencer også er en vigtig forudsætning for 

barnets læringsmuligheder. 
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INTRODUKTION 

Ifølge Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012) kommer forældresamarbejde i centrum for Fremtidens 

Dagtilbud (se Bilag A). Langt de fleste børn i Danmark er i dagtilbud: Ca. 90 pct. af 0-2-årige er i vuggestuer, 

mens tallet for de 3-5-årige er endnu højere (97 pct.). Barnets læring og trivsel påvirkes derfor både af det, 

der finder sted i hjemmet og i daginstitutionen og ikke mindst i samspillet mellem de to arenaer. Det er 

således vigtigt at definere, konkretisere og skabe indhold i dette samspil. 

 

Vi ved fra tidligere forskning, at en god kontakt mellem forældre og personale er vigtig for barnet. Jo bedre 

kontakt jo mere oplever barnet kontinuitet, positive følelser og tryghed i forhold til dagtilbuddet (Nielsen & 

Christoffersen, 2009, Kousholt, 2011). Vi ved også fra forskningen i social arv og intergenerationelle studier 

(Jæger & Holm, 2005, Ploug, 2005) og fra teorier om børns udvikling (Vygotsky, 1978, Bronfenbrenner & 

Ceci, 1994, Bowlby, 1969), at selv om dagtilbuddene (og skolen) har stor betydning for et barns livschancer, 

er den mest betydende faktor forældrene eller i det mindste, at samspillet mellem barnets livsverdener i 

familien og institutionen spiller en afgørende rolle for barnets udvikling og trivsel. Ifølge en forløbs-

undersøgelse gennemført af SFI spiller familiens økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer en afgørende 

rolle for, hvordan barnet klarer sig. Det gælder på alle områder - lige fra succes i skolen over sociale 

relationer til helbred og fritidsaktiviteter (Mattsson et al., 2008). 

 

Vi ved fra anden forskning, at dette mønster allerede gør sig gældende fra daginstitutionsalderen, og at den 

sociale arv og ulighed allerede viser sig i børnehaverne (Jensen, 2005) og i dagplejen (Jensen, 2009). 

Undersøgelser om social arv viser således, at børnenes læring og skoleresultater i vid udstrækning er 

afhængig af familiebaggrund (Ploug, 2005), og at børns trivsel i dagtilbuddet og inddragelse i de sociale 

fællesskaber blandt andre på samme måde knytter sig til social baggrund (Jensen, 2005). Derfor er 

forældrene og ikke mindst de ressourcestærke forældre særdeles vigtige aktører, når børns læring og 

inklusion skal understøttes i dagtilbuddene. Et konstruktivt samarbejde mellem daginstitution og forældre er 

en af vejene til at skabe sammenhæng og kontinuitet i børns liv på måder, som kommer alle børn til gavn, 

og som også gavner især socialt udsatte børn. 

 

Vi ved fra nyere forskning (bl.a. fra VIDA-projektet, Jensen et al., 2013), at forældresamarbejde ikke har 

været så meget i fokus i danske dagtilbud, som fx arbejdet med pædagogiske læreplaner har. Omvendt 

vidner en forskningskortlægning udarbejdet til VIDA-projektet (Larsen et al., 2011) og de senere analyser af 

forandringsprocesser som følge af VIDA (Kousholt & Berliner, 2013) om, at et målrettet og systematisk 

arbejde med forældresamarbejde kan føre til positive forandringer i forældresamarbejdsformer med påviste 

positive effekter for børn (Jensen et al., 2013, Jensen, 2013). I den sammenhæng skal det understreges, at 

forældre skal inddrages på ligeværdig vis, og forældres behov, ønsker og kapaciteter er således helt 

centrale at medtænke i et konstruktivt forældresamarbejde som det, der blev designet til VIDA-programmet 

(Jensen, 2013). 

 

På denne forskningsmæssige og teoretiske baggrund - et socioøkologisk perspektiv på barnets udvikling - er 

der udarbejdet et forsknings Review, som danner baggrund for design af den del af interventionen i 

Fremtidens Dagtilbud, der drejer sig om videreudvikling af forældresamarbejdet. Det er dette Review, som 

præsenteres her. I vidensopsamlingen beskrives først reviewets formål, metode og overordnede spørgsmål, 

og i den sammenhæng definerer vi også de vigtigste begreber. Herefter præsenteres kort den inddragede 

litteratur, og i den tematiske gennemgang præsenteres de domæner for forældresamarbejde, som er 

identificeret i forskningen suppleret med input fra ekspertgruppen, struktureret efter en række overordnede 

temaer. I den følgende diskussion diskuterer vi kort forskelle og ligheder i de effektive 

interventionsprogrammer på baggrund af det gennemførte Review og interventionsprogrammerne i de 

inddragede studier ordnes i to overordnede tendenser. Vidensopsamlingen afsluttes med en kort konklusion 

samt en skematisk oversigt over de Reviews og studier, Review et er baseret på. 

 

 

2. REVIEWSPØRGSMÅL, BEGREBER OG DEFINITIONER 

Det overordnede spørgsmål, der er søgt belyst gennem reviewet, er følgende: 

 

Hvilken effekt har programmer for forældreinvolvering på børn i dagtilbud? / How do 

programmes for parental involvement affect child outcomes in day care? 

 
BEGREBER OG DEFINITIONER 
Begrebet forældresamarbejde dækker i denne vidensopsamlingen over forskellige former for 

samarbejde med og inddragelse og involvering af forældre i dagtilbud. Programmer for 

forældresamarbejde og involvering forstås i det gennemførte Review som 

interventionsprogrammer, hvor forældre i samspil med pædagoger/socialarbejdere bevidst søger 
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at påvirke barnets udvikling. Det er altså en forudsætning, at såvel forældre som daginstitutionen 

ved eget personale eller andre aktører er involveret i interventionen. Det er fx ikke tilstrækkeligt, at 

daginstitutionen kun forestår fx testning af børnene før og efterinterventionen, eller at børnene ved 

siden af (parallelt med) interventionen går i daginstitution. Både dagtilbud og forældre 

forudsættes involveret i interventionen. Følgende begreber, der stammer dels fra forskningen og 

dels fra ekspertgruppens input baseret på viden og erfaringer, er centrale i vidensopsamlingen. 

 

Samarbejde og kontakt 

Samarbejde og kontakt beskriver det generelle forældresamarbejde og handler overordnet om 

velorganiseret samspil mellem dagtilbud og hjem. På baggrund af input fra projektets 

ekspertgruppe samt erfaringer med det nyligt gennemførte VIDA Basis+-forældreprogram 

(Jensen, 2013) består dette hovedspor af organisering af forældresamarbejde, relationen i 

forældresamarbejdet og samarbejde om læring i hjemmet. Organisering af forældresamarbejde 

kan bl.a. handle om en aktiv forældrebestyrelse (satsning på dialog med forældre), 

forventningsafstemning mellem dagtilbud og forældre (herunder at lytte til, hvad forældrene 

siger, sætte grænser og turde spørge), systematik (fx en faglig standard, et eksperiment, 

værdibaseret samtale), at styrke forældres opmærksomhed på egne roller og konkret handlen i 

forbindelse med social inklusion, social ansvarlighed, at engagere også ressourcestærke forældre 

og at arbejde med inklusion (fx gennem legegrupper, hvor forældre lærer om Inklusion). 

 

Relationen i forældresamarbejdet kan bl.a. handle om at sætte rammer for dialogen, at inddrage 

forældre (fokus på, hvad forældrene kan give hinanden), at styrke og bevare dialog, samtaler og 

relationer, at arbejde med fx forældrekaffe som rum for relation, råd og vejledning om børns 

udvikling, sikre at forældrene får viden om forældreevner og -roller (at de er en vigtig del af 

barnets udvikling) og om vigtigheden af, at de bygger videre på det, der foregår i institutionen, 

samt forpligtiger sig til at samarbejde. 

 

Samarbejde om læring i hjemmet kan bl.a. handle om at arbejde med en slags hjemmearbejde, 

stimulering af forældre til at videreudvikle en sprogstrategi, der er i gang i dagtilbuddet, fx ved at 

opfordre til at udvikle en "godnathistorie-kultur" i hjemmet, at tilbyde inspirationsmateriale om fx 

sprog, matematik og krop, at undervise og tilbyde anvisninger til at træne barnets sociale 

færdigheder og om at opfordre forældre til at medbringe barnets yndlingsret og til at snakke med 

børn om, hvad der sker på arbejde. 

 

Forældreaktiviteter i hjemmet 

Forældreaktiviteter i hjemmet beskriver det specifikke forældresamarbejde og handler overordnet 

om aktiviteter i børnenes hjem, der understøtter dagtilbuddets aktiviteter med hensyn til læring 

samt kropslig, personlig og social udvikling. Ifølge den inddragede forskningslitteratur kan disse 

aktiviteter bl.a. bestå af ugentlige aktiviteter til fremme af matematiske kompetencer, som barnet 

får med hjem for at lave sammen med forældre, ugentlige opgaver til at styrke børns sproglige-

/læsekompetencer, som forældre skal lave med barnet relateret til dagilbudsaktiviteter eller 

forslag til aktiviteter til at styrke børns sprogfærdigheder, som forældre skal lave med børnene i 

hjemmet, 

 

Forældreundervisning og anvisninger til at træne barnets (sociale) færdigheder 

Undervisning og anvisninger til forældre til at træne barnets især sociale færdigheder beskriver 

ligeledes det specifikke forældresamarbejde og knytter sig især til de nævnte aktiviteter i 

børnenes hjem, der understøtter dagtilbuddets aktiviteter med hensyn til læring samt kropslig, 

personlig og social udvikling. Undervisningen kan spænde fra formel undervisning (med 

tilmelding over flere uger) over særlige temamøder (fx om trafiksikkerhed, amning eller kost) til 

workshops og uformelle cafemøder (med gæsteoplægsholdere). I forbindelse med 

undervisningen kan forældrene modtage anvisninger - fx ugentligt - med aktiviteter, som 

forældrene kan lave med deres børn. 

 

Pædagogiske principper der understøtter arbejdet med forældreinvolvering 

Begrebet pædagogiske principper dækker overordnet over en række forskellige 
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læringsaktiviteter og alsidige læringsmiljøer, der kan understøtte arbejdet med 

forældresamarbejde og -involvering. Dette arbejde bygges op om et curriculum, og pædagoger 

og forældre styrker på den baggrund børns kompetencer gennem opgaver og træning og ved 

brug af forskellige materialer og lege/aktiviteter. fælles for de interventionsprogrammer, der 

indgår i reviewet, er, at de bygger på et nøje tilrettelagt curriculum udtænkt af forskerne bag 

programmet. Dette curriculum er oftest udmøntet i en manual, så pædagoger og andre 

interventionisters (konsulenter eller andre eksperter) arbejdsopgaver og indsatser er snævert 

defineret. Især i forhold til udsatte familier er der behov for, at pædagoger modtager undervisning 

og konkrete redskaber i forhold til det udvidede forældresamarbejde, der rækker ind i hjemmet - i 

de fleste tilfælde indgår forældresamarbejdet ikke som specifik tematik i pædagogernes 

grunduddannelse (ifølge interviews med VIDA-deltagere, Jensen, 2013), så efteruddannelse, der 

træner pædagoger i at varetage netop dette aspekt af forældreinddragelsen, er helt central. 

 

 

3. METODE 

Reviewet, der ligger bag denne vidensopsamling, er en kortlægning af forskningslitteratur, der 

behandler effektive inventionsprogrammer med forskellige former for forældresamarbejde og -

inddragelse. Der er foretaget en systematisk litteratursøgning i udvalgte databaser og herefter en 

systematisk selektion af litteratur. Søgningerne er foretaget i januar 2014 på Aarhus University 

Library, Campus Emdrup. 

Publikationstypen i litteraturreviewet er begrænset til kun at omfatte forskning reviews. 

Enkeltstudier af interventionsprogrammer, der behandles særskilt i vidensopsamlingen, er hentet 

ud fra disse reviews. Afhængig af databaserne betegnes litteraturen som reviews, literature 

reviews eller systematic reviews. 

 

Processen består af syv trin: 

I. Etablering af protokol (søgestrategi, reviewspørgsmål, søgeord, søgesteder, inklusions- og 

eksklusionskriterier) 

II. Screening, sortering, kvalitetstjek 

III. Kvalitetsvurdering af studier med henblik på in- eller eksklusion af studier efter generelle 

forskningskriterier såsom teorigrundlag og tilfredsstillende metodebeskrivelser 

IV. Ekstrahering af de data, der inkluderes i studiet 

V. Syntese – i dette review er valgt en tematisk struktureret narrativ syntese, der opsummerer 

konklusionerne fra de inkluderede studier 

VI. Eksklusion af studier efter formidlingsmæssige principper 

VII. Sammenskrivning af vidensopsamlingens resultater. 

 

SCREENING: INKLUSIONSKRITERIER 

Geografisk område: Norden, EU, USA, Canada, Australien og New Zealand Sprog: 

Engelsksprogede og nordiske tekster 

Publikationstype: Begrænses til kun at omfatte reviews Tid: Der begrænses ikke på årstal 

Aldersgruppe: 0-6-årige. 

 

DATABASER OG RESSOURCER 

Der er søgt i følgende databaser og ressourcer: 

Evidensbasen (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning) Nordic Base of Early Childhood 

Education and Care (NB-ECEC) The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) 

The Educational Evidence Portal (eep) 

The Campbell Library 

IES Institute of Education Sciences / What Works Clearinghouse Education Counts. Education 

statistics and research in New Zealand Australian Government Clearinghouse/Closing the Gab. 

 

SØGESTRATEGI 

Publikationstypen er som nævnt begrænset til kun at omfatte reviews. Afhængig af databaserne 

betegnes det som reviews, literature reviews, systematic reviews. Efterfølgende er der lavet 

kontrolsøgninger i databaserne ERIC (Education Resources Information Center) og PsycINFO 
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(American Psychological Association’s database) for med en søgning i mere bredt dækkende 

databaser at søge dokumenter, der ikke er dukket op i de andre søgninger. De valgte databaser 

varierer meget i deres søgefaciliteter, og det har derfor kun i begrænset omfang været muligt at 

udføre en egentlig systematisk søgning. Der er i hver enkelt database gjort en ”best effort”. 

 

Af søgningen er der identificeret fem relevante reviews, og ud fra reviews og enkeltstående studier 

er der udvalgt 14 relevante interventionsprogrammer (se også den skematiske oversigt i Bilag B). 

 

 

4. KORT PRÆSENTATION AF LITTERATUREN 

Denne vidensopsamling bygger på fem overordnede reviews og 14 interventionsprogrammer 

(hver især behandlet i ét eller flere studier). Vi vil i det følgende kort præsentere de 14 

interventionsprogrammer, inden vi laver en tematiseret gennemgang af resultaterne af den 

inddragede litteratur. 

 

Følgende interventionsprogrammer er behandlet i den inddragede litteratur: 

 

The Abecedarian Project og Project CARE har som læringsmål at gøre socialt udsatte børn 

skoleparate og foregår 6,8 timer dagligt fem gange om ugen året rundt. Effektmål er kognitiv 

udvikling, sproglige kompetencer og effekter i forhold til job og uddannelse. 

 

The Chicago-Child-Parent Centers er for børn i alderen 3 til 9 år og har som læringsmål at øge 

akademiske præstationer og sociale færdigheder blandt børn fra lavindkomstfamilier. 

Programmet tager udgangspunkt i 20 centre med en institutionsleder som hovedansvarlig. 

 

Getting Ready har fokus på at yde vejledning til udsatte ved at lære forældre at være støttende 

og engagerende i forhold til deres børn. Forældre bliver vejledt af pædagoger, og der indgår fem 

årlige hjemmebesøg på 60 minutter samt generelt fokus på alle møder mellem pædagog og 

forældre. 

 

I programmet The Incredible Years foregår interventionen i barnets fjerde eller femte leveår, og 

det overordnede læringsmål er at forbedre børns sociale kompetencer og derved forebygge 

adfærdsproblemer. Programmet løber over to år, hvor forældre tilbydes 12 møder (ca. 30 

minutter), og pædagogerne deltager i seks dages workshop. 

 

The Peaceful Kids Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) Conflict Resolution Program er for 

børn i alderen to til seks år og har som overordnet læringsmål at forbedre børns evner til 

konfliktløsning. Der indgår bl.a. workshops for forældrene med fokus på voksen-voksen- og 

voksen-barn-relationer. 

 

Perry Preschool har fokus på at kompensere for og forebygge mangelfuld kognitiv udvikling hos 

børn. Børnene følger programmet 30 uger hvert år i to år. Der gennemføres ugentlige 

hjemmebesøg (1,5 timer) samt fælles møder for de deltagende forældre. 

 

Pre-K Mathematics er for børn i tre- eller fireårsalderen og har som mål at udvikle børnenes 

uformelle matematiske viden og færdigheder. Programmet varer et skoleår, hvor bl.a. 29 

matematikaktiviteter præsenteres ugentligt. 

 

I programmet Strong Families skal forældrene lære teknikker, de kan bruge til at opdrage deres 

børn, lære om udviklingsmæssige forventninger, de kan have til deres børns adfærd og sociale 

interaktion samt lære at knytte stærkere bånd til barnet. Forældre oplæres i sund ernæring, 

socialrådgivning og får hjælp til jobansøgning, før interventionen finder sted. 

 

Bright Beginnings handler overordnet om at hjælpe socialt udsatte børn til at præstere bedst 

muligt. Indholdet i programmet udføres hele dagen i dagtilbuddet i barnets fjerde leveår. Der 

indgår bl.a. pædagoger med særlig uddannelse, socialrådgiver, sygeplejerske og 

forældrevejleder i programmet. 
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Learning Connections har som overordnet mål at forbedre sproglige færdigheder, 

læsefærdigheder og talfærdigheder. Programmet er integreret i dagtilbuddets hverdag som en 

fast lektionsplan. Barnet deltager i én til tre aktiviteter om dagen, aktiviteter mellem barn og 

pædagog samt ugentlige hjemmeopgaver. 

 

Dialogic Reading handler om at skabe dialog om billeder og tekst og på denne måde styrke 

børns ordforråd, læse- og sprogfærdigheder. Barnet skal fx lære at blive den aktive 

historiefortæller, idet den voksne (pædagoger og forældre) gradvist overtager rollen som den 

lyttende. 

 

DLM Early Childhood Express supplemented with Open Court Reading Pre-K benytter sig af to 

faste programmer: DLM Early Childhood Express13 for at fremme børns sociale, emotionelle, 

intellektuelle, æstetiske og fysiske udvikling og Open Court Reading Pre-K for at fremme skrive- 

og læsefærdigheder. Programmet skal især give børnene et stærkt fundament i mundtligt sprog 

og bevidsthed om skriftsprog. 

 

I programmet Project EASE – Early Access to Success in Education er interventionen delt op i fem 

enheder af en måneds varighed. Programmet forløber med forældresession, praktiske øvelser i 

dagtilbuddet og hjemmeøvelser for barn og forældre. 

 

Parent Support and Development (PSD) programme bygger på to overordnede tilgange: 

Struktureret og prædefineret undervisning af forældrene og en udviklingsorienteret tilgang, hvor 

forældre støttes i at udvikle netværk og derved styre egen læring. Der er tale om et pilotforsøg, der 

varede tre år. 

 

 

5. TEMATISK GENNEMGANG 

Overordnet viser reviewet, at programmer med forældreinvolvering kan indeholde én eller flere af 

følgende elementer: 

 

 Pædagog besøger hjemmet 

 Forældre foretager bestemte aktiviteter med barnet  

 Forældre møder andre forældre 

 Forældre deltager i aktiviteter hos dagtilbud. 

 

Disse elementer kan konkret tage form af forældrekonsultationer, hjemmebesøg, workshops, 

konferencer, vejledning og social støtte i forskellige kombinationer.  

 

Overordnet er målet med forældresamarbejdet:  

- At skabe god kontakt mellem forældre og personale i dagtilbud for igennem et mere 

involverende forældresamarbejde at styrke barnets oplevelse af kontinuitet, og derigennem 

styrke barnets positive følelser og tryghed i forhold til dagtilbuddet. 

- At øge barnets læring og trivsel på måder, som er konsistente og sammenhængende mellem 

dagtilbud og hjem. 

- At styrke barnets læring og trivsel yderligere ved at samarbejde om lærings- og trivselsmål, så 

det der foregår i dagtilbuddet understøttes i hjemmet (og omvendt). 

 

Samlet set har vi fundet studier, der beskriver en række domæner i det effektive 

forældresamarbejde.  

 

Overordnet kan vi inddele disse domæner i to hovedspor: Samarbejde og kontakt og 

Forældreaktiviteter i hjemmet, herunder at forældre undervises og tilbydes anvisninger til at træne 

barnets især sociale færdigheder. 

 

Samarbejde og kontakt er udtryk for et generelt forældresamarbejde, mens forældreaktiviteter i 
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hjemmet er udtryk for et mere specifikt forældresamarbejde. Vi har i forskningen også fundet 

eksempler på forældresamarbejde som en del af et bredere program for udsatte børn (med det 

formål at forbedre forældreevner og -kompetence uafhængigt af det, der sker i dagbuddet), men 

dette tredje hovedspor skal ikke behandles yderligere i vidensopsamlingen, da det er de to 

førstnævnte hovedspor, der især vil være relevante at arbejde (videre) med i Fremtidens 

Dagtilbud. 

 

Samarbejde og kontakt handler overordnet om et velorganiseret samspil mellem dagtilbud og 

hjem og består af organisering af forældresamarbejde, relationen i forældresamarbejdet og 

samarbejde om læring i hjemmet. Forældreaktiviteter i hjemmet handler overordnet om 

aktiviteter i børnenes hjem, der understøtter dagtilbuddets aktiviteter med hensyn til læring samt 

kropslig, personlig og social udvikling. 

 

Den følgende gennemgang af den inddragede litteratur er struktureret efter de to overordnede 

hovedspor (med udgangspunkt i de domæner, vi har identificeret i litteraturen) samt temaet om 

pædagogiske principper. Forældreundervisning og anvisninger til at træne barnets (sociale) 

færdigheder blev i det foregående afsnit placeret under det andet hovedspor, da det i den 

inddragede litteratur udgør et centralt element i det specifikke forældresamarbejde. I det 

følgende behandles det af formidlingsmæssige årsager som et selvstændigt tema. 

 

SAMARBEJDE OG KONTAKT 

The Abecedarian Project og Project CARE (Ramey et al. (2000); Roberts et al. (1989); Wasik et al. 

(1990)) fokuserer på hele husstanden, og her tager samarbejdet og kontakten udgangspunkt i en 

dialog omkring de behov, ønsker og rettigheder, som barnets forældre eller andre primære 

omsorgspersoner har. Interventionen sigter på at styrke forældrenes kompetencer som forældre, 

og dette foregår gennem kurser og sociale arrangementer på institutionen samt ved 

regelmæssige hjemmebesøg. 

 

Programmet Dialogic Reading (Lonigan & Whitehurst (1998); What Works Clearinghouse 

(2007a)) er et eksempel på en intervention der lægger vægt på samarbejde om læring i 

hjemmet. Her tager samarbejdet udgangspunkt i begrebet dialogisk læsning, og forældrene 

bliver vejledt i brugen af dialogisk læsning ved hjælp af et videobånd. Deres opgave er på den 

baggrund at læse sammen med deres børn hver dag, med dialogisk læsning som redskab, 

ligesom det foregår i institutionen, hvor også personalet modtager vejledning fra video og af en 

vejleder. 

 

I programmet Project EASE - Early Access to Success in Education (Jordan et al. 2000) foregår 

samarbejdet ved, at forældrene deltager i en forældre-coaching-session, som ledes af en 

uddannet forældrevejleder (parent educator). Forældrevejlederen arbejder ud fra et manuskript 

for at sikre ensartethed i introduktionen til den enkelte session. Forældrene får en skriftlig guide, 

som de kan tage med hjem, hvor de vigtigste pointer fra sessionen kan genfindes. Efter hver 

session får forældrene mulighed for at deltage i praktiske øvelser med deres børn, som har 

udgangspunkt i det enkelte tema. 

 

FORÆLDREAKTIVITETER I HJEMMET 

Interventionsprogrammet Pre-K Mathematics (What Works Clearinghouse, 2007b) består af 

aktiviteter med konkrete redskaber til brug i dagtilbuddet, som kan udføres af pædagoger og 

børn i små grupper, men også af konkrete aktiviteter til brug i hjemmet af forældre og børn. 

Aktiviteterne i daginstitutionen og aktiviteterne i hjemmet kobles sammen gennem en 

pædagogmanual bestående af en curriculumplan. En gang om ugen, eller hver anden uge, giver 

pædagogen barnet opgaver med hjem. Hjemmeaktiviteterne indeholder bl.a. redskaber, som 

forældrene kan bruge sammen med barnet, en beskrivelse af aktiviteterne og formålet med disse 

samt billedillustrationer, der skildrer, hvordan aktiviteterne udføres. 

 

Også i Perry Preschool-programmet (Barnett,1985; Heckman et al, 2010; Weikart,1989) indgår 

forældreaktiviteter som et vigtigt element, der gennemføres på ugentlige hjemmebesøg. 
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Hjemmebesøgene består dels af træning af barnets kognitive færdigheder, dels af udflugter med 

barnet, hvor moderen inviteres med. Disse udflugter med mor og barn igangsættes, hvis barnet 

ikke har tilegnet sig de læringsmål, der har været intentionen med en udflugt i institutionen. Fx hvis 

institutionen har været på tur og set en ko, og barnet i institutionen ikke kan genkalde sig 

begrebet ko, gentages besøget med mor og barn. Træningen af barnet er målrettet fem områder: 

Det visuelle, finmotorikken, den auditive udvikling, tidlig matematik og tidlig natur og teknik. 

Moderen inddrages i undervisningen af barnet og opfordres til at arbejde videre med de 

elementer, barnet præsenteres for, ligesom der udleveres materialer, som kan bruges sammen 

med barnet. 

 

FORÆLDREUNDERVISNING OG ANVISNINGER TIL AT TRÆNE BARNETS (SOCIALE) FÆRDIGHEDER 

The Peaceful Kids Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) Conflict Resolution Program (Sandy 

& Boardman, 2000) er et eksempel på et interventionsprogram, hvor forældrene modtager 

konkrete anvisninger til aktiviteter i hjemmet, bl.a. på baggrund af en række workshops.  

Disse workshops har fokus på både voksen-voksen- og voksen-barn-relationer, som diskuteres og 

løses ved hjælp af den såkaldte SOAR-model (S: Stop og tænk, O: Åben op og fortæl hvordan du 

har det, A: Spørg og lyt, R: Løs det sammen). Børns opførsel diskuteres og forklares, og der gives 

instruktioner og råd til forældrene om, hvordan de kan håndtere konflikter med barnet. Der sendes 

sideløbende anvisninger med aktiviteter, som kan udføres i hjemmet, til forældrene to gange om 

ugen med instruktioner om en bestemt aktivitet, fx historier eller sange, og med information om, 

hvordan forældrene kan tale med barnet om indholdet i historien, hvilke følelser personen har og 

hvorfor. I programmet, der har som formål at fremme børnenes udvikling af socialemotionelle, 

kognitive og konfliktløsningsmæssige evner, indgår også workshops for personalet og et 

børneprogram. 

 

Parent Support and Development (PSD) Programmes (Jordan et al., 2000) er et eksempel på et 

interventionsprogram, hvori der indgår egentlig forældreundervisning. Denne undervisning er 

struktureret og prædefineret, men suppleret med en udviklingsorienteret tilgang, hvor forældre 

støttes i at udvikle sociale netværk og derved styre egen læring. Foruden denne form for 

uddannelse modtog forældrene bl.a. også social støtte (herunder tilbud om hjælp til 

netværksdannelse). 

 

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER FOR FORÆLDRESAMARBEJDE 

I Fremtidens Dagtilbud lægges endvidere vægt på pædagogiske principper, der understøtter 

arbejdet med forældresamarbejde. I det følgende giver vi et par eksempler på sådanne 

principper, som de er identificeret i den inddragede litteratur. 

 

Interventionsprogrammet Bright Beginnings (What Works Clearinghouse, 2009) arbejder især 

med skoleforberedelse, og derfor er selve dagtilbuddet placeret på en skole, for at børnene 

senere hen skal have lettere ved at omstille sig. Der er tale om et målrettet institutionsbaseret 

læringsprogram med forældreinvolvering som en vigtig del af indsatsen. Programmet, der bl.a. 

har et særligt fokus på læsning, indeholder vejledning til pædagoger og forældre om de fire 

udviklingsområder: Det sociale/emotionelle, fysiske, kognitive og sproglige og har tilknyttet en 

socialrådgiver, sygeplejerske og forældrevejleder. 

 

Et andet eksempel er Project EASE – Early Access to Success in Education (Jordan et al. ,2000), der 

arbejder med børns sproglige udvikling. Her er det et centralt princip, at forældre opfattes som 

integrerede i og ansvarlige for graden af deres børns succes, og derfor har forældreinvolveringen 

en vigtig plads i interventionen. 

 

De interventioner, der opnår de bedste resultater, er dem, der har som overordnet princip at 

omfatte en indsats over for både børn, pædagoger og forældre. Der er ingen tvivl om, at de 

grundlæggende bygger på en tilgang om, at lærings- og adfærdsmæssige problemer, fx i 

forbindelse med skolestart, bedst løses i et velorganiseret samspil mellem pædagoger og 

forældre, hvor forventninger og roller er helt klare. Trods forskellige teoretiske/empiriske og 

pædagogiske grundlag i de inddragede interventionsprogrammer har de det til fælles, at der 
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ligger et nøje tilrettelagt curriculum, udtænkt af forskere, bag. Dette curriculum er oftest udmøntet i 

en manual, så pædagoger og andre interventionisters arbejdsopgaver og indsatser er snævert 

defineret indholdsmæssigt i forhold til at nå de ønskede mål. 

 

For at kunne arbejde så tæt på forskrifterne som muligt oplæres pædagoger og andre 

involverede i at implementere programmet på forskellige måder, fx i form af korte kurser eller 

workshops og ved deltagelse af supervisorer. Som et eksempel på dette kan nævnes programmet 

Incredible Years (Webster-Stratton et al. ,2001) (implementeret i Danmark under navnet "De 

utrolige år"). Her deltager personalet i dagtilbuddet (pædagoger og assistenter) i en 

endagsworkshop en gang hver måned i seks måneder. Indholdet i dette program fokuserer på 

positiv ledelse og disciplineringsstrategier samt at fremme de sociale kompetencer hos børnene. 

Personalet undervises i at lære børnene strategier til at løse problemer. Helt konkret ser personalet 

videooptagelser af to minutters varighed af andre professionelles omgang med børn med fokus 

på et bestemt tema, hvilket efterfølges af en gruppediskussion. 

 

Et andet eksempel er programmet The Peaceful Kids Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) 

Conflict Resolution Program (Sandy & Boardman, 2000). Her deltager personalet bl.a. i workshops 

om børnenes træningsprogram og om voksen-voksen-konfliktløsning. Personalet modtager også 

manualer, så de selv kan integrere tankerne fra programmet i de daglige aktiviteter med 

børnene. Også forældrene deltager i workshops med fokus på relationer mellem voksne og 

mellem barn og voksen. 

 

6. DISKUSSION 

Som denne vidensopsamling og det bagvedliggende review har vist, er der identificeret en række 

forskelligartede effektive interventionsprogrammer for forældreinvolvering i dagtilbud. Disse 

programmer - og studierne af dem - er relevante for dette reviews forskningsspørgsmål og kan 

således i samspil med input fra Fremtidens Dagtilbuds ekspertgruppe bidrage til at specificere og 

understøtte, at såvel domæner som pædagogiske principper, der knytter sig til arbejdet med 

forældresamarbejde, som foreslået i Fremtidens Dagtilbud, er evidensbaserede. 

 

Når vi sammenligner forældreinvolveringens art i de forskellige programmer med resultater for 

barnets kognitive, emotionelle og sociale udvikling, viser det sig meget klart, at der er en række 

fælles træk i disse. Helt overordnet kan det ses, at forældrene, der modtager undervisning, opnår 

viden inden for det område, der fokuseres på, og de får konkrete metoder til at omsætte denne 

viden til praksis til gavn for barnets udvikling og læring. Forældre, der aktivt styrkes i at udføre en 

række konkrete aktiviteter sammen med barnet i hjemmet, opnår desuden øgede 

forældrekompetencer til konkret at støtte barnet i dets udvikling samt viden om, hvad barnet har 

behov for, for at kunne udvikle sig optimalt både kognitivt og ikke-kognitivt.  

 

Som vi ved fra en række analyser af effekter af tidlige interventionsprogrammer (se bl.a. 

Heckmann & Kautz, 2012) er barnets ikke-kognitive udvikling mindst lige så vigtig som dets 

kognitive udvikling, hvorfor forældres deltagelse i aktiviteter, der støtter barnets udvikling i både 

kognitiv og socioemotionel forstand, er optimale at sætte i gang i dagtilbuddet i samspil med 

forældrene. Forældre lærer gennem forældreprogrammer, hvordan de konkret skal styrke barnets 

kompetencer hjemme, hvis de tilbydes materialer og metoder, som er let omsættelige i hjemmet. 

Derudover har forældre i flere af de gennemgåede interventioner mulighed for at deltage i en 

fælles refleksion sammen med andre forældre og for at deltage både i møder med 

pædagogerne og i aktiviteter med børnene i dagtilbuddet. 

 

I tre af de inddragede programmer (CARE, Peaceful Kids og Dialogic Reading) indgik både 

interventioner med og uden forældreinvolvering. Her var resultaterne blandede. Det var kun 

programmet Peaceful Kids (med fokus på konflikthåndtering/sociale kompetencer), der viste 

signifikante positive forskelle ved at supplere med forældreinvolvering. 

 

På baggrund af det gennemførte review kan vi overordnet opstille to forskellige tendenser for de 

behandlede interventionsprogrammer:  
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 Den ene tendens hviler på en ide om, hvordan man kan hjælpe alle børn til en udvikling 

af sociale kompetencer/færdigheder (vi kan kalde den tendens udviklingsfremmende).  

 Den anden tendens hviler på en ide om, at man skal forsøge at kigge på udviklingen af 

professionelles kompetencer til at styrke de børn, som allerede tidligt udviser tegn på 

seriøse sociale adfærdsproblemer (vi kan kalde denne tendens for adfærdsregulerende). 

 

Formuleret på en anden måde søger programmer under førstnævnte kategori i deres 

interventioner overordnet at fremme kompetencer gennem forældreinvolvering, mens 

interventionsprogrammer under den anden kategori retter sig mod at reducere emotionelle 

vanskeligheder og problemadfærd. 

 

Interventioner, der søger at fremme kompetencer, er i reviewet kendetegnet ved deres tydelige 

fokus på skoleparathed. Som et eksempel på dette kan nævnes programmet Abecedarian/CARE 

(Ramey et al. ,2000; Roberts et al., 1989; Wasik et al. 1990), hvor der arbejdes med hele familiens 

udvikling. De forskellige tilgange eller tendenser afspejler sig ligeledes i pædagogens primære 

opgave: Pædagoger opfattes som hhv rollemodel (skal inspirere), som støtteperson (skal 

anerkende) eller som terapeut (skal opdrage). 

 

7. KONKLUSION 

Vi kan på baggrund af denne vidensopsamling konkludere, at det særlige ved effektive 

interventionsprogrammer for forældresamarbejde er, at forældrene involveres og opfattes som 

aktører i styrkelsen af børnenes udvikling og dette sker i et tæt samarbejde med dagtilbuddet. Det 

særlige er altså den konkrete, aktive og deltagende forældreinvolvering. Forældrene modtager 

både støtte og konkret undervisning, og de skal deltage aktivt i udførelsen af de aktiviteter, der 

indgår i programmet, dvs. der er tale om styrkelse af forældrekompetencer på det konkrete plan. 

Gennem fælles refleksioner ved møder og forældre- pædagog-workshops foregår der desuden 

en refleksiv læreproces, hvor nye ideer opstår i processen - men stadig med afsæt i de konkrete 

aktiviteter, som sættes i gang mellem forældre og børn. 

 

Programmerne er kendetegnet ved en høj grad af styrkelse af bestemte former for 

udviklingsfremmende adfærd i familierne gennem positiv støtte til forældre-barn relationen. 

Andre programmer supplerer disse former med en bred interventionstilgang, som inddrager flere 

og andre forhold end forældre-barn-relationen og er mere forebyggende og 

adfærdsregulerende. Grundsynet bag interventionerne er, at en styrkelse af forældrenes egne 

forudsætninger og forældrekompetencer er vigtige forudsætninger for barnets udvikling og 

læringsmuligheder. På trods af at de forskelligartede interventioner alle vægter 

forældreinddragelse højt i arbejdet med at styrke barnets udvikling, hvad enten det er socialt, 

emotionelt eller kognitivt, giver studierne ikke muligheder for at drage konklusioner alene 

vedrørende forældreinvolveringens betydning. Årsagen er at evaluering af programmerne ikke 

adskiller målinger på det generelle program og forældreindsatsen. Kun et studie giver svar på, at 

der kan opnås ekstra effekt ved at tilføje forældresamarbejde.  
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BILAG A - Pejlemærker fra Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012), kap. 2 

 

 

Målrettet Forældresamarbejde 

 

Dagtilbuddene spiller en ny og større rolle i familielivet 

I dag er langt de fleste børn i Danmark i dagtilbud. Det gælder ni ud af ti børn i vuggestuealderen, 

mens der for de lidt ældre, de 3-5-årige, er tale om næsten alle (97 pct.). For nutidens børn deler 

døgnets vågne timer sig i høj grad mellem to verdener – den derhjemme og den i dagtilbuddet. 

Denne deling giver både forældre og dagtilbud en ny rolle. Begge parter har ansvar for barnets 

trivsel, udvikling og læring (Jensen et al., 2011). De voksne skal formå at binde de to verdeners 

ender sammen. En god kontakt mellem forældre og personale er derfor vigtig for barnet. Jo bedre 

kontakt, jo mere oplever barnet kontinuitet, positive følelser og tryghed i forhold til dagtilbuddet 

(Nielsen & Christoffersen, 2009). 

 

Dagtilbuddene og skolen har stor betydning for et barns livschancer, men den mest betydende 

faktor er forældrene. SFI har lavet en børneforløbsundersøgelse, der viser, at de ressourcer, der er i 

familien 

– det være sig økonomiske, kulturelle eller sociale, spiller en afgørende rolle for, hvordan barnet 

klarer sig. Det gælder på alle områder – lige fra succes i skolen over sociale relationer til helbred 

og fritidsaktiviteter (Mattsson et al., 2008). Dette underbygges af forskellige undersøgelser om 

social arv, der viser, at børnenes læring og skoleresultater i vid udstrækninger er afhængig af 

familiebaggrund (Ploug, 2003). Forældrene er således særdeles vigtige aktører, når børns læring 

og inklusion skal understøttes. En del af det pædagogiske arbejde i dag handler derfor om at sikre 

sig, at hele forældregruppen involverer sig og spiller en rolle. 

 

Udfordringer 

En undersøgelse viser, at forældre og personale har forskellige opfattelser af, hvad dagtilbuddets 

opgave er (Ertmann et al., 2008). I en anden undersøgelse svarer personalet i daginstitutionerne, 

at kun knap 40 pct. af forældrene mødte op ved seneste forældrearrangement. Det fremgår også, 

at der blandt personalet er to ud af tre, der føler, at der er udfordringer forbundet med at involvere 

hele forældregruppen. Undersøgelsen peger desuden på, at hovedparten af 

forældrearrangementerne har et socialt formål (ofte med informationer fra dagtilbuddet til 

forældrene) uden et egentligt programsat lærings- eller udviklingsformål. Samtidig giver næsten 

halvdelen af personalet i institutionerne udtryk for, at det er af mindre betydning, at 

arrangementerne med forældre underbygger netværk mellem forældrene (Jensen et al., 2011). 

Personalet oplever ofte et dilemma: På den ene side er forældrene ressourcepersoner, som 

kender barnet godt og spiller en vigtig rolle i at understøtte barnets trivsel, udvikling og læring. 

Personalet skal understøtte og udvikle relationen til forældre som ressourcepersoner. På den 

anden side skal personalet også vejlede forældrene, særligt familier i socialt udsatte positioner, i 

forhold til barnets læring og inklusion. Personalet har derved både en understøttende og en 

vejledende rolle, som skal balanceres. 

 

Hvad Task Forcen så og hørte om forældresamarbejde 

På Task Forcens besøg har der været fokus på, hvordan og hvornår forældrene inddrages i 

dagtilbuddene, hvordan personalet kommunikerer med forældrene individuelt og kollektivt, og 

om personalet er særligt opmærksomt på relationen til forældre i udsatte positioner. På sine 

besøg har Task Forcen blandt andet set eksempler på dagtilbud, hvor pædagogerne bevidst 

betragter forældrene som en ressource, de kan drage nytte af i forhold til at sikre barnets trivsel, 

udvikling og læring. I nogle dagtilbud er der klare krav til forældrene. Det drejer sig både om krav 

af praktisk karakter – som ansvarlighed for solcreme og tøj – og krav om, at forældrene støtter op 

om børnenes læring og inklusion i fællesskaber, blandt andet ved at forældrene får mere fokus på 

at understøtte læringsaktiviteter i hjemmet og ved at arrangere legeaftaler på tværs af 

børnegruppen. 
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Hvad skal være til rådighed for at skabe et målrettet forældresamarbejde, der understøtter 

læring og inklusion? Task Forcen peger på: 

 

Klar arbejdsfordeling 

I dagtilbuddet er der andre rammer for forældresamarbejde end i skolen. Det skyldes blandt 

andet, at der er en daglig kontakt mellem dagtilbudspersonale og forældre. Derfor er der 

mulighed for et tæt samarbejde med forældrene. Ledelse og personale bør sammen med 

forældrene forholde sig til, hvordan og hvornår forældrene individuelt og kollektivt inddrages, og 

hvad formålet er med forældresamarbejdet. Det skal være klart, hvad der er personalets rolle og 

opgaver, og hvad der er forældrenes. Personalet skal tage udgangspunkt i familiens behov og 

kunnen. Personalet skal kunne vejlede forældrene i forhold til at understøtte barnets udvikling og 

læring, uden at det faglige ansvar for at sikre børnenes læring og trivsel under dagtilbudsopholdet 

flyttes til forældrene. Dette kan understøttes af aftaler og forventningsafstemning mellem 

dagtilbud og forældre. Samarbejdet og arbejdet med børnene kan kvalificeres gennem en 

bevidst praksis, hvor dagtilbuddene inddrager den viden, forældrene har om barnet. 

 

Forældre kan også bidrage til læring og inklusion 

Forældrene spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte op om barnets læring og inklusion i 

dagtilbuddet. Forældrene kan yde bidrag til læringen for eksempel ved at læse med børnene 

eller ved at tale om de temaer, der arbejdes med i nogle af læringsprojekterne i dagtilbuddet. 

Forældrene kan understøtte inklusion ved blandt andet at tale anerkendende til og om de andre 

børn og personalet og ved at lave legeaftaler – også med børn, som normalt ikke kommer i 

hjemmet. 

 

Forældre i udsatte positioner skal have den rigtige støtte 

I familier, der af den ene eller anden grund er i udsatte positioner, har forældrene større behov for 

vejledning og støtte. Personalet skal støtte og vejlede familien for at sikre, at barnet får et 

sammenhængende, trygt og udviklende børneliv på tværs af dagtilbud og hjem. Personalet skal 

ikke fungere som psykologer, men de skal kunne understøtte forældrene. De skal give forældrene 

viden om deres betydning for barnets udvikling og læring. Samtidig skal der arbejdes på tværs af 

faggrupper, så alle fagpersoner samarbejder for barnets bedste. Hvis personalet i dagtilbuddet er 

bekymret for, at et barns udvikling ikke kan håndteres af dagtilbuddet, skal kommunen 

underrettes. Kommunen er ansvarlig for at sikre, at der er ekspertise, dagtilbuddet kan trække på, 

og at indsatsen i forhold til familien er koordineret i forhold til forskellige sektorer og ved 

overgange mellem dagtilbud og skole. 
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BILAG B - SKEMATISK OVERSIGT OVER DE INDDRAGEDE STUDIER 

 

 

Tabel 1: Udvalgte reviews 

 

Review citation Antal programmer inddraget Effektmål 

Larsen et al. (2011) 23 af 27 studier inkluderet med relevans 

for reviewet om forældreinddragelse. De 

23 studier undersøgte 17 interventioner. 

Af disse var der 13 interventioner, hvor 

pålidelige studier kunne påvise positive 

effekter. 

Programmers effekt for børn i dagtilbud på 

følgende parametre: Individuelt kognitivt, socialt 

og emotionelt udbytte, bedre uddannelse, 

mindre kriminalitet, forøget socioøkonomisk 

status, større livsløn, øget beskæftigelse, bedre 

helbred samt andet som en udefineret kategori. 

Bellet et al. (2010) 1 studie inkluderet af relevans. Effekter af intervention ifm. at fremme forældres 

evner til opdragelse, styrke forældres 

tilhørsforhold til samfundet og derved styrke 

børns læringsmuligheder. 

Moran et al. (2004) 88 ud af estimeret 2000 individuelle 

evalueringer.  

Undersøgelse af effekterne for børn, forældre og 

børn og forældre ift. emotionel, adfærdsmæssig 

og uddannelsesmæssig udvikling, forældres evne 

til samt opfattelse af opdragelse, emotionelt og 

mentalt helbred, social støtte og forældre-barn-

relationer. 

What Works Clearinghouse (2013) 2 ud af 8 studier blev fundet relevante. Børns effekter på seks områder: Oral language, 

print knowledge, phonological processing, early 

reading and writing, cognition, and math. 

Nielsen & Christoffersen (2009) 206 studier af relevans blev inkluderet. Sammenhænge mellem kvalitet i en 

børneinstitution og børns kognitive, emotionelle 

og sociale udvikling på kort og længere sigt. 
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Tabel 2: Udvalgte interventionsstudier 

 

Review Citation Intervention 

/Program 

Sample/ 

Design 

Læringsmål 

(milepæle) 

Curriculum Hvem 

gennemfører

? 

Indhold/ 

Aktiviteter 

Effektmål 

Ramey et al. 

(2000); 

Roberts et al. 

(1989); 

Wasik et al. 

(1990) 

Abecedar

ian/CARE 

For børn 6- 

12 uger 

før 

skolestart 

Fremme 

socialt ud-

satte børns 

skoleparat-

hed 

Fokus på kvalitet 

og mængden af 

barn-voksen-

kontakt 

Pædagoger, 

der bliver 

instrueret i at 

udvikle 

børnene ved 

at tale med 

dem i 

hverdagslign

ende 

aktiviteter 

6,8 timer 

dagligt, fem 

gange om 

ugen året 

rundt 

Kognitiv udvikling, 

sproglige 

kompetencer, effekter 

ift. job og uddannelse 

Reynolds 

(2000); 

Ceglarek 

(2009) 

Chicago 

child- 

parent 

centers 

For børn 

i alderen 

3- 9 år 

Øge akade-

miske 

præstationer 

og sociale 

færdigheder 

blandt børn 

fra lavind-

komst- 

familier 

EARLY – 

Curriculum-

programmet, 

Alpha Time og 

Comprehensive 

Reading 

Program. Fokus 

på at styrke 

børns akade-

miske 

præstationer og 

sociale 

færdigheder 

20 centre 

med en 

institutions-

leder som 

hovedansva-

rlig. Familier 

rekrutteres 

Halvdags 

dagtilbudspr

ogram for 3 - 

4-årige børn 

et halvdags- 

eller 

heldagsprogr

am for 

femårige 

over et 

skoleår. 

Derudover 

otte ugers 

sommerpro-

gram for 

forældre og 

børn 

Læse, matematik i 

9. klasse, henvisninger 

til specialundervis-

ning, rygere/ 

misbrugere (ikke målt 

udelukkende på 

forældreinvolvering) 

Sheridan et al. 

(2010) 

Getting 

ready 

Fra 

fødslen til 

barnet 

fylder 5 

år 

Yde 

vejledning 

til udsatte 

ved at lære 

forældre at 

være støt-

tende og 

engageren-

de i forhold 

til deres 

børn 

Etableringen af 

forældre- og 

barn-relationer, 

styrkelse af 

forældrekompe

tencer, fokus 

på at styrke 

forældres 

opmærksom-

hed på børns 

udvikling, 

information og 

vejledning om 

børns udvikling 

og vejledning 

Forældre 

bliver vejledt 

af pædago-

ger. Fokus på 

samarbejde 

mellem 

hjemmet og 

dagtilbuddet 

Fem årlige 

hjemmebe-

søg på 60 

min. Fokus på 

alle møder 

mellem 

pædagog og 

forældre 

Inter-personelle 

kompetencer, 

adfærdsmæssige 

forhold 
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Webster- 

Stratton et al. 

(2001) 

Incredible 

years 

For 4-5-

årige børn 

Forbedre 

børns 

sociale 

kompeten-

cer samt 

forebygge 

adfærds- 

problemer 

Program bygget 

op om følgende 

temaer, som 

styrker forældre-

kompetencer: 

Leg med dit 

barn, hjælp dit 

barn med at 

lære, brug ros 

og opmuntring 

til at fremme det 

bedste i dit barn, 

effektiv grænse-

sætning, 

håndtering af 

dårlig opførsel, 

lær dit barn at 

løse problemer, 

giv og modtag 

støtte 

Forældre og 

personale 

undervises af 

specielt 

uddannet 

gruppeleder. 

Denne benyt-

ter video- 

materiale 

Løber over to 

år. Forældre 

tilbydes 12 

møder (ca. 30 

min.). 

Pædagogerne 

deltager i seks 

dages 

workshop. 

Forældre 

tilbydes fire 

supplerende 

sessioner ift. 

overgangen 

fra Head Start 

til Kindergarten 

Uhensigtsmæssige 

opdragelsesmetoder 

og børns 

adfærdsproblemer 

reduceres. 

Ulydighed og 

aggressiv opførsel 

modarbejdes. 

Pædagogiske evner 

til at lede børne-

gruppen fremmes 

Sandy & 

Boardman 

(2000) 

The 

Peaceful 

Kids Early 

Child-hood 

Social- 

Emotional 

Conflict 

Resolution 

Program 

(ECSEL) 

For 2-6-

årige børn 

Forbedre 

børns evner 

til konflikt-

løsning 

Forældrenes 

workshop har 

fokus på 

voksen-voksen- 

og voksen-barn-

relationer (vha. 

SOAR-

modellen). 

Børnenes 

program foku-

serer på følelser, 

samarbejde, 

kommunikation 

og problemløs-

ning. 

Personalets 

workshops 

omhandler 

børnenes 

træningsforløb 

og Voksen - 

voksen-

konfliktløsning 

samt vejlede 

børn til konstruk-

tiv konflikt-

håndtering 

ECSEL  

facilitator 

(15 min.). 

Forældre 

tilbydes fire 

workshops (á 

to timer). 

Pædagoger 

deltager i to 

workshops (á 

tre timer) 

Børns konfliktløsnings-

evner fremmes, niveau 

af aggression mind-

skes, samarbejdsevner 

og sociale kompeten-

cer fremmes 
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Barnett (1985b) 

Heckman et al. 

(2010) 

Weikart (1989) 

Perry 

preschool 

For 3-6-

årige børn 

At styrke 

kognitiv 

udvikling 

hos børn 

Ugentlige 

hjemmebesøg 

består af børns 

træning af 

kognitive evner 

og udflugter, 

hvor barnets 

mor inviteres 

med. Moderen 

inddrages i 

træningen af 

barnet. 

Udgangspunktet 

for alle 

aktiviteter er, at 

barnet skal 

være med i 

planlægningen 

og udførelsen af 

disse. Der 

udføres både 

gruppe- og 

temaaktiviteter 

Primært 

pædagoger 

med 

specialud-

dannelse ift. 

målgruppen 

Børnene følger 

programmet 

30 uger hvert 

år i to år. Der 

gennemføres 

ugentlige 

hjemmebesøg 

(1,5 timer) plus 

fælles møder 

for forældrene 

Positive kognitive 

resultater på kort sigt. 

Sociale og socioøko-

nomiske effekter på 

lang sigt 

What Works 

Clearinghouse 

(2007b) 

Pre-K 

Mathe-

matics 

Børn i tre- 

eller 

fireårsal-

deren 

Udvikling 

af 

børnenes 

uformelle 

matema-

tiske viden 

og færdig-

heder. 

Målrette 

familier 

med lav 

socioøko-

nomisk 

status 

Curriculum-

planen 

indeholder syv 

temaer:  

1) At tælle og 

tale, 2) forstå-

else af aritme-

tiske aktiviteter (i 

efteråret),  

3) rumlig 

sansning og 

geometri,  

4) mønstre,  

5) forståelse af 

aritmetiske 

aktiviteter (i 

foråret), 

6) målinger og 

data og  

7) logisk 

argumentation 

Pædago-

gerne på 

baggrund af 

otte dages 

workshop. 

Supervision af 

interventio-

nens facilita-

torer. 

Desuden 

forældre ifm. 

ugentlige 

hjemmeakti-

viteter 

Varer et 

skoleår. 29 

matematik-

aktiviteter 

præsenteres 

ugentligt. To 

gange 

ugentligt 

udføres denne 

aktivitet á 20 

min. 

Børnenes matema-

tiske kundskaber 

forbedres. Bedre 

resultater, når 

forældre mener, 

hjemmet spiller en 

central rolle 

Conner 

(2006) 

Strong 

Families 

For 3-4-

årige børn 

Forstærke 

positive og 

effektive 

forældre- 

kompetenc

er ved at 

uddanne 

forældre til 

børn i 

dagtilbud 

Forældrene 

lærer teknikker, 

de kan bruge til 

at opdrage 

deres børn, 

lærer de 

udviklingsmæs-

sige forventnin-

ger til deres 

børns adfærd 

og sociale 

interaktion samt 

knytter stærkere 

bånd til barnet 

Familieråd-

givere. Ikke 

direkte 

forbundet 

med 

dagtilbuddet 

15 lektioner af 

en varighed 

på i alt 15 til 30 

timer 

Akademiske evner, 

sociale kompetencer, 

relationsbygning, 

generel og aggressiv 

adfærd samt relatio-

ner til omsorgs-

personer forbedres 
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What Works 

Clearing-house 

(2009a) 

Bright 

Beginnings 

4-årige 

børn 

Fremme 

socialt 

udsatte 

børn i tredje 

klasses 

præstations

niveau 

Baseret på 

High/Scope og 

Creative 

Curriculum. 

Centreret om 

barnets sociale 

/emotionelle, 

fysiske, kognitive 

og sproglige 

udvikling. 

Indeholder 9 

curriculum 

temaer:  

1) Sprog, 

skrivning og 

læsning,  

2) matematik,  

3) social og 

personlig 

udvikling,  

4) sund livsstil,  

5) videnskabelig 

tænkning 

(Scientific 

Thinking),  

6) 

samfundsvidens

kab, 

7) formning,  

8) psykisk 

udvikling og  

9) teknologi 

Pædagoger 

med særlig 

uddannelse, 

socialrådgi-

ver, 

sygeplejerske 

og forældre- 

vejleder 

Indholdet i 

programmet 

udføres hele 

dagen i 

dagtilbuddet i 

barnets fjerde 

leveår 

Potentielle positive 

effekter på børns 

viden om skrift-

sprogskonventioner. 

Ingen signifikant 

effekt på børns 

matematikevner, 

mundtligt sprog eller 

fonologisk opmærk-

somhed 

DeBaAryshe & 

Gorecki (2007) 

Learning 

connections 

3-4-årige 

børn 

Fremme 

børns 

sproglige 

færdighede

r, læse- 

færdighede

r og 

talefærdig-

heder 

Generelle 

læringsmål som 

fundament for 

interventionen: 

Udvikling af 

mundtligt og 

skriftligt sprog, 

fonologisk 

opmærksomhe

d og kendskab 

til alfabetet og 

skriftsproget 

Projektets 

medarbejdere 

i samarbejde 

med 

pædagoger 

og forældre 

Integreret i 

dagtilbuddets 

hverdag som 

en fast 

lektionsplan. 

Barnet 

deltager i en til 

tre aktiviteter 

om dagen, 

aktiviteter mel-

lem barn og 

pædagog 

samt ugentlige 

hjemme-

opgaver 

Positive effekter ift. 

fonemisk bevidsthed 

og tidlig skrivning. 

Forældre og 

pædagoger kan 

fungere som børns 

forandringsagenter 

Lonigan & 

Whitehurst (1998) 

What Works 

Clearinghouse 

(2007a) 

Dialogic 

reading 

For børn i 

førskole- 

alderen 

Skabe 

dialog om 

billeder og 

tekst og på 

denne 

måde 

styrke børns 

ordforråd, 

læse- og 

sprogfær-

digheder 

Barnet skal lære 

at blive den 

aktive historie-

fortæller, idet 

den voksne 

gradvist 

overtager rollen 

som den 

lyttende. Barnet 

opfordres til at 

formulere sig og 

lære nye ord 

Pædagoger-

ne og 

forældrene 

via vejledning 

i Dialogic 

Reading 

Interventionen 

er ikke udviklet 

til at tilbydes i 

noget bestemt 

omfang. 

Interventionen 

finder sted ifm. 

læsesituationer 

og foregår i 

forskellige 

gruppe-

konstellationer 

Positive effekter af 

programmet, men 

ingen signifikante 

forskelle, når forældre 

involveres 
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Preschool 

Curriculum 

Evaluation 

Research 

Consortium 

(2008c) 

DLM Early 

Childhood 

Express 

supplemen

ted with 

Open 

Court 

Reading 

Pre-K 

Uklart Give 

børnene et 

stærkt 

fundament i 

mundtligt 

sprog og 

bevidsthed 

om skrift-

sprog samt 

forskningsb

aseret 

instruktion i 

fonetik, tid-

lig afkod-

ning og 

forståelses-

evner 

Benytter sig af 

to faste pro-

grammer: DLM 

Early Childhood 

Express13 for at 

fremme børns 

sociale, 

emotionelle, 

intellektuelle, 

æstetiske og 

fysiske 

udvikling. Open 

Court Reading 

Pre-K for at 

fremme skrive- 

og læsefærdig-

heder 

Uklart, hvem 

der træner 

pædagoger-

ne 

Uklart Børns læseevner, 

fonologiske 

bevidsthed og 

sprogudvikling. 

Børnenes matematik-

score, sociale og 

læringsmæssige 

udvikling 

Jordan et al. 

(2000) 

Project 

EASE – 

Early 

Access to 

Success in 

Education 

Nøjagtig 

alder er 

uklar. For 

børn i 

dagtil-

bud 

Gøre en 

tidlig 

indsats i 

forhold til 

børns 

sproglige 

udvikling 

Hyppigheden 

og kvaliteten af 

sproglige 

interaktioner 

skal øges 

gennem 

bogcentrerede 

aktiviteter og 

ved at give 

forældrene 

information om 

muligheder for 

at deltage i 

udviklingen af 

barnets 

sproglige 

færdigheder. 

Fem gennem-

gående temaer 

er:  

1) Læsning af 

eventyr,  

2) arbejde med 

ord,  

3) Bogstav-

genkendelse 

og opmærk-

somhed på 

sproglige lyde,  

4) genfortæl-

ling af 

familiefor-

tællinger og  

5) tale om 

verden 

Uddannet 

forældrevej-

leder 

Interventionen 

er delt op i fem 

enheder af en 

måneds 

varighed. 

Forløber med 

forældreses-

sion, praktiske 

øvelser i 

dagtilbuddet 

og hjemme-

øvelser for barn 

og forældre 

Børns ordforråd, 

historieforståelse og 

historiefortælling, 

forståelse af 

skriftsprog. Blandt 

børnene, der tidligere 

klarede sig dårligt og 

fik god støtte fra 

hjemmet 
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Bellet et al.  

(2010) 

Parent 

Support 

and 

Develop-

ment (PSD) 

Program-

mes 

0-5-årige At hjælpe 

udsatte 

børn 

gennem en 

tidlig 

indsats 

To overordnede 

tilgange: 

Struktureret og 

prædefineret 

tilgang til 

undervisning af 

forældrene og 

udviklingsorient

eret tilgang, 

hvor forældre 

støttes i at 

udvikle 

netværk og 

derved styre 

egen læring 

18 pilot 

centre. 

Nogle 

supplerede 

med lærere 

med særlig 

træning, 

andre nært 

forbundet 

med de 

sociale 

myndighed

er PSD 

ansvarlig i 

tæt samar-

bejde med 

dag-

tilbuddet 

Pilotforsøget 

varede tre år 

Effekter hos forældre 

(baseret på egne 

udsagn). Deltagelse i 

dagtilbud 

 


