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9FORORD

FORORD

Denne bog rapporterer for første gang udvalgte resultater fra projektet

”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn –

indsats og effekt i daginstitutioner” (HPA-projektet). Hovedvægten i

HPA-projektet er lagt på at udvikle en pædagogisk intervention og be-

lyse effekterne af en sådan målrettet pædagogisk indsats, der relaterer

sig til at fremme børns sociale kompetencer og læring. 

Projektet tager udgangspunkt i den viden, vi har fra den internatio-

nale forskning om positive effekter af en tidlig indsats over for børn fra

daginstitutionsalderen, men også i den viden, vi har om, at det mod-

satte ofte sker, i den forstand at det tidlige såvel som senere uddannel-

sessystem har en tendens til at fremme de i forvejen stærke børns læ-

ring og kompetenceudvikling mest, mens udsatte børn ofte lades i

stikken eller risikerer direkte eksklusion. Det er dette fænomen, vi som

del af forskningsprogrammet om Social arv tidligere har identificeret

som samfundsmæssige mekanismer knyttet til negativ social arv. 

Uddannelsesforskningen har gennem flere årtier interesseret sig

for, hvordan eller hvorvidt det kan lykkes gennem samfundets uddan-

nelsessystem at skabe lige muligheder for alle, dvs. at bidrage til social

mobilitet gennem uddannelse. Som følge af globalisering og en min-

dre fastlåst socialklassestruktur ville man forvente, at mulighederne

for dette var øget i et moderne samfund, men meget tyder på, at der

stadig er hold i reproduktionshypotesen, og at børn af forældre, der er

uden for samfunds-og erhvervslivet som følge af ingen eller lav grad af

uddannelse, har større sandsynlighed for på samme måde at placere

sig nederst i samfundshierarkiet i den til enhver tid gældende sam-

fundsstruktur. Mere optimistisk ser økonomer på mulighederne for at

imødegå nogle af disse negative følgevirkninger af en social arv pro-

blematik gennem samfundsmæssige satsninger på uddannelse for

børn fra daginstitutionsalderen. Sådanne satsninger ser ud til at have

en positiv og i den sammenhæng inkluderende effekt på samfunds-

mæssigt niveau, hvilket vil sige, at sociale forskelle vil kunne reduce-

res, hvis et samfund sætter tidligt ind med en målrettet indsats i dag-

institutioner. Men der er stadig kun (for) lidt viden om holdbarheden

af denne hypotese, ligesom vi stadig savner viden om, hvilke pædago-
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EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET10

giske satsninger der har positive effekter, og hvad der virker under

hvilke omstændigheder. 

Indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner er derfor fokus

for denne interventionsundersøgelse, der er igangsat i to kommuner i

2006 og afsluttet i 2008. Undersøgelsen er den første effektundersø-

gelse af sin art inden for pædagogisk forskning på dagtilbudsområdet

i Danmark og Norden, og den baserer sig på en omfattende kvantitativ

og kvalitativ dataindsamling. Udvælgelsen af institutioner (til hen-

holdsvis interventions- og referenceinstitutioner) er foretaget ud fra

de principper, der ligger i et randomiseret, kontrolleret eksperiment

(RCT-design). De kvantitative data er indsamlet ved hjælp af spørge-

skemaer til pædagoger og forældre om børns kompetencer af tre ned-

slag, mens de kvalitative data er indsamlet ved hjælp af interview: in-

dividuelle og fokusgruppe- samt telefoninterview med ledere om

institutioners forudsætninger og implementeringsprocesser. Endvi-

dere er der indsamlet data gennem logbøger fra institutionsledere og

tilknyttede konsulenter om de konkrete implementeringsprocesser,

der har fundet sted i institutionerne. Endelig har koblinger til register-

data på Danmarks Statistik gjort en analyse af effekter kontrolleret for

social baggrund mulig, ligesom udtrækket af institutioner baserer sig

på sådanne data.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Pædagogiske Universi-

tetsskole (DPU), Aarhus Universitet, ved projektleder Bente Jensen.

Analyser er foretaget i samarbejde med professor Peter Allerup, DPU

og professor Anders Holm, Københavns Universitet (KU). De kvantita-

tive dataindsamlinger er varetaget af Capacent Epinion ved partner

Thomas Yung Andersen, og de kvalitative dataindsamlinger er vareta-

get af Bente Jensen i samarbejde med forskningsassistenter knyttet til

projektet. I forbindelse med udarbejdelse af den segmenteringsmodel,

der knytter sig til registerdata og deskriptive analyser af de tre nedslag

på børns kompetencer, er AE-rådet ved konsulent Niels Glavind ind-

draget.  

I forbindelse med implementering af den pædagogiske interven-

tion, som HPA-projektet har udviklet, har der været etableret samar-

bejde med Den sociale Højskole København (Professionshøjskolen Me-

tropol), Frøbelseminariet (Professionshøjskolen UCC), Jysk Pædagog

Seminarium (UC VIA), Ålborg Socialpædagogiske Seminarium (Profes-
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11FORORD

sionshøjskolen UCN) og konsulenter fra de to deltagende kommuner.

Projektet har været organiseret på DPU i en koordinationsgruppe, en

projektgruppe og projektmodulgrupper, og der er endvidere etableret

en baggrundsgruppe, en nordisk forskergruppe samt en netværks-

gruppe (se også projektets hjemmeside www.dpu.dk/hpa). 

De faglige og teoretiske drøftelser og tilblivelsen af HPA-projektets

forsknings- og interventionsprogram har fundet sted i den nævnte

projektgruppe, som består at forskere med forskellige teoretiske ud-

gangspunkter. Desuden har samarbejdet med Anders Holm, KU, og

kolleger fra forskningsprogrammet Organisation og læring ved Insti-

tut for Læring på DPU samt samtaler med Søren Winter, SFI, åbnet mu-

ligheder for at drøfte og afprøve ideer om HPA-interventionen og stu-

diet af den gennem projektets faser. På den måde har projektet været

forankret i stærke forskningsmæssige miljøer både internt i Danmark

og eksternt via samarbejde med forskerkolleger fra de nordiske lande.

Projektets netværksgruppe har bestået af repræsentanter fra forvalt-

ninger i de to deltagende kommuner, UC’er og forskerkolleger, og bag-

grundsgruppen har bestået af repræsentanter fra Velfærdsministeriet

og repræsentanter fra organisationer og forskningsinstitutioner. De

tilknyttede aktører har deltaget i løbende arbejds-, koordinations- og

baggrundsgruppemøder samt årlige seminarer, hvor projektets proces

og delresultater er blevet præsenteret og diskuteret.  

Bogen er bygget op af tre dele, en introducerende del (kapitel 1 og 2),

en resultatdel (kapitel 3-6) og en afslutningsdel (kapitel 7), og er, som

den fremstår, skrevet af Bente Jensen, Anders Holm, Peter Allerup og

Anna Kragh. Bogens introduktion om Social arv i en lidt bredere ud-

dannelses- og sociologisk kontekst er skrevet af Anders Holm. Forsk-

ningsassistent Jakob Haahr-Pedersen, DPU, har bidraget med korrek-

turlæsning og sproglig finish. Docent Sven Bremberg, Stockholm

Universitet, har gennemlæst bogen i funktion af Peer Reviewer og i

den forbindelse bidraget med yderst relevante og nyttige kommenta-

rer til manuskriptet.

Der skal rettes en tak til alle, der har gjort HPA-projektets gennemfø-

relse mulig, og til dem, der i den forbindelse har bidraget med gode råd,

kommentarer og aktiv deltagelse i projektet. En tak skal rettes til de to

kommuner, der så engageret har indvilliget i og gennemført deltagelse

i projektet i den toårige periode, selve interventionsforløbet har varet.
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En særlig tak skal rettes til de daginstitutionsledere, pædagoger og pæ-

dagogmedhjælpere, hvis hverdag vi har interveneret i  og ”forstyrret”

gennem projektperioden.

HPA-projektet er finansieret af Det Strategiske Program for Vel-

færdsforskning (SPV) (under det nuværende Indenrigs- og Socialmini-

sterium) i perioden 2005-2009.

Bente Jensen, lektor, ph.d., projektleder

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet

København, april 2009
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13RESUME

RESUME

Formålet med HPA-projektet er at belyse, om HPA-interventionen i

daginstitutioner virker. Spørgsmålet er, om man ved at arbejde målret-

tet og systematisk i daginstitutioners almentilbud med HPA som pæ-

dagogisk metode kan opnå positiv effekt vurderet på udsatte børns

kompetenceudvikling, socialt og læringsmæssigt set. Endvidere kastes

der lys over, hvilke faktorer der har betydning i et implementerings-

perspektiv. I forbindelse med problematikken om en negativ social arv

er det centrale spørgsmål: ”hvad påvirker?”

Social arv handler ikke kun om sociale uligheder, der overføres fra

forældre til barn. Social arv er også en reproduktion af de sociale ulig-

heder, der opstår i samspillet mellem samfund, lokalmiljø, daginstitu-

tion og familie. Social arv forstås derfor i dette projekt ud fra barnets

mange relationer til omgivelserne, og det er netop her, interventionen

sigter imod at fremme udsatte børns livschancer gennem pædagogi-

ske indsatser, der tager højde for, at der er tale om en social og sam-

fundsmæssig problemstilling. 

Vi ved stadig ikke noget om effekter af en tidlig indsats, der finder

sted i almene dagtilbud, hvor børnegruppen er bredt sammensat. Vi

antager, at børnene i børnegruppen påvirker hinanden på godt og på

ondt, hvilket Social arv-forskningen peger på. Vi antager også, at børns

relationer er en væsentlig del af den pædagogiske indsats: for at klare

sig godt skal børnene gives muligheder for at blive stimuleret – ikke

blot intellektuelt, men også socialt, så de kan blive en del af gruppen af

jævnaldrende i dagligdagen. 

En tidlig indsats over for socialt udsatte børn og unge er en vigtig del

af almentilbuddet. Forhåbningen er, at det kan forbedre deres livs -

chancer.

Vi ved fra tidligere internationale studier, at massive interventio-

ner over for børn fra meget ressourcesvage hjem har målbare og ikke

mindst vedvarende effekter, især på børnenes non-kognitive færdig-

heder. 

Spørgsmålet er, hvad der virker på dansk grund. Det er i lyset af

dette brede perspektiv, at vi har udført et studie, der undersøger effek-

ter af en pædagogisk intervention i dagtilbud, ”HPA-projektet”. Under-
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EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET14

søgelsen er det første danske effektstudie vedrørende tidlig indsats.

Undersøgelsen belyser overordnet, om samfundet gennem en tidlig

indsats i daginstitutioner kan opnå at styrke udsatte børns udvikling –

socialt og læringsmæssigt. Det undersøges altså, om de pædagogiske

interventioner bidrager til at bryde den negative sociale arv. Mere

konkret undersøger vi effekterne af en indsats (”Handlekompetence i

pædagogisk arbejde for udsatte børn”), som er udviklet og afprøvet i 60

daginstitutioner i to kommuner i Danmark. Der indgår i alt ca. 3000

børn i undersøgelsen, og der er som led i effektundersøgelsen udsendt

to spørgeskemaer pr. barn til henholdsvis pædagoger og forældre i tre

nedslag: ved starten af interventionen (baseline), midtvejs (2. nedslag)

og afslutningsvis (3. nedslag). 

Effekter måles ud fra screeningsredskaber, som er internationalt

anerkendte, og som måler børns socio-emotionelle kompetencer og læ-

ringskompetencer. Endvidere er lederne fra de deltagende interven-

tionsinstitutioner blevet interviewet ved interventionsstart angående

faktorer, som antages at påvirke implementeringsprocesser. 

Projektet adskiller sig fra tidligere effektforskning i tidlig indsats (i

dagtilbud) på tre måder. For det første ved dets satsning på en pæda-

gogisk intervention, der har som mål at styrke såvel børns socio-emo-

tionelle som kognitive kompetencer gennem en inkluderende pæda-

gogik set i et handlekompetenceperspektiv. For det andet ved at

belyse effekter gennem et RCT-design (randomised controlled trial),

der til forskel fra de internationale studier baseres på institutionsni-

veau frem for individniveau. Derved gøres det muligt at undersøge

betydningen af børnesammensætning som en del af effektspørgs-

målet, men også som en del af interventionen. Endelig for det tredje

er HPA-interventionen tilrettelagt som en indsats i almentilbuddet i

daginstitutioner, altså er der ikke udtaget specifikke børn til en sær-

lig individuelt orienteret ”specialpædagogisk indsats” endsige ud-

valgt ”ildsjæle” blandt pædagogerne til at gennemføre interventio-

nen.

POSITIV EFFEKT
Undersøgelsen af børnehavebørns kompetencer, socio-emotionelt og

læringsmæssigt i undergangspunktet (baseline), understøtter den an-

tagelse, at børns kompetencer er socialt bestemte Den sociale arv kan
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15RESUME

spores i analysen, idet børn med ressourcestærke forældre, hvad angår

uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedstilknytning og samliv, alt andet

lige vil have et bedre udgangspunkt end børn, hvis baggrund er præget

af sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige vanskeligheder. Det

giver grund til at lægge stor vægt på målgrupper for intervention lige

fra børnehavealderen og ikke mindst tage højde for forskelle i mål-

grupper af 3-6-årige børn.

HPA-interventionen har positiv effekt med hensyn til målopnåelse.

Børnene fra interventionsinstitutionerne klarer sig generelt bedre end

børn fra referenceinstitutionerne med hensyn til socio-emotionelle

kompetencer og læring på de tolv faktorer, som det er valgt at studere.

Når vi bryder analysen op i delanalyser, tegner der sig imidlertid et

mere nuanceret billede af effekter i relation til børn fra de svageste

grupper.

”MIDTERBØRN” NÅS BEDST PÅ DET SOCIO-EMOTIONELLE 
OMRÅDE
HPA-interventionen ser ud til at nå ”midterbørnene” bedst med hen-

syn til stimulering af de socio-emotionelle kompetencer og udvikling.

Daginstitutionerne, der arbejder med HPA-intervention, gør en positiv

forskel, når de anlægger en innovativ tilgang rettet mod børns sociale

og følelsesmæssige ressourcer. Desværre ser det ud til, at de mest ud-

satte børn er sværest at nå. Endvidere tyder det på, at indsatsen kan

have effekt fra baseline til 2. nedslag, men derefter fortoner sig, så vi

ved afslutningen ikke ser den forventede effekt hos de mest udsatte

børn. Med undtagelse af en enkelt faktor, Sociabilitet, har HPA-inter-

ventionen således haft den største effekt mellem 1. og 2. måling på de

personlige og sociale kompetenceområder. Vi kan ikke vide, om det be-

tyder, at indsatsen har været mest intensiv i starten – men dette kan

være én forklaringsmulighed. En anden forklaringsmulighed er, at de

påviste effekter skal undersøges over længere tid, hvilket også er på-

vist internationalt. En effekt, der synes at være udeblevet, kan godt

vise sig efter længere tid, enten som følge af at indsatsen fortsætter

eller som efterfølgende konsekvenser af de oplevelser og erfaringer,

barnet gjorde under indsatsperioden. 
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EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET16

”UDSATTE BØRN” NÅS PÅ UDVALGTE INTELLEKTUELLE 
OMRÅDER 
Billedet ændrer sig lidt, når vi ser på den anden del af det samlede

kompetencemønster hos børnene, nemlig de intellektuelle områder.

Her viser samme overordnede billede sig, nemlig at HPA-intervention

har positiv effekt, hvad angår børns intellektuelle kompetencer og læ-

ring, forstået som læringsparathed, nysgerrighed og kreativitet. Men

det viser sig endvidere, at det lykkes bedre at nå den svagere gruppe

børn på udvalgte intellektuelle områder end på det socio-emotionelle

område, fx hvad angår børns matematiske kompetence. Her er væk-

sten i den svagere interventionsgruppe konsekvent større end i den til-

svarende referencegruppe. Nogle effekter holder sig gennem hele pe-

rioden, fx har HPA-interventionen haft en konstant effekt på børns

overordnede vanskeligheder. Disse vanskeligheder er blevet mindre

gennem interventionsperioden i den svagere del af interventionsgrup-

pen  sammenlignet med den tilsvarende referencegruppe. Andre kom-

petenceområder kan være i størst vækst i starten af perioden, fx Pligt-

opfyldenhed og Empati, mens der for andre områder er størst vækst i

slutningen af perioden, fx matematisk kompetence.

BØRNESAMMENSÆTNINGEN – EN OVERSET BARRIERE?
Analysen antyder, at børnesammensætningen i institutionerne kan

have afgørende betydning for resultatet. Fx har en sammensætning

med en stor andel udsatte børn konsekvenser for effekterne af en HPA-

intervention. Selv om det er en del af interventionen, at institutionerne

skal arbejde med inkluderende pædagogik, kan dette måske vanskelig-

gøres i institutioner karakteriseret af ophobning af socialt udsatte børn.

Andre barrierer, der viser sig i den sammenhæng, er, at institutioner er

præget af det pres, der lægges på dem. I visse tilfælde savnes der nor-

meringsmæssige og faglige/personlige ressourcer, som modsvarer op-

gaven.

STADIG (FOR) STORT FOKUS PÅ MANGLERNE
Indsatsen har positiv effekt, men som nævnt mest på ”midterbørn”. På

udvalgte områder lykkedes det at nå de svageste, og der er også antyd-

ninger af, at effekter kan vise sig senere. Når det er sagt, giver resulta-

terne alt andet lige anledning til at undersøge, om den tidlige indsats
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også senere hen er mest for middelklassens børn, hvilket vi ser i resten

af uddannelsessystemet. Resultaterne giver anledning til at gå videre

med at undersøge selve indsatsens pædagogiske indhold og institutio-

nernes forudsætninger for at forandre praksis med afgørende nye re-

sultater. En tidligere undersøgelse peger på, at der tales meget om at

fremme børns ressourcer, men når det kommer til de udsatte børn, er

det stadig deres fejl, mangler og uhensigtsmæssige adfærd, der sigtes

mod. I HPA-interventionen arbejdes der videre med den antagelse, at

den pædagogiske indsats, der rettes imod udsatte børns ’fejl og mang-

ler’ (kompensationsparadigmet), risikerer at bidrage yderligere til stig-

matisering, mens mulighederne skal findes i en indsats, der sætter

fokus på børns ressourcer og muligheder (innovationsparadigmet). Re-

sultaterne, som er skitseret ovenfor, kan ses som udtryk for, at det sta-

dig i nogle institutioner er et kompensationsorienteret grundsyn, der

slår igennem pædagogisk, og det til trods for at HPA-interventionen

søger udviklingen vendt, fra det fremherskende kompensationspara-

digme imod et innovationsorienteret paradigme. Dette fund giver an-

ledning til yderligere at undersøge institutioners forudsætninger og

arbejde med organisatorisk læring, som HPA-programmet lægger op

til med henblik på at undersøge forandringsprocesser indefra. 

RAMMEBETINGELSER – SOM BARRIERER FOR 
IMPLEMENTERING?
De deltagende institutioner tror overordnet selv på, at de gør en positiv

forskel for udsatte børn med HPA-interventionen som et nyt redskab.

Men der viser sig forskelle, når det kommer til spørgsmålet om, hvor-

vidt man tror på, at indsatsen får langtidseffekt. Nogle institutioner

tror ikke, at effekten varer ved ud over daginstitutionsperioden, mens

andre mener, at den indsats, der er gennemført, vil få langtidseffekter.

Institutioner, der oplever vanskeligheder i arbejdet med indsatsen,

forklarer eventuelle mangelfulde resultater ved forskellige ydre for-

hold og rammebetingelser, der griber hindrende ind. Der tales om, at

der nu lægges flere og flere opgaver ind over daginstitutionerne fra sy-

stemet, forvaltningen, lovgivningen og nu også fra HPA. HPA får ikke

den betydning for institutionerne, som var tilsigtet. Denne gruppe in-

stitutioner er i analysen identificeret som ”de opgivende” (modstan-

derne).     
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En anden gruppe institutioner mister ikke gejsten trods de samme

vanskelige ydre vilkår. Tværtimod fremhæves det, at de med HPA-in-

terventionen har fået et løft i deres faglighed og et bidrag til at sætte

institutionel udvikling i gang. Denne gruppe institutioner søger så vidt

muligt at efterleve HPA-interventionens hensigter, også for dem er res-

sourcer et problem, lige som for andre institutioner, men det søges løst

ved omprioriteringer i dagligdagen. I institutioner fra denne gruppe

lægges der stor vægt på at gøre det muligt at følge HPA-programmet.

Denne gruppe institutioner er i analysen identificeret som ”de sø-

gende” (efterleverne).

En tredje gruppe institutioner er i udgangspunktet innovationsori-

enterede i deres tilgang til arbejdet med udsatte børn. I denne gruppe

institutioner har deltagelse i HPA-interventionen bidraget til, at de an-

satte oplever, at deres viden om pædagogiske metoder rettet mod læ-

ring og inkluderende pædagogik er blevet kvalificeret yderligere. Insti-

tutionernes samlede personlige og faglige ressourcer kvalificerer

lederen sammen med institutionens medarbejdere til dels at forholde

sig kritisk til nye tiltag, der kommer udefra, fx fra kommunen, og dels

at stille større krav til systemet om tildeling af ressourcer, som mod-

svarer opgaven. Denne tredje gruppe institutioner udvikler sig med

HPA-intervention som integreret helhed i hverdagens pædagogiske

strategier. HPA giver mening, projektets indhold og metoder lægger sig

i forlængelse af udviklingsforløb, som allerede er i gang. Denne gruppe

institutioner er identificeret som de ”udforskende” (udviklerne). 

SAMMENHÆNGE MELLEM IMPLEMENTERINGSPROCES OG
RESULTAT
Implementeringsprocessers succes hænger ifølge implementerings-

forskningen sammen med implementeringsadfærd, organisatoriske og

interorganisatoriske forhold, men også med målgruppeadfærd og de

ydre socioøkonomiske vilkår. I analysen af implementeringsprocesser i

daginstitutioner har vi set, at det, der har betydning for effekter, er den

måde, de pædagogiske processer udfoldes på. Dette hænger igen sam-

men med en række faktorer, som angiver institutionernes forudsæt-

ninger for at indgå i HPA-interventionen, og de faktorer, der an giver in-

stitutionernes engagement i projektet. Det drejer sig om  følgende

faktorer: 1) institutionens arbejde med viden og læring, 2) institutio-

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.32  Side 18



19RESUME

nens pædagogiske grundsyn i udgangspunktet og gennem interven-

tionsperioden, 3) institutionens åbenhed over for refleksion og kritisk

granskning af egen praksis – det vil sige dens rettethed, evne og vilje til

forandring, samt 4) institutionens parathed til at udvikle strategier for

implementering.

Analysen viser videre, at der er en sammenhæng mellem imple-

mentering og effekt. Trods det at der med HPA er udviklet en målrettet

og systematisk pædagogisk intervention, som retter sig mod forbed-

ring af indsatsen for udsatte børn i daginstitutioner, er der stadig

mange vanskeligheder, der skal indtænkes og overvindes. Resultaterne

peger bl.a. på, at børnesammensætningen kan have afgørende betyd-

ning, men også at rammebetingelser, herunder en række socioøkono-

miske ressourcer, er vilkår, som er af betydning for alle interventions-

institutioner. Disse betingelser og vilkår opfattes imidlertid meget for-

skelligt, og de tre identificerede typer institutioner angiver forskellige

opfattelser af, hvad ydre vilkår er, og hvordan de påvirker implemente-

ring af interventionen. De ydre vilkår kan opfattes som barrierer, der

forhindrer institutionen i at løfte opgaven med HPA-interventionen

som tilsigtet, men vilkårene kan også være påvirkningskilder og

omstændigheder, der kan håndteres gennem  omprioriteringer eller

ved at stille krav til systemet på dagtilbudsområdet. 

KONKLUSION
Forskningsprojektet om effekter af HPA-interventionen i daginstitu-

tioner giver anledning til at understrege, at HPA-interventionen over-

ordnet set har positiv effekt på børns kompetenceudvikling, socialt og

læringsmæssigt set. Når det er sagt, må det understreges, at resulta-

terne viser, at HPA-interventionen påvirkes af en række faktorer, bl.a.

kommunale forhold, institutionernes ressourcer, faglige kapaciteter,

normeringer, uddannelse/efteruddannelse og konkrete handlemulig-

heder i det daglige og ikke mindst ledelsesformer og ledelse af organi-

satoriske læreprocesser. Sådanne faktorer er at betragte som eventu-

elle barrierer for den vellykkede HPA-intervention. Undersøgelsen

peger på tre områder, som skal undersøges nærmere i videregående

analyser, idet de antages at have mulig forklaringsværdi i relation til

vores fund om effekt/manglende effekt. Det drejer sig her om: 
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Børnesammensætningen, ophobninger af socialt udsatte børn 

på samme institution samt de gældende normeringer.

Ledelse, lederens rolle, uddannelse, efteruddannelse, kapacitet til 

at igangsætte og fastholde organisatorisk læring. 

Den samlede institutions faglige og personlige ressourcer, 

herunder uddannelsesmæssige kapacitet, evne og vilje til at 

indgå i et organisatorisk læringsforløb. 

Dertil kommer medarbejdersammensætning, medarbejdernes grad af

stabilitet og udskiftning samt interessesammenfald og/eller konflik-

ter med forvaltning og ydre krav samt de reelle socioøkonomiske om-

givelser og vilkår. Projektets kombination af kvantitative og kvalitative

data har gjort det muligt at kombinere effektanalysen med en analyse

af implementeringsresultater og disses betydning for effekt. Men det

er endvidere gjort muligt at udvikle nye hypoteser om betydningsfak-

torer og bringe disse i spil i senere kvantitative regressionsanalyser

med henblik på at identificere indikatorer på ‘best practice’. Denne

forskning forventes at kunne bidrage til at gøre det muligt at basere

det daglige arbejde i daginstitutioner på den aktuelt bedste viden om,

hvad der virker, og hvad der ikke virker – og som ærindet i bogen drejer

sig om – hvad der virker i indsatsen for udsatte børn i almene dagtil-

bud.
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INTRODUKTION OM SOCIAL ARV

Mennesker er ikke ens, nogle er smukkere end andre, nogle er klogere

end andre, og nogle har pænere tænder end andre. Det har måske ikke

altid nogen direkte værdi for den enkelte, men det kan i hvert fald be-

tyde noget for, hvilke muligheder man har i samspil med andre men-

nesker. Der er forskningsresultater, der viser, at klogere mennesker får

mere uddannelse, Shavit & Blossfeld (1993), og tjener flere penge end

andre, se fx Angrist & Krueger (2001), Heckman (2008). Der er også

forskningsresultater, der viser, at smukke mennesker tjener flere

penge end andre, se fx Hamermesh & Biddle (1994), og at dem med de

pæneste tænder tjener flere penge end dem med grimme tænder,

Glied & Neidell (2008). Der er også forskning, der tyder på, at mere vel-

plejede mennesker klarer sig bedre end knap så velholdte eksempla-

rer. 

Det betyder med andre ord noget, hvem vi er, og hvilke ressourcer vi

er i besiddelse af i relation til, hvordan vores tilværelse kommer til at

forløbe. Da udseende, visdom og pæne tænder ikke er lige fordelt i be-

folkningen, har vi ikke alle samme ressourcer og dermed ikke samme

mulighed for at få et godt og rigt liv. Det er naturligvis i en eller anden

forstand uretfærdigt. Men det bliver selvfølgelig endnu mere uretfær-

digt, jo mindre den enkelte selv er medbestemmende over, i hvor høj

grad man har disse ressourcer til rådighed livet igennem.

Utallige studier har påvist en signifikant (og ofte stærk) sammen-

hæng mellem forældres uddannelsesniveau eller socialklasse og indi-

videts uddannelsesvalg (Blau & Duncan, 1967; Bourdieu & Passeron,

2000; Shavit & Blossfeld, 1993; Erikson &  Goldthorpe, 1992). Samme

og andre studier har vist, at denne sammenhæng er medieret af indivi-

dets egne akademiske færdigheder, dvs. evnen til at læse, skrive, regne

og fortolke. Herudover har akademiske kompetencer en kraftig selv-

stændig effekt på uddannelsesvalg, se fx Holm & Jæger (2008). Disse to

overordnede resultater peger i retning af, at forældres ressourcer og in-

dividets kognitive  kapaciteter er nogle af de vigtigste faktorer i forkla-

ringen af uddannelsesvalg.

Vi ved også, at forældrenes ressourcer og individets kognitive kapa-

citeter er stærkt korreleret, se Jackson et al. (2007). Dvs. at børn fra res-
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sourcestærke hjem får hjælp til at uddanne sig, både fordi de får stær-

kere kognitive færdigheder fra deres forældre, og fordi deres forældre

kan hjælpe dem videre med deres uddannelse ud over den hjælp, bør-

nene får via de kognitive færdigheder.

Det fortrin, børn af ressourcestærke forældre får via bedre kognitive

færdigheder, ses både før og efter, børnene har fuldført grundskolen

(ibid.), dvs. at det kognitive forspring grundlægges allerede før grund-

skolen. Det fortrin, børn af ressourcestærke forældre opnår ud over

deres kognitive færdigheder, forklares ofte med en bedre evne til at

begå sig på de videregående uddannelser, se Jæger og Holm (2004).

Disse børn og unge har simpelthen i højre grad lært, hvordan man

begår sig, og hvad der forventes af én. De har også bedre muligheder

for at afkode og forstå, hvad det er, undervisningen går ud på, sam-

menlignet med et barn af mere ressourcesvage forældre, men med

samme kognitive færdigheder. 

Det er i høj grad også denne forklaring, der lægges til grund for for-

klaringen på, at ressourcestærke børn opnår højere kognitive færdig-

heder end børn fra mere ressourcesvage hjem. De børn, der kommer fra

ressourcestærke og uddannelsesvante hjem, kommunikerer bedre

med læreren og forstår bedre, hvad målene med skolen er. De er måske

også bedre til at afkode de ”skjulte” budskaber i undervisningen, som

ikke klart fremgår af læreren og undervisningsmaterialerne.

Den ulige udvikling i kognitive færdigheder kunne naturligvis også

skyldes genetiske forhold, altså at ressourcestærke forældre har bedre

genetisk betingede dispositioner, som de viderefører til deres børn.

Noget sådant er foreslået og til en hvis grad påvist i Ploug (2005, 2009).

Men heraf fremgår det også tydeligt, at dette kun er en del af forklarin-

gen, og at der også er andre, ikke genetiske forhold, der spiller en rolle

for børnenes udvikling. Dette fremgår også af Jæger & Holm (2004),

hvor det påvises, at det er forældrenes uddannelse og ikke deres kogni-

tive færdigheder, der har betydning for børnenes uddannelsesvalg.

Det er derimod mindre klart, hvorfor børnene, allerede før de kom-

mer i skole, har forskellige kognitive færdigheder alt efter deres foræl-

dres ressourcer – altså, hvorfor er forskellene i kognitive færdigheder

allerede grundlagt før egentlig indlæring starter?

Men meget tyder på, at forældrenes investeringer i børnene allerede

starter før fødselen, Cunha & Heckman (2009), altså at allerede fra det
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tidspunkt, børnene er undfanget, begynder forældrenes adfærd over

for barnet at spille en stor rolle for, hvordan barnet udvikler sig. Der sker

muligvis tre ting. For det første betyder moderens ernæring og alkohol-

og tobaksforbrug noget for, hvordan fosteret udviklinger sig, herunder

kognitive dispositioner. For det andet kan forældrenes ressourcer have

betydning for, hvor meget de, både menneskeligt og økonomisk, kan in-

vestere i deres børn i de tidlige år. Disse investeringer kan både være af

ren fysisk karakter såsom kvaliteten af den ernæring, børnene får, og

det legetøj, de får osv. Det kan også være omfanget af samvær med bør-

nene. Esping-Andersen & Bonke (2008) viser, at jo mere uddannelse for-

ældrene har, jo mere tid tilbringer de sammen med deres børn. Det kan

også være kvaliteten af den tid, de tilbringer sammen med børnene – jo

bedre uddannede forældrene er, jo bedre er de også i stand til at ”lære”

barnet noget, når de er sammen med det. 

For det andet kan det være, at børnene lærer noget kvalitativt for-

skelligt, alt afhængigt af deres forældrebaggrund. Det behøver ikke at

være bedre eller dårligere læring, men bare forskellig. Hvis de ting,

som børnene lærer hos de ressourcestærke forældre, passer bedre ind i

det adfærdsmønster, der forventes i institutionerne, skoler og videre-

gående uddannelser, vil disse børn automatisk have fået et fortrin,

uanset om det ,de har lært af deres forældre, er ”bedre” eller ”dårli-

gere”, set ud fra et individuelt perspektiv eller så længe børnene stadig

er mest hos deres forældre. De kan altså indtil den dag, de træder ind i

institutionsverdenen, være lykkeligt uvidende om, om deres læring

har været ”god” eller ”dårlig”. 

Der er altså to konkurrerende forklaringer på, hvorfor forældrenes

ressourcer eller klassebaggrund betyder noget for, hvordan børnene

klarer sig i uddannelsessystemet. Den ene er, at alle forældre prøver at

give børnene de samme kognitive og ikke-kognitive færdigheder, men

at det lykkes bedst for dem, der har flest ressourcer, og den anden er, at

forældrene mere eller mindre ubevidst overfører deres vaner og ad-

færd til børnene, og at disse vaner og denne adfærd afhænger af foræl-

drenes ressourcer eller sociale klasse. Forældrene fra forskellige klasser

forsøger ikke at nå de samme mål med deres børn, men de mål, som

forældrene fra de mest ressourcestærke klasser forsøger at nå, passer

bedre ind i det eksisterende uddannelsessystem.

Hvilken af de to teorier, der er den rigtige, er naturligvis afgørende
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for, hvordan det omgivende samfund kan hjælpe børn fra de ressour-

cesvage hjem. Hvis alle forældre er enige om, hvad målet med opdra-

gelse er, og alle forældre gerne ser, deres børn klarer sig godt på de

samme dimensioner, handler det om, at daginstitutioner, skoler og

andre offentlige institutioner skal forsøge at kompensere børnene for

de ressourcer, som forældrene mangler. Det kan være, at ressources-

vage forældre læser mindre for deres børn, og at institutionerne kan

kompensere for dette. Det kan også være, at de ressourcesvage foræl-

dre ikke formår at indgyde deres børn tilstrækkelig tålmodighed eller

evne til at håndtere konflikter med andre børn, og at deres børn derfor

får en vanskeligere tilværelse i daginstitutionerne og dermed måske

udvikler sig dårligere end andre børn på både det kognitive og det ikke-

kognitive område. I så fald drejer det sig om, at institutionerne skal

kompensere for disse problemer med børnene ved at have et særligt

fokus på at afhjælpe adfærdsmæssige problemer hos børn fra ressour-

cesvage hjem.

Omvendt, hvis forældrene fra det, vi kalder ressourcesvage hjem, i

virkeligheden opdrager deres børn, men at denne opdragelse ikke pas-

ser ind i institutionernes opfattelse af, hvad der er god og hensigts-

mæssig opførsel, så er problemerne straks meget alvorligere, for så

modarbejder forældre og institutioner hinanden. Og i så tilfælde er det

meget vanskeligere at forestille sig, hvordan problemerne skal løses.

Vi ved fra tidligere studier, fx det berømte ”Perry pre-school project”,

se fx Heckman (2008), at massive interventioner over for børn fra

meget ressourcesvage hjem har målbare og ikke mindst vedvarende

effekter, især på børnenes ikke-kognitive færdigheder. 

Dette taler for, at forældre og børn i ressourcesvage familier er mod-

tagelige over for hjælp og støtte fra det omgivende samfund, og at de i

hvert fald ikke fuldstændig modarbejder den indsats, som institutio-

nerne kan yde disse familier – med andre ord at interventioner, der

tager sigte på at hjælpe børn fra ressourcesvage hjem, faktisk virker –

også på langt sigt.
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KAPITEL 1. 
HPA-INTERVENTION I DAGINSTITUTIONER: 
FORMÅL, BAGGRUND OG STRATEGI

1.1 Introduktion
Formålet med forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk

arbejde med udsatte børn i daginstitutioner – indsats og effekt” (HPA-

projektet) er at kaste lys over problemstillingen: Hvilke interventions-

former har positive effekter på børns sociale udvikling og læring set i

et handlekompetenceperspektiv? Projektet går således ud på at under-

søge, hvordan der kan arbejdes med pædagogiske forandringer i dag-

institutioner, så socialt udsatte børn præget med en negativ social arv

styrkes bedst muligt i udviklingen af deres kompetencer, socialt og læ-

ringsmæssigt, og dermed også i deres livschancer.  

Forskning i effekter af indsatser for udsatte børn er med til at kvali-

ficere de beslutninger, som uddannelses- og velfærdspolitikken lægger

op til. Der er tale om en række vanskelige og komplekse valg, som råd-

givere, pædagoger, politikere og embedsmænd har ansvar for, og som

har stor indflydelse på de menneskers liv og fremtid, som interventio-

ner retter sig mod, her i projektet udsatte børn. Projektet har som et af

sine mål at bidrage med viden om effekter af en pædagogisk indsats

rettet mod udsatte børn i daginstitutioner. Der gennemføres i projek-

tet en intervention, der bygger på viden fra forskning på området, og

som omsættes til handlinger i praktikeres arbejde med denne viden.

Det er målet at støtte praktikere i en kvalificering, hvor det daglige ar-

bejde baseres på den aktuelt bedste viden om, hvad der virker, og hvad

der ikke virker i indsatser for udsatte børn.  

I HPA-projektet undersøger vi nye veje i udvikling og undersøgelse af

pædagogiske indsatser, der kan fremme socialt udsatte børns udvikling

af kompetencer, socialt og læringsmæssigt. Dette gøres med en forvent-

ning om, at en tidlig indsats forhåbentlig kan få effekt på kort sigt, men

også få en identificerbar længevarende effekt, som rækker ind i børne-

nes skoletid og videre frem i livet. På baggrund af dette perspektiv vur-

deres effekter af daginstitutioners pædagogiske indsats i projektet ved

at følge de deltagende børns udvikling af kompetencer, socialt og læ-

ringsmæssigt, over den toårige periode, projektet varer, ved at sammen-

ligne udviklingen i henholdsvis interventions- og referenceinstitutioner. 
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For både at kunne give svar på spørgsmålene: Virker HPA-interven-

tionen?  Hvad virker og under hvilke omstændigheder? er det nødven-

digt at anlægge et bredt undersøgelsesdesign. Det har vi i HPA-projek-

tet gjort ved at kombinere data om effekter med data om interventio-

nens implementeringsprocesser og -resultat. Antagelser bygges op

med bidrag fra implementeringsforskningen koblet  til et teoretisk

grundlag om organisatorisk læring. Dette har været studiets afsæt,

som har påvirket interventionens udvikling og tilrettelægges, men

også  studiet heraf. Vi vender tilbage til dette teoretiske grundlag

(afsnit 1.5) efter en skitsering af baggrunden for projektet i form af lov-

grundlag og anden forskning på området.

1.2 Baggrund og problemstillinger 
I HPA-projektet defineres socialt udsatte børn som børn, der: 

”er eller risikerer at blive udsat i institution, skolen, uddannelse og se-

nere samfundsliv som følge af opvæksten under socialt belastende vil-

kår, dvs. vilkår præget af fattigdom, arbejdsløshed hos forældre, lav eller

ingen uddannelse eller forældre på overførselsindkomst og/eller vanske-

lige skilsmisser” (se også Jensen, 2008, 35). 

Hermed menes, at børn med socialt belastende vilkår har tendens til at

blive ”udsat” eller blive placeret i en ”udsat position” sammenlignet

med jævnaldrende børn. Det er denne form for udsathed, som også

kan kaldes for marginalisering, som HPA-projektet søger modarbejdet

ved at satse på det dobbelte perspektiv at fremme børns sociale kom-

petencer og læring gennem en inkluderende pædagogik.

Uddannelses- og socialmobilitetsforskningen angiver, at socialt be-

lastende baggrundsforhold reelt influerer på børns livschancer, hvilket

manifesterer sig på den ene side i den måde, udsatte børn fungerer på

intellektuelt, sprogligt og socialt. På den anden side i den måde, omgi-

velserne opfatter udsatte grupper på, som ofte er præget af mangel-

fuld anerkendelse. Sidstnævnte problematik får konsekvenser for

børns muligheder for at indgå på lige fod med andre børn. Det ser ud

til, at en marginaliseret position som barn ofte fører til en marginalise-

ret position som ung eller voksen i institutions-, samfunds- og arbejds-

livet (se også introduktion til denne bog). Vi taler ofte om marginalise-
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ring som social eksklusion, der finder sted i institutionelle og andre so-

ciale sammenhænge, og som er mekanismer, der som oftest fungerer

”bag om ryggen” på de involverede børn og voksne. Der er tale om

yderst komplicerede processer, der drejer sig om samspillet mellem det

enkelte individ og omverdenen. Omverdenens koder og strukturer er

ofte bygget op, så de forstås og kan udnyttes af middelklassens børn

(de privilegerede børn), hvilket i sig selv kan betyde, at mindre privile-

gerede grupper kan have svært ved at forstå og tolke koderne. Der er

således synlige og usynlige magtmekanismer på spil, som må indar-

bejdes i de pædagogiske metoder fremover, hvis  indsatser rettet imod

udsatte børn skal virke bedre.

Denne antagelse om, at det at tilhøre en af samfundets mindre pri-

vilegerede eller direkte underprivilegerede grupper, ofte medvirker til

en såkaldt marginalisering, er udfoldet i den franske sociolog Bour-

dieus teoretiske og empiriske arbejder (bl.a. Bourdieu & Passeron,

2000).  En marginaliseringsproces, der først er i gang, kan være vanske-

lig at stoppe eller bryde, og den kan antage flere forskellige udtryksfor-

mer. Fx resulterer den i, at børn af udsatte grupper i ringere grad end

andre grupper børn udvikler de kompetencer, der skal til for at hånd-

tere vilkårene og begå sig i et moderne samfunds institutionelle og ud-

dannelsesmæssige sammenhænge. Eller omvendt, at selv om børn og

unge faktisk udvikler kompetencer ud fra det beredskab, de har med

sig, sker der ofte det, at de ikke ”anerkendes” af omgivelserne.  Opnår

individer eller grupper ikke social inklusion, er det vanskeligt at opnå

positive livschancer, og disse mønstre ser ud til at gå ”i arv” fra genera-

tion til generation (ibid.).

I denne optik kan fænomenet negativ social arv betragtes som en so-

cial ulighed, der både produceres og reproduceres i vores samfunds ud-

dannelsessystemer. Dette indebærer, at udsatte grupper ofte lades

”alene” i et system, der satser mere på individuelle kompetencer med

vægt på den kognitive udvikling end på sociale og personlige kompeten-

cer og i den sammenhæng overser betydningen af social inklusion som

basal for læreprocessen. Omvendt er det også gennem uddannelses- og

socialpolitikker, at forandringer må sættes i gang på et overordnet plan.

Det er vigtigt at understrege, at når vi i undersøgelsen taler om ne-

gativ social arv, som skitseret her, er det ikke ud fra et deterministisk

syn, hvilket ville indebære, at man med sikkerhed kan forudsige men-
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neskers skæbne og livsbane. Det centrale i vores forståelse af social arv

problematikker er derimod den øgede sandsynlighed for, at grupper af

børn, der tilhører en familie i en udsat position, uddannelsesmæssigt,

økonomisk og samfundsmæssigt, også selv havner i en tilsvarende

udsat position. Det at forstå problematikken ud fra et sandsynligheds-

begreb har sit udgangspunkt i intergenerationsforskningen, som

peger på, at udsatte grupper har sværere ved at klare sig i skole, uddan-

nelse og senere arbejdsliv (Hansen, 1982, 1995), og at dette ikke ser ud

til at være blevet lettere i en tid med øgede krav til menneskers uddan-

nelsesniveau, viden og kompetencer til at navigere i et globaliseret

samfund (Jensen, 2002, 2007). Dette bekræfter således, at der stadig er

hold i reproduktionshypotesen (Jæger & Holm, 2007), hvilket giver an-

ledning til at rette interessen også mod andre mekanismer i uddannel-

sessystemer end de rent individuelt, fagligt kompetenceudviklende.

Generelt viser en mængde litteratur på området, at der findes så-

danne sammenhænge mellem forældrenes og børnenes livschancer.

Denne sammenhæng dækker alle vigtige områder af livet: indkomst,

uddannelse og livslængde, men også livstilfredshed som nogle vigtige

parametre for et ”godt” liv. Hvor forskningen tidligere fokuserede på

sammenhænge mellem forældrenes økonomiske formåen og børne-

nes livschancer og i det hele taget intergenerationelle sammenhænge,

tegner moderne forskning i dag et mere nuanceret billede, som påpe-

ger, at mange forhold influerer på børns livsforløb og livschancer. Især

peger forskningen på, at det foruden økonomi er forældrenes kompe-

tencer i bred forstand, fx uddannelse og anden kulturel kapital, der har

indflydelse på, hvordan det går deres børn. Nyere forskning antyder

endvidere, at hvis man ønsker at påvirke nogle af de livsbaner, som

børn ellers arver fra deres forældre, og opnå langtidsholdbare effekter,

skal man starte tidligt i børnenes liv.

HPA-projektets anskuelse af problematikken om social arv kan kort

opsummeres som følger: Negativ social arv knytter sig på den ene side

til socioøkonomiske, kulturelle og uddannelsesmæssige ulige vilkår og

på den anden side til de marginaliseringsproblematikker, som så-

danne forskelle ofte medfører. De to aspekter af en negativ social arv,

som defineret her, ser ud til gensidigt at forstærke hinanden. Når en

marginaliseringsproces først er i gang, er det vanskeligt at bryde ud af

den, den ”smitter af” og fører ofte hele den tidligere omtalte centrale

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.32  Side 29



EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET30

positioneringsproblematik med sig fra generation til generation. Så-

danne processer beskrives ofte som ”onde cirkler”, der synes at være

yderst vanskelige at bryde både for den enkelte, men også for det sam-

lede uddannelsessystem.

Daginstitutionen har ifølge internationale forskeres økonometriske

analyser unikke muligheder for at styrke udsatte børns udvikling fra

tidligste alder (se bl.a. Heckmann, 2008). Desværre har det også vist

sig, at der kan være risiko for, at det modsatte sker, at børn præget af

negativ social arv fastholdes, eller måske oven i købet at situationen

for disse børn forværres, og at de uheldige negative mønstre gentages

gennem læringsprocesser og generel deltagelse i dagtilbud. Der er så-

ledes i den sammenhæng behov for forskningsmæssigt at løfte tænk-

ningen om social arv ud over den enkelte families sfære og eventuelle

”mangler” og i stedet se på de samfundsmæssige reproduktionspro-

cesser af uligheder, som tilsyneladende stadig er i spil. Det må i den

forbindelse undersøges, hvad de sammenhænge mellem social bag-

grund og livschancer, som blev gennemgået tidligere, har af betydning

for, hvordan social ulighed reproduceres og manifesterer sig i et post-

moderne samfund. Den gennemgåede forskning viser, at forskelle på

livschancer og muligheder hos privilegerede og mindre privilegerede

børn stadig produceres og reproduceres gennem samfundets sociale

systemer generelt og gennem uddannelsessystemet i særdeleshed. I

det postmoderne samfund skal den personlige konstruktion og den so-

ciale reproduktion ses formet og udviklet både gennem den familiære

sammenhæng over generationer og gennem en større social og sam-

fundsmæssig kontekst end den familiære.

I en dansk sammenhæng tyder forskningen i social arv på, at hidti-

dige tiltag og indsatser i daginstitutioner i form af specialundervis-

ning, indførelse af handleplaner og anbringelse af børn og unge uden

for hjemmet ikke har haft den forventede positive effekt i forhold til at

forebygge sociale problemer. Tværtimod viser det sig, at de samme

problemer og udfordringer gentager sig fra årti til årti (Christensen,

1996; Jørgensen et al., 1993; Jørgensen, 2002). Sådanne påpegninger

minder os om, at det danske samfund trods lovgivning på området

(Lov om Social Service, 2004, Dagtilbudsloven, 2007) og en øget aktivi-

tet i det faglige udviklingsarbejde ikke er lykkedes godt nok i bestræ-

belserne på at give udsatte grupper en bedre start.
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Hvis denne udvikling fortsætter, dvs. at problematikken om repro-

duktion af sociale forskelle i uddannelsessystemet ikke ændres, kan vi

have nok så mange tiltag i gang i lovgivning, kommuner og uddannel-

sesinstitutioner, herunder daginstitutioner, uden at der sker betyde-

lige forandringer. Som den nyeste danske undersøgelse af kommuners

indsatser for udsatte børn peger på, er der langt igen med hensyn til at

komme fra viden og gode intentioner til handlinger og forandring af

praksis (Jensen & Mehlbye, 2009; Mehlbye et al., 2009).  Der er mange

udviklingstiltag i gang i kommunerne, bl.a. affødt af nyeste lovgivning

(se også afsnit 1.3), men også af en konstatering af, at det danske vel-

færdssystem er kommet til kort med hensyn til at opnå effektiv og

bedre kvalitet i dagtilbud, når det gælder udsatte børn. Det ser imidler-

tid ud til at være vanskeligt at ændre fastlagte procedurer, så på trods

af stor enighed om nødvendigheden af at anlægge nye strategier, tyder

meget på, at der dels mangler viden og ressourcer inden for danske

dagtilbud (Jensen, 2005, 2009), og dels at organisatoriske forhold ofte

bremser de gode intentioner i forhold til at nå til egentlig implemente-

ring af nye tiltag og lovgivning i praksis (Brandi, 2008). Disse forsk-

ningsmæssige resultater giver anledning til at interessere sig mere

dybtgående for forskningsspørgsmålet ”virker en pædagogisk indsats i

daginstitutioner?” i relation til problematikken om social arv og ud-

satte børn. Og i givet fald, hvilke typer indsatser har positive effekter,

og hvilke eventuelle modsatrettede effekter eller utilsigtede virknin-

ger kan identificeres i daginstitutioner? Disse spørgsmål lægger op til

at se på den pædagogiske praksis i daginstitutioner samt lovgivningen

på området, som er rammen om en pædagogisk indsats, der sigter

mod læring for alle børn i det tidligste ”uddannelsessystem”. Som bag-

grund for HPA-projektets interventionsprogram har vi derfor valgt

først at undersøge lovgivningen på området mere indgående. 

1.3 Den nordiske model – i lovgivningen 
OECD-landene og de nordiske lande har det fælles overordnede mål at

give alle børn den bedste start i livet og mere specifikt at styrke udsatte

børns livschancer gennem en specifik satsning på dette område. I de

angelsaksiske lande ser man på en tidlig indsats ud fra det perspektiv,

at denne først og fremmest som mål har at styrke barnets individuelle

kognitive evner, idet det antages, at det er herigennem, udsatte børn
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får ”lige adgang” til muligheder i deres liv. Ud fra den synsvinkel er den

pædagogiske opgave at satse på faste indlæringsmål for alle børn, og

faste standarder anvendes til evaluering af disse mål (Bennett, 2006a,

b, 2008; OECD, 2001, 2006). I de nordiske lande lægger lovgivningen

mere op til, at en tidlig indsats skal rette sig imod et bredt og holistisk

læringsbegreb uden specifikke læringsstandarder og således fremme

børns læring, trivsel og kompetenceudvikling i bredeste forstand. End-

videre lægges op til at sigte imod inkluderende læringsmiljøer som del

af den pædagogiske opgave i henhold til problematikken om udsatte

børn.

Der er således ikke i Danmark eller de andre nordiske lande en tradi-

tion for at opstille faste læringsstandarder for det enkelte barn fra bør-

nehavealderen, som vi ser det i de angelsaksiske lande. Tværtimod

ville dette ses som en begrænsning af det enkelte barns frihed til at

lege og udvikle sig i eget tempo ud fra et nordisk børneperspektiv og

dannelsesideal. Inden for den nordiske tradition vil man se på standar-

der for læring som et fænomen, der risikerer at bidrage til en fasthol-

delse af social arv/udsathedsproblematikken, da børn i kraft af faste

standarder skal kunne det samme på samme tid og kun bliver aner-

kendt, hvis dette lykkes. I de nordiske lande er der således ikke tradi-

tion for at indføre en skolastisk læringstradition i daginstitutionerne,

da dette ville være i direkte modstrid med tolkninger af den ”gode

barndom”, som igen knytter sig til synspunktet om, at daginstitutio-

ners opgave er sikre, at alle børn inddrages som aktive deltagere, der

får deres ”egen stemme” og retten til at blive inddraget i hverdagslivet

(jf.  FN’s Børnekonvention, 1989). 

Men hvordan er dette grundsyn foldet ud i de skandinaviske landes

lovgivning om førskoleområdet set som et ”uddannelsestilbud” og om

tidlig indsats relateret til problematikken om social arv og udsatte

børn?

Sveriges formål med daginstitutionerne eller førskolen, som den

kaldes i lovgivningen, er at drage omsorg for og støtte barnet i at ud-

vikle sin evne til at føle ansvar og social parathed, til at handle med det

formål at etablere solidaritet og tolerance. Et vigtigt perspektiv er, at

førskolen skal etablere grundlaget for livslang læring. Førskolen skal

være et stimulerende miljø, som omfatter muligheder for børns leg,

koncentration og samspil mellem børn og deres omgivelser med hen-
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blik på at udvikle børns sociale forståelse og forståelse af gensidige de-

mokratiske værdier. Spørgsmålet om social ulighed behandles ved,

som det udtrykkes, at tage afstand fra diskrimination, hvad enten det

drejer sig om køn, etnisk oprindelse, religion eller andre former for

trosretning (se også Lundgren, 2004; The Swedish National Agency for

Education, Skolverket, 2006).

I Norges læreplan (rammeplan) lægges der vægt på et holistisk

 begreb om læring. Indholdet i førskolen skal bygge på et holistisk læ-

ringssyn, hvor omsorg, leg og læring er centrale elementer. Uddannel-

sesstrategien skal bidrage til børns udvikling af sociale interaktionsev-

ner og sproglige og kommunikationsmæssige evner i bred forstand.

Læringsprocessen omfatter leg, som har en værdi i sig selv, og er en

uafhængig uddannelsesmetode. Loven vedrørende social ulighed og

førskolens ansvar i den sammenhæng knytter sig til begreberne børn

med særlige behov og børn med vanskeligheder. Førskolen skal tage

sig af børns individuelle problemer, men skal også være et inklude-

rende miljø. Problemer i forhold til social ulighed bliver således ikke

eksplicit en opgave for førskolen, men dens varetagelse af det enkelte

barns problemer er en væsentlig opgave. Dette vil sige, at vægten er

lagt på et individuelt perspektiv i relation til udsathed, men også at

dette er koblet til en fokusering på in- og eksklusionsproblematikker

(se også Ministry of Education and Research, Kunnskapsdepartemen-

tet, 2006).

I Finlands lovgivning fokuseres der mere specifikt end i de andre

landes lovtekster på, at opgaven er at stimulere børns kognitive evner,

samtidig med at der lægges vægt på daginstitutioners etiske, sociale,

religiøse og æstetiske formål. Det træder tydeligt frem, hvordan man

lovgivningsmæssigt tænker sig, at pædagogen skal arbejde målrettet

for at opnå disse mål. Det træder også tydeligt frem, at Finland på linje

med de andre nordiske lande afviser at arbejde med standardiserede

læringsmål i førskolen. I forhold til spørgsmålet om social ulighed læg-

ges der op til at se på dette som en integreret del af det overordnede

formål, og det fremgår eksplicit, at førskolen ses som en del af en livs-

lang læringsproces for alle børn. Omsorg, uddannelse og undervisning

skal forme et integreret hele, som fleksibelt støtter den individuelle

udvikling hos hvert barn (The Ministry of Social Affairs and Health, So-

siaali-ja terveysministeriö, 2002). Læringssynet bag lovgivningen er,
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”at vækst, udvikling og læring finder sted i både formelle og uformelle

situationer i forskellige læringsmiljøer” (Niikko, 2006).

I Danmark lægges der også vægt på et bredt læringskoncept. Den

danske lovgivning om Pædagogiske Læreplaner lægger op til, at opga-

ven i daginstitutioner er at satse på den frie og kreative udvikling af

barnet i en social sammenhæng. Formålet med læreplanerne er at

skabe muligheder for at fremme børns læring og kompetencer gen-

nem erfaringsdannelse, leg og uddannelsesaktiviteter, som forbedrer

børns koncentration, nysgerrighed og erfaring. Selv om den brede til-

gang til læring er den samme som i de øvrige nordiske lande, så be-

handles spørgsmålet om social ulighed mere eksplicit i Danmark. Efter

den seneste revision af lov om læreplaner er det nu ekspliciteret, at op-

gaven ifølge lovgivningen også er at forhindre negativ social arv og

eksklusion ved at gøre tilbud om uddannelse til en integreret del af

kommunernes tilbud til børn, herunder børn med specielle behov (Mi-

nisteriet for Familie og Forbrugeranliggender, 2007). 

Der er store forskelle på et nordisk og et amerikansk eller angelsaksisk

perspektiv på førskolens opgaver (Wagner & Einarsdottir, 2006; Wag-

ner, 2006). Dette både med hensyn til den måde læring opfattes på, og

den måde den pædagogiske opgave anskues på. Hvor man i den nordi-

ske tradition ser på børns læring ud fra et bredt lærings- og kompeten-

ceudviklingsbegreb, og hvor selve opgaven for pædagoger er at stimu-

lere børns læring og kompetenceudvikling i det tempo, som børnene

har brug for, er der i den angelsaksiske og amerikanske tradition mere

lagt vægt på at søge at nå fastlagte læringsstandarder for de enkelte

børn. Disse standarder angiver mål og rammer om den undervisning,

der lægges op til fra førskolealderen. Heroverfor har den nordiske tra-

dition hidtil lagt op til, at der må tages afstand fra sådanne standarder

og målinger af børns standpunkter fra tidligste alder. 

De to modeller for daginstitutions/førskolepædagogik og indsatser

er således på mange måder væsensforskellige – men inden for begge

traditioner er der enighed om, at en tidlig indsats fra førskolealderen

kan bidrage til at reducere sociale forskelle.  Begge tilgange lægger

nemlig op til en politisk beslutning om, at tidlig indsats i daginstitutio-

ner/førskolen er et redskab til at arbejde på at reducere gabet mellem

udsatte og mindre privilegerede børn og mere privilegerede børn i
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samfundet ved at støtte børns udvikling og læring i bred forstand (den

nordiske model) eller ved at styrke børns skolerelaterede præstationer i

mere snæver forstand (den angelsaksiske model) (Bennett, 2006b). 

Vi ved ikke, om chancerne for reelt at fremme socialt udsatte børns

muligheder gennem tidlig indsats i dagtilbud er større, hvis der tages

udgangspunkt i den nordiske model sammenlignet med en angelsak-

sisk model, der ser ud til at være mere skolastisk orienteret, end vi som

udtrykt i lovgivningen har tradition for i de nordiske lande. Men der er

noget, der tyder på, at de nordiske lande klart er bedre i stand til at

mindske den sociale ulighed, hvilket er det fænomen, der har givet

økonomer anledning til at pege på dagtilbuddenes mulige betydning

(se Heckmann, 2008; Esping Andersen, 2002, 2005). Dette kan nemlig

tolkes som udtryk for, at de pågældende landes daginstitutions/før-

skolesystem er højkvalitetsdagtilbud, og at de fleste af disse samfunds

børn er deltagere i førskolen (ibid.). Men der savnes stadig en belysning

af kvalitet og effekt af den pædagogiske indsats, der reelt finder sted i

danske og nordiske dagtilbud, dvs. at almentilbuddets pædagogiske

indsatser og disses effekter for udsatte børn er et hidtil underbelyst

område.

1.4 Kontinuitet og fornyelse i forhold til tidligere effektforskning 
Der er ikke tidligere lavet egentlige effektstudier i Danmark eller de

andre nordiske lande, så når vi skal vurdere kontinuitet og fornyelse

relateret til effektforskning, vil vi læne os op ad de mest kendte inter-

nationale studier. Desuden inddrages den seneste skandinaviske

forskning for at udpege nogle aspekter inden for problemstillingen om

daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn, som er værd at

medtænke i studiet af effekter af en pædagogisk intervention. For en

grundigere gennemgang af den internationale forskning og de såkaldt

store modelprogrammer henvises til Jensen (2007, kapitel 3), og for en

indgående analyse af forskning i de skandinaviske lande, Danmark,

Sverige og Norge, henvises endvidere til to aktuelle forskningskortlæg-

ninger (Nordenbo et al., 2008, 2009), der kan påvise, at der er en del

forskning omkring problematikken dagtilbud og udsatte børn, men

som nævnt ingen interventionsstudier eller effektforskning på områ-

det. 
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International effektforskning 

Den internationale forskning har påvist positive effekter af tidlige ind-

satser i daginstitutioner (centerbaserede) for socialt udsatte børn i al-

deren 3-6 år, men det må samtidig konstateres, at forskningen præges

af stor variation i definitioner på udsatte børn, hvilket vil sige, at mål-

grupper ofte tages for givet, eller at definitioner dækker over mange

varianter af ”udsathed”. Det spænder fra børn af sårbare grupper, fa-

milier præget af misbrug, til børn præget af fattigdom, lav/ingen for-

ældreuddannelse, forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet etc.

Med hensyn til indsatser ses en bevægelse fra tidligere amerikanske

RCT-studier (randomised controlled trials), som bygges op over et strin-

gent eksperimentelt interventions- og effektmålingsdesign rettet mod

måling af effekter på børns kognitive evner, udvikling og adfærd, hen

mod nyere longitudinelle studier som fx det engelske EPPE-studie

(Sylva et al., 1999), der belyser effekterne af forskellige typer dagtilbud

og sammenligner dem med det ikke at deltage i et dagtilbud. De sene-

ste tendenser ser vi i OECD-regi, hvor opmærksomheden på lærings-

programmers betydning for børn fra tidligste alder er øget (Bennett,

2005). 

Forskningen giver anledning til at antage, at indsatser kan have po-

sitive effekter i den forstand, at de fremmer udsatte børns udvikling af

kognitive kompetencer og skolefærdigheder (Se bl.a. Barnett, 1995;

Barnett & Boocock, 1998; Barnett et al., 1998; Campbell & Gillis, 2001;

Campbell & Ramey, 1995; Ramey & Ramey, 1998, 2004; Clarke-Ste-

wart, 1984; Crahay, 1991; Evans, 2000; Garber, 1988; NICHD, 1998-

2001; Van Kuyk, 2000; Melhuish, 2003; Anderson, 2003; Zoritch et al.,

2007).  

Disse erfaringer bidrager imidlertid ikke med viden om indsatsers

betydning for udsatte børns sociale udvikling her og nu og på længere

sigt, eller om der er andre indikatorer på effekt end de rent kognitive.

På samme måde savnes det i studier som dette at få belyst problema-

tikker vedrørende social eksklusion, og om den pågældende indsats

rent faktisk indbygger en inklusionssatsning i pædagogikken. Endvi-

dere ved vi for lidt om, hvilke faktorer der påvirker indsatsers effekter,

dvs. vi ved ikke noget om det, vi kan kalde ”best practice”. 

Den gennemgående hypotese i de tidligere undersøgelser var, at

indsatser, som går ud på at ændre børns erfaringer med læring, udvik-
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ler de intellektuelle sider af børns kompetencer og deres socio-emotio-

nelle udvikling. Dette vil have positiv virkning på børnenes udvikling

her og nu og på deres senere udvikling og livschancer, uddannelses-

mæssigt, økonomisk og socialt. Nogle af indsatserne er rettet mod bar-

net selv og har fokus på kvaliteten og indholdet i dagpasningen, mens

andre programmer også inddrager forældre i indsatsen ud fra den

betragtning, at skal børns udvikling stimuleres, må det ske via foræl-

drene og/eller andre voksne af betydning for barnet i dets liv. Piagets

udviklingsteori (1963) er et grundlæggende teoretisk udgangspunkt i

disse interventionsundersøgelser, hvilket indebærer, at der bygges på

den antagelse, at børns udvikling kan påvirkes med langtidseffekter,

hvis deres muligheder for at udvikle kognitive evner ændres, allerede

fra de er helt små. Dette kræver ifølge synsvinklen læringsorienteret

stimulering, men også et varieret læringsmiljø anses for at være en

væsentlig forudsætning for at kunne påvirke børns udvikling og støtte

deres intellektuelle udvikling set ud fra et kognitionspsykologisk per-

spektiv. 

Andre undersøgelser som bl.a. Ramey & Ramey (1998) henviser med

afsæt i en systemteoretisk tilgang til, at effekter af indsatser for bør-

nene skal ses som resultat af samspillet mellem mange aktører og for-

hold: børn, forældre, pædagoger, skole, lokalsamfund og samfundet i

øvrigt. I den systemteoretiske tilgang fremhæves betydningen af de so-

ciale interaktioner mellem voksen og barn. Endelig ser vi i undersøgel-

serne antagelser om, at sociale samspil er en vigtig mekanisme, der

producerer udviklingsmuligheder for det enkelte barn, og dette teoreti-

ske grundlag hviler foruden det kognitionspsykologiske også på George

Herbert Meads (1934) mikrosociologiske opfattelse af, at personlighe-

den (selvet) netop skabes gennem interaktioner med andre. Det kan ske

på en positiv måde i form af anerkendende tilbagemeldinger og reak-

tioner på personens handlinger, som af personen selvtolkes og anven-

des konstruktivt i opbygningen af identitet og selvforståelse (Berger &

Luckmann, 2003). Det kan også ske på en negativ måde i form af nega-

tive reaktioner og forventninger, der kan omsættes i den pågældendes

personlighed (selvet) med negative konsekvenser til følge.

I England er det store integrerede projekt ”The effective provision of

pre-school education” (EPPE) sat i gang fra 1997 (Sylva, 1999) og viser

interessante resultater vedrørende førskoleindsatser, som viser sig at
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have forskellige effekter på børn. Dette studie sammenligner børn, der

ikke har været i dagtilbud/førskole, med børn, der har deltaget i for-

skellige typer dagtilbud, og med dette design har det været muligt at

undersøge en lang række forskningsspørgsmål om betydningen af

strukturelle vilkår, normeringer, uddannelse hos personalet, men også

betydningen af relationer mellem barn og voksne, mellem forældre og

institution samt betydningen af forældres inddragelse i indsatsen. En-

delig er det undersøgt, hvordan samspillet mellem familie-barn karak-

teristika og førskoletilbuddet påvirker barnets oplevelse af tilbuddet

og dermed dets effekter. Studiet involverer 3000 børn og belyser dagtil-

buds effekter på børns kognitive og sociale udvikling og sammenligner

med børn, der ikke går i dagtilbud, og finder tydelige positive outcome

af den tidlige indsats. Studiet er ikke designet som et RCT-studie, og ef-

fekter kan som sådan ikke vurderes med samme udslagskraft som de

tidligere omtalte RCT-studier, men dets design, outcomevariable og

påpegning af faktorer, der påvirker børns udbytte, har bidraget med

inspiration til opstilling af dette studies design, især hvad angår valg af

screeningsredskaber (se også kapitel 2).

Et andet engelsk studie har bidraget med inspiration, idet det kaster

lys over mulighederne, der ligger i indsatser, der fokuserer på samspil-

let mellem børn og omgivelserne. Det drejer sig om det såkaldte PEEP-

program (Peers Early Education Partnership) (Evangelou & Sylva, 2003).

Også et quasi-eksperimentelt studie, der ligesom det skitserede EPPE-

projekt kan bidrage til videre undersøgelser af, hvad der er vigtigt at

satse på i en indsats, der sigter mod at forbedre børns muligheder for

læring. Programmet anvender en pædagogisk tilgang kaldet ORIM,

som står for ”Opportunities, Recognition, Interaction and Modeling” og

er centreret om følgende fire punkter:

Muligheder for læring

Anerkendelse af tidlige bestræbelser

Interaktion med voksne i læringssituationer

Modeller for sproglig udvikling og matematisk forståelse.

Interventionen opnår positive resultater, hvilket har vist sig ved, at de

3-4 årige børn i interventionsgruppen havde gjort signifikant større

fremskridt end referencegruppen ved måling på kategorierne: sproglig

forståelse, ordforråd, viden om skrift, tidlig viden om tale og selvfø-
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lelse. For de 4-5 årige kunne foruden de nævnte effekter også ses effek-

ter i forhold til viden om bogstaver. Samlet set viser studiet efter to år,

at programmet havde påvirket de deltagende børns udvikling i positiv

retning med hensyn til kognitive og fysiske kompetencer. De fire be-

greber, mulighed for læring, anerkendelse, interaktion med voksne og

modeller for udvikling, falder godt i tråd med denne bogs læringssyn,

men der savnes i studiet mere præcis viden om, hvad der er på færde,

og hvad der påvirker effekter i positiv eller negativ retning. 

Sammenfattende understøtter tidligere RCT-effektforskning samt

eksempler på quasi-eksperimenter, at daginstitutioner, der sætter ind

med målrettede indsatser fra barnets tidligste alder, rent faktisk kan

opnå positiv effekt i retning af, at socialt udsatte børns læring styrkes

med forventninger om, at deres livschancer derved også øges på læng-

ere sigt. Det skal samtidig understreges, at det er nødvendigt at gå tæt-

tere på disse studiers erfaringer med implementeringsaspekter og på

de konkrete metoder, der bygges på, hvis vi skal lade os inspirere til at

sætte noget tilsvarende i gang i danske daginstitutioner. Fx er der i de

omtalte studier ofte udeladt vigtige oplysninger om problemfelter,

som vi gennem danske og nordiske studier har udpeget som barrierer

såsom segregeringsproblematikker og i relation hertil de marginalise-

rings- og eksklusionsmekanismer, som antages at være på færde igen-

nem hverdagens pædagogiske praksis. 

Denne problemstilling er ikke berørt meget i den internationale

forskning, om end der er tiltag på vej (Scweinhart, 2006; Bennett,

2008). Det rejser spørgsmål om, hvordan sådanne problemfelter er løst,

eller om de slet ikke eksisterer. Også de vanskeligheder, der kan opstå i

samspillet mellem system, institution og den familiære baggrund, og

hvordan disse er søgt løst i henholdsvis interventioner og effektstu-

dier, ved vi for lidt om.  Endvidere savnes der viden om den konkrete

fornyelse af den pædagogiske praksis, som vi må antage er en konse-

kvens af interventionen. Spørgsmålet er her, hvordan interventionen

rent faktisk udfoldes og implementeres, og hvilke faktorer der har po-

sitiv eller eventuelt negativ virkning i den forbindelse. 

Når det er sagt, kan vi af studierne drage den konklusion, at der er

evidens for, at tre aspekter er vigtige forudsætninger for at opnå effek-

ter af indsatser i dagtilbud: 
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For det første at indsatsen er planlagt, målrettet og bygger på et

fastlagt ”curriculum”. Dvs. at der er indbygget et læringssyn og en plan

for indsatsen. 

For det andet at indsatser er gennemført af uddannet personale.

Kvalitetsdagpasning karakteriseres ved, at de professionelle er særligt

uddannede til at gennemføre det målrettede program og desuden får

den fornødne support fra andre eksperter (efteruddannelse).

Endelig for det tredje at normeringer er en væsentlig del af indsat-

sen. Ideelt er det med én pædagog til tre børn (0-3 årsalderen) og én

pædagog til seks børn (3-5 årsalderen).

Den internationale forskning giver samlet set anledning til at antage,

at der er hold i hypotesen om, at en tidlig læringsorienteret indsats i

dagtilbud gør en positiv forskel både for udsatte børn og for samfundet

som sådan. Samtidig viser det sig at være et hidtil underbelyst område

at se på kvalitetsforskelle i indsatser og faktorer, der bestemmer kvali-

tet. En analyse af den europæiske forskning på området viser en sti-

gende opmærksomhed på spørgsmålet om, hvordan vi skal identifi-

cere og præcisere målgrupper for intervention, hvilken betydning

professionelles uddannelse og håndtering af udfordringerne har, og

hvilke faktorer der vil være relevante at undersøge nærmere med hen-

blik på at identificere kvalitet i den tidlige indsats, herunder udvikle

metoder for effektmålinger, som også inkluderer evalueringsmetoder

til identifikation af ”best practice” (se også Bennett, 2008). 

Den nordiske situation

De nordiske lande har som nævnt ikke haft tradition for at iværksætte

interventions- og effektstudier på dagtilbudsområdet. Derimod er

kortlægningsstudier samt kvalitative studier af antropologisk karakter

skudt frem de senere år med henblik på at belyse dagtilbuds betydning

for børn generelt og med særligt fokus på problematikken om sociale

forskelle, udsathed og udsatte børn.

En dansk kortlægning af arbejdet med udsatte børn i danske dagin-

stitutioner som en del af forskningsprogrammet ”Social arv” viste bl.a.,

at hele indsatsområdet og programmer for udsatte børn, som dem der

er identificeret internationalt, er et underprioriteret område i danske

kommuner og ofte præget af tilfældigheder (Jensen, 2005). Der er

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.32  Side 40



41DEL I. HPA-PROJEKTET I OVERBLIK

siden sat mange udviklingsarbejder og initiativer i gang i kommu-

nerne bl.a. affødt af den nævnte kortlægning og siden af ny lovgivning

og regeringens satsninger på området (bl.a. EVA, 2008). Men der viser

sig det samme mønster, at der mangler viden, kapacitet til forandring

og konkrete handlinger i retning af forbedringer eller intervention

(Mehlbye et al., 2009). To paradigmer blev i forhold til indsatser identi-

ficeret i den førstnævnte undersøgelse (Jensen, 2005). På den ene side

indsatser præget af et ”mangelsyn” på udsatte børn, der indebærer en

opfattelse af, at problemet er et individuelt anliggende, og at barnets

problemer og uhensigtsmæssige adfærd kan afhjælpes med en kom-

pensatorisk indsats. På den anden side indsatser præget af et ”innova-

tionssyn”, der indebærer en opfattelse af, at udsatte børn er udsat for

manglende muligheder for at udvikle sig optimalt, og at udsatte børns

livschancer bedst fremmes ved at anlægge et ressourcesyn på barnet

og ved at sætte indsatsen på læring, kompetenceudvikling og social in-

klusion. 1000 danske daginstitutioner og 2722 pædagogiske medarbej-

dere indgik i kortlægningsundersøgelsen, og et af hovedresultaterne

var, at institutionsledere, pædagoger og medhjælpere alle udviser

behov for mere tid og viden, opbakning fra det politiske system, hvis

indsatsen skal forandres (ibid., 10).

I en senere kortlægning af forskning på førskoleområdet fra 2006 og

2007 gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

(Nordenbo et al., 2008, 2009) er identificeret en række studier om ud-

satte børn og daginstitutionen, og flere kategorier viste sig i forhold til,

hvordan hele problematikken anskues og udforskes. Fx ses socialt ud-

satte børn i visse studier som en samfundsmæssig problemstilling,

mens de i andre studier ses ud fra et mere individorienteret psykolo-

gisk perspektiv. Endvidere ses udsathed og udsatte børn generelt som

knyttet til fænomenerne in/eksklusion.  

I kortlægningen indgår studier, der griber problematikken an på

meget forskellige måder. Et studie viser bl.a., at den skæve rekruttering

af børn til daginstitutioner, som omhandler problematikken om segre-

gering til daginstitutioner, kan betyde, at børn fra udsatte familier ikke

deltager i almene dagtilbud eller ophober sig på bestemte institutio-

ner.  Et andet eksempel er studier, som berører etnicitet som en særlig

tematik i forbindelse med udsathed i daginstitutionslivet. Det slående

resultat i et af studierne er, hvor svært det er for det pædagogiske per-
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sonale at arbejde med forskelle, og måske derfor gøres forskelle ifølge

forskeren usynlige i hverdagen. Forskeren bag studiet diskuterer det

fænomen, at pædagogerne ikke er rustede til at arbejde med, forstå

eller forholde sig konstruktivt til forskelle, og ser i den sammenhæng

tendenser til, at fænomener som fordomme overfor de udsatte grup-

per, diskrimination og/eller måske racisme kommer til at træde i ste-

det for viden og handlemuligheder (ibid.: 46).

Andre studier i kortlægningen, bl.a. et kritisk diskursanalytisk stu-

die angående udviklingsbedømmelser, definitioner og dermed hele

diskursen om ”afvigelse”, repræsenterer en helt anden retning ved at

sætte fokus på eksklusionsmekanismer (Lutz, 2006). Her tages magt-

spørgsmålet op, og det diskuteres i relation til at forstå begrebsliggø-

relsens funktion, og at denne i sig selv kan være en eksklusionsmeka-

nisme. Der påvises i studiet eksempler på negative fortolkninger af

”afvigelse”, som knytter sig til det at fokusere på børns adfærdsmæs-

sige problemer. To scenarier stilles op af forskeren bag studiet som re-

sultater af at gøre op med dette afvigelsesparadigme: 1) at redefinere

diagnose-teknikker, som opretholder status-quo, eller 2) at stoppe med

at give ekstra ressourcer til udsatte børn og i stedet bruge ressourcerne

på at styrke betingelserne for at forbedre forholdene i det almene dag-

tilbud. Studiet bidrager på den måde til at perspektivere problematik-

ken og giver anledning til at understrege betydningen af forskningsfel-

tets tilgang. Et eksempel mere er et andet diskursanalytisk studie, der

belyser magtforhold, som viser sig i børns leg og udfoldes gennem

mobning. Det konkluderes, at dette er et nyt forskningsområde, som

fremtidige forskningsprojekter bør gå videre med ved at undersøge,

hvordan forskelle genereres eller cementeres gennem samfundets in-

stitutioner for børn fra tidligste alder (ibid.). 

Konklusionen på studierne fra både 2006 og 2007 er, at mange af

dem grundlæggende repræsenterer det samme ”paradigme”, idet de

ser på udsathed som en social og samfundsmæssig problemstilling og

lægger vægt på at belyse eksklusions- og marginaliseringsmekanis-

mer, mens ingen studier undersøger indsatser og disses muligheder.

Egentlig evidens på området kan ikke påvises, idet undersøgelses-

spørgsmålene og temaerne er så vidt forskellige, men tilsammen bi-

drager de studier, der er inddraget i kortlægningen, til at understrege,

at forskningen på området er under udvikling.
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HPA-projektet placerer sig i dette afdækkede forskningsfelt i en be-

stræbelse på at lægge sig i forlængelse af tidligere effektforskning,

men også at bibringe fornyelse til denne forskning, især med fokus på

interventionsmuligheder i et nordisk perspektiv og set i lyset af et per-

spektiv om organisatorisk læring.  

1.5 Teoretisk baggrund og afsæt  
I det følgende præsenteres forskningsprojektets begrebslige og teoreti-

ske baggrund. Der inddrages teorier om kompetenceudvikling og læ-

ring på arbejdspladsen, bl.a. som en videreførelse af et tidligere forsk-

ningsprojekt om kompetence- og metodeudvikling i daginstitutioner –

implementering af ”ny” viden i praksis (se også Jensen et al., 2005). I

henhold til formålet med dette projekt har vi fundet det relevant og

produktivt at koble det læringsteoretiske perspektiv med implemente-

ringsforskningens begreber og antagelser om, at sammenhængen

mellem en given intervention og dens effekt skal undersøges i de im-

plementeringsprocesser, der finder sted, og de påvirkningskilder, der

er knyttet til. (Fixsen, 2005; Winter, 1998; Winter & Nielsen, 2008). 

Fixsen et al. (2005) finder i deres omfattende syntese af den interna-

tionale implementeringsforskning, at for at forstå og analysere en

given interventions effektivitet, hvad enten den er af social, sundheds-

mæssig eller af pædagogisk/uddannelsesmæssig karakter, er det ikke

nok at se på de to komponenter alene, intervention og effekt, og deres

sammenhæng. Derimod må der også inddrages komponenter på de ni-

veauer, der forskningsmæssigt har vist sig at være relevante. For det

første den grundlæggende (core) implementeringskomponent såsom

selve den politik eller intervention, der søges implementeret, for det

andet de konkrete implementeringsprocesser, herunder ledelsens,

medarbejdernes forudsætninger og adfærd, samt det organisatoriske

aspekt af implementeringsprocessen og endelig for det tredje den

 socioøkonomiske komponent. De tre komponenter er beskrevet hos

Fixsen (ibid.) bl.a. under henvisning til Winters integrerede implemen-

teringsmodel (Winter &  Nielsen, 2008, 18), som her er inddraget i un-

dersøgelsen af effekterne af den udviklede HPA-intervention, som

søges implementeret og studeret i almentilbuddet i daginstitutioner.
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Figur 1. Den integrerede implementeringsmodel   

Winter & Nielsen (2008, 18)

Modellen (figur 1) er en forenklet fremstilling af de aktører, institutio-

ner osv., der har indflydelse på implementeringen af en given lov eller

en politik eller som her en intervention. Winter & Nielsen (2008) påpe-

ger, at modellen netop er en model og derfor skal betragtes som en

række spotlights, der peger på punkter, der er interessante i forhold til

at forstå implementering (ibid.:23). Winter har integreret et top-down

perspektiv og et bottom-up perspektiv i sin model ved netop at frem-

hæve, at en politik, der er bestemt ”oppefra”, ikke har en chance for at

blive ført ud i livet, hvis ikke netop medarbejderne (markarbejderne,

som Winter (1998) under henvisning til Lipsky kalder medarbejderne)

gennemfører politikken eller programmet som tilsigtet. Derved bliver

medarbejderne ud fra denne tilgang at betragte som politiske aktører,

og forudsætningerne for et positivt resultat er netop kun til stede, når

samspillet mellem bottom-up perspektivet og top-down perspektivet

etableres og bliver konstruktivt.

Implementeringsprocessen, som er centrum for modellen, er først

og fremmest påvirket af det input, der skal implementeres. Det kan

være politikformuleringer, regler og forbud, information og kampag-

Socioøkonomiske omgivelser

Feedback

Implementeringsproces

Implementerings-
resultater

Politik-
formulering Organisatorisk og

interorganisatorisk
implementeringsadfærd

Politik-
design

PræstationerLedelse

Målgruppeadfærd
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ner, økonomiske styringsinstrumenter eller som i HPA-projektet det

samlede interventionsprogram (se mere konkret afsnit 1.6). Det siger

sig selv, at lovgivning eller politiske beslutninger meget sjældent er

selvimplementerende, og derfor kræves det, at organisationer og myn-

digheder involveres i at inspirere eller igangsætte medarbejdernes im-

plementeringsprocesser. Samtlige involverede instanser varetager i

den forbindelse egne interesser, og derfor har alles interesser en betyd-

ning for implementeringsprocessen. Vi kan med Winter (ibid.) skelne

mellem tre former for interesser: Substantielle interesser kan være en

holdning, der er præget af den faglighed, der er dominerende i en orga-

nisation, men det kan også være organisationens egne mål, der ikke

nødvendigvis konvergerer med de mål, som søges implementeret. In-

stitutionelle interesser handler om organisationens mål for overlevelse

i status, vækst og økonomi. Individuelle interesser kan være bagvedlig-

gende motiver og interesser i at deltage eller ikke deltage i en given im-

plementeringsproces. Implementeringsprocessen kræver ofte flere

forskellige aktører og organisationer, og dette bevirker, at implemente-

ringsprocesser kan være konfliktfyldte og præget af divergerende in-

teresser, hvilket kan vanskeliggøre processen.

Med afsæt i Winters model og begreber kan medarbejderne, dvs. le-

delsen og pædagogerne i daginstitutioner, anskues som såkaldte

markarbejdere. Markarbejderadfærden ses både som værende under

påvirkning af den forudgående proces, dvs. det grundlag, der skal im-

plementeres, og som noget, der påvirker implementeringsprocessens

succes. Markarbejdere leverer beslutninger til borgerne (her børnene),

og funktionen præges af, at markarbejdernes arbejde hviler på store

skøn, i forhold til hvorledes sådanne beslutninger bedst efterleves i

konkrete situationer. Det forhold, at den enkelte markarbejder i sin

dagligdag beslutter, hvorledes en given regel skal fortolkes og iværk-

sættes, betyder, at det er centralt i implementeringsforskning at foku-

sere på de forhold, der præger markarbejdernes funktion. 

Winter og Lehmann (2008) opstiller forskellige jobkarakteristika for

markarbejdere, der får konsekvenser for implementering. Et vigtigt ka-

rakteristikum er, at genstandsfeltet er ikke detailreguleret, og konse-

kvensen heraf er, at skøn udøves som en del af det daglige arbejde.

Dette betyder, at den enkelte markarbejder skal vurdere, hvorledes han

eller hun vil iværksætte love eller tiltag og i dette tilfælde HPA-inter-
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ventionen konkret i praksis. I den forbindelse udgør pædagogiske lære-

planer og selve HPA-interventionsprogammet instrumenter, der kan

betragtes som en procesregulering, dvs. som hjælp til styring og som en

kontrol. Et andet vigtigt karakteristikum er, at arbejdet er led i et fælles-

skab, hvilket indebærer, at implementeringsadfærden skabes i sammen-

spil med andre relevante aktører (herunder målgruppen). Endelig gør det

forhold sig gældende, at brugerne (her børnene og børnegruppens sam-

mensætning) også har indflydelse på markarbejderens beslutninger. I

denne sammenhæng har markarbejdere en dobbeltrolle, de både skal

sikre, at beslutninger bliver sat i værk, men også inddrage målgrupper

(børnene). Denne dobbeltrolle kan give modstridende interesser, hvor

markarbejderen skal afveje, hvilke interesser der vejer tungest. 

En række forhindringer for implementeringsprocessers succes anta-

ges med baggrund i modellen at gøre sig gældende. Fx det forhold at

sikker viden og konsensus omkring metoder og prioriteringer er en

sjældenhed, begrænsede ressourcer og at ressourcer både kan betrag-

tes som udefrakommende og som indre ressourcer i form af faglig ka-

pacitet og fællesskabets faglige ressourcer. Konsekvensen kan være et

”krydspres” i arbejdet, hvilket her vil sige, at pædagoger presses fra for-

skellige sider ud fra forskellige værdikriterier.

Modellen lægger op til at se på især følgende aspekter i tilknytning

til medarbejdernes arbejde, der må antages at have betydning for en

given implementerings succes eller det modsatte. Det drejer sig om

evne, vilje og institutionelle rammer

Evne handler om den enkelte markarbejders kognitive kapacitet.

Kan den enkelte markarbejder overskue en problemstilling og konse-

kvenserne af denne, og har personen viden om, hvilke foranstaltninger

og løsninger som findes? (ibid.:132). 

Vilje er den enkelte markarbejders vilje til at gennemføre et udefra-

kommende krav. Eksempelvis kan en markarbejder være uenig i en

metode, eller der kan være tidsmæssige begrænsninger, som kræver,

at markarbejderen yder en ekstra indsats. Winter betegner en indivi-

duel faglig holdning som en individuel policy-præference og skriver, at

markarbejderens egen overbevisning har stor betydning for håndte-

ringen af arbejdsopgaver (ibid.:130). 

De institutionelle rammer betyder, at markarbejdernes adfærd er et

produkt af den styringsrationalitet, der præger genstandsfeltet. Det
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kan fx være de økonomiske rammer, der betinger deres arbejde, eller

ledelsen for deres arbejdsfelt, der ønsker en adfærd, der er i modstrid

med loven. 

Endvidere har organisationskulturen indflydelse på markarbejde-

rens adfærd (ibid.:142). Der kan være en særlig arbejdskultur og hold-

ning i en organisation, som præger den enkelte markarbejder. Dette

kan også være en konsekvens af, at der i institutionen eller organisa-

tionen findes en kollektiv policy-præference med en ensartet adfærd til

følge (ibid.:131). Endelig er  ledelse ifølge modellen et centralt omdrej-

ningspunkt, der påvirker såvel det organisatoriske niveau som det in-

dividuelle niveau. 

Ledelse

I HPA-projektet ses ledelse af implementeringsprocesser og i den sam-

menhæng orrganisatorisk læring som afgørende for, at implemente-

ring af interventionen kommer i gang, fastholdes og udvikles. Winter

& Lehmann (2008) henviser til, at oplysning og information fra ledel-

sens side omkring en lov eller et politisk krav, eller som her den pæda-

gogiske HPA-intervention, øger sandsynligheden for en vellykket im-

plementering. Dette kaldes et kapacitetsopbyggende ledelsesredskab,

der forøger medarbejderens evne til opgaveløsning (ibid.:151). Målret-

tet rekruttering er et andet ledelsesredskab, hvor medarbejdere ansæt-

tes ud fra deres holdning til arbejdet. Denne ledelsesform kan ifølge

Winter ligeledes have positive konsekvenser for implementeringen. 

Ud fra et teoretisk perspektiv om organisatorisk læring må det endvi-

dere antages, at  fælles læringsprocesser, som ligger i, at pædagoger ar-

bejder sammen om undersøgelse af gældende praksis og rutiner samt

kritisk refleksion over det nye vidensgrundlag og oplæg til refleksion,

som HPA tilbyder, vil være vigtige aspekter af betydning for, om imple-

menteringsprocesser kommer i stand og får et positivt resultat. Åben-

hed over for læring og nytænkning er indikatorer på sådanne aspekter.  

Socioøkonomiske omgivelser

De socioøkonomiske omgivelser er også relevante at inddrage som en

forklarende variabel. Det gælder både de økonomiske konjunkturer i

samfundet, der kan sætte betingelser for en given interventions om-

sætning i praksis, og dernæst er der forskel på den sociale sammensæt-
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ning i de forskellige kommuner og i de enkelte institutioner, hvilket be-

virker, at nogle kommuner/institutioner løfter en tungere social op-

gave end andre. Forskellige tidsperioder med forskellige konjunkturer

og forskellige geografiske områder kan dermed kræve vidt forskellige

interventioner og styringsinstrumenter (ibid.:211) og på den baggrund

opnå forskellige former for resultater og effekt af lovgivning og indsat-

ser knyttet hertil. 

Når medarbejdernes implementeringsadfærd skal undersøges, kan

denne både anskues som en afhængig variabel, hvilket vil sige, at med-

arbejdernes adfærd er en konsekvens af andre faktorer, såsom hvilke

input der præger deres virke. Medarbejdernes adfærd kan imidlertid

også anskues som en uafhængig variabel med fokus på, hvordan mark-

arbejdernes adfærd påvirker implementeringen, uden at der tages

højde for, hvilke påvirkninger der influerer på markarbejdernes virke. I

HPA-projektets design ses medarbejderadfærd både som afhængig og

uafhængig variabel. 

Implementerings- og læringsteori – en produktiv sammenhæng

I analysen af forhold, der påvirker HPA-interventionens succes, hentes

der således inspiration fra Winters model for implementering supple-

ret med udvalgte organisatoriske aspekter som skitseret ovenfor under

henvisning til såvel Fixsen (2005) som Winter & Nielsen (2008).  

Dette teoretiske grundlag inddrages videre frem i analysen af insti-

tutioners udgangspunkt (forudsætninger) (kapitel 4) og bevægelse (im-

plementeringsprocesser) og i en senere skitsering af nogle foreløbige

sammenhænge mellem dette og påvist effekt (kapitel 6). Interessen ret-

ter sig mod at studere forskelle ud fra de aspekter, der antages at have

betydning, men også at identificere en typologi, dvs. nogle mønstre, der

kan samle analysen. Skitser til sidstnævnte analyse vil blive baseret på

en kobling mellem implementeringsteori og teori om organisatorisk

læring (jf. bl.a. Elkjær, 2005). Med dette teoretiske udgangspunkt gøres

det nemlig muligt at belyse og skitsere, hvordan og hvorvidt markarbej-

derne (her pædagogerne) i den pædagogiske ledelses optik udvikler or-

ganisationsformer, som sigter imod at igangsætte personalets arbejde

med at undersøge, kritisk reflektere over og søge fornyelse gennem fæl-

les læreprocesser i institutionshverdagen. 

Ifølge forskningen inden for organisatorisk læring er der en række
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barrierer og muligheder for, at sådanne processer finder sted, som får

betydning for, om organisationer udvikler sig, og det må antages, at

det samme gør sig gældende i forhold til, om en given intervention im-

plementeres. At bringe dette organisatoriske læringsteoretiske per-

spektiv i spil med implementeringsteorien ses som et produktivt bi-

drag til videreudvikling af den integrerede implementeringsmodel

relateret til en pædagogisk kontekst, daginstitutioner, der i den grad er

præget af fællesskaber om læring og organisationsudvikling, som også

HPA-interventionsprogrammet drejer sig om. 

1.6 HPA-projektets interventionsprogram
Intervention forstås almindeligvis som en mellemkomst, mægling og

indgriben.  I HPA-projektet vil vi altså ”komme imellem” de negative

effekter af en social arv problematik ved at stille forslag om at ændre

institutionens hverdag og pædagogiske metoder i retning af en ander-

ledes – og antaget – mere effektiv måde. Ifølge Winters implemente-

ringsmodel udgør HPA-projektets interventionsstrategi, som den er

udformet og præsenteret for praksisfeltet, det ”input”, som skal imple-

menteres. Projektet sigter mod at finde frem til konkretiserede inter-

ventionsformer (ændringer i den pædagogiske praksis), som ud fra

praktisk erfaring og videnskabelig viden påvirker udsatte børn i en øn-

sket retning (og derved får effekt). Forskergruppen har konkretiseret

og operationaliseret den evidensbaserede viden, som er præsenteret

ovenfor, og således er der udstukket en række organisatoriske, lærings-

teoretiske, pædagogiske og didaktiske principper og metoder, som

under vejledning af lokale konsulenter er søgt implementeret af prak-

tikerne i interventionsinstitutionerne (se også afsnit 1.6.2 om HPA-in-

terventionens tre elementer). 

Genstanden for HPA-projektets ”kvalificeringsinterventionspro-

gram” er primært pædagogernes handlekompetencer og deres praksis.

Begrebet handlekompetence defineres her med udgangspunkt i fem

almene hovedelementer (se også Jensen et al., 2009): 

Kundskaber (viden)

Færdigheder

Kontrol over relevante ydre betingelser

Identiteter

Handleberedskab.
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Disse fem hovedelementer af den menneskelige kompetence skal

ses i et integreret og dynamisk indbyrdes samspil. I forskningslittera-

turen om menneskelige kompetencer er det sædvanligt at inkludere de

to første hovedelementer, kundskaber og færdigheder. De øvrige tre

elementer er imidlertid ikke på samme måde selvskrevne som en del

af en kompetence, selvom det er identificeret, at den individuelle kom-

petence rummer andet og mere end de ydre elementer som viden og

færdigheder. De dybereliggende lag, der vedrører kontrol og identitet,

er aktive både i udvikling og udfoldelse af kompetencerne og udgør så-

ledes det handlingsberedskab, individet bruger i læringsprocesser og i

det daglige liv og arbejdslivet i institutionen. 

Det at udvikle og afprøve nye pædagogiske metoder, som lægger sig

op ad idealerne i den nordiske model (curriculum if. lovgivningen), er i

sig selv centralt i projektet. HPA-interventionens hovedtræk skitseres i

det følgende.

1.6.1 HPA-projektets interventionsstrategi

HPA-interventionens visioner og konkrete implementeringsbestræ-

belser beskrives i det følgende grundigt, så andre (forskere, kommuner,

konsulenter, institutioner) kan lade sig inspirere og arbejde ud fra de

samme principper, men også så vi i projektets effektanalyser kan være

så tydelige som muligt på spørgsmålet om, hvad det er for en samlet

”pakke”, HPA-interventionen består i, og som der er målt effekter på.

For det første bygges der på et princip om evidensbaseret praksis,

dvs. fornyelse af praksis med udgangspunkt i forskningsbaseret viden.

Til det formål er der i projektet udarbejdet et materiale, der består af

en samling artikler med tilhørende bagvedliggende arbejdspapirer om

relevante aspekter af viden på området. Dette videnslager er tænkt

som et fælles afsæt for institutionernes arbejde med implementering

af HPA-interventionen (HPA-Kvalifikationsmappen, 2006. Projektets

vidensdel). For det andet er HPA-projektet knyttet til videnskabsteore-

tisk baserede antagelser om, at praksis ændres, forudsat at et bruger-

perspektiv bliver centralt, hvilket vil sige, at deltagerinvolvering, ejer-

skab og refleksion over egen praksis og gældende rutiner bliver

centralt. Derfor er der udviklet et redskab til identifikation af ”gabet”

mellem medarbejdernes selvvurderede handlekompetencer og børne-

nes på de samme to områder, socialt og læringsmæssigt. Med dette
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redskab igangsattes institutionsmedarbejdernes og institutionernes

fælles refleksioner over gældende rutiner og aktiviteter set i lyset af

analyser af det nævnte gab (Gab-analysedel). Endelig for det tredje

lægges der i HPA-projektet op til, at de to dele, vidensdelen og analyse-

delen, samles og reflekteres ind i institutionens samlede strategi for lo-

kale udviklingsplaner og fagmodeller (implementerings- og organisa-

tionsdel) baseret på HPA-konceptets indhold og oplæg til metoder. I

alle tre dele af HPA-interventionen har der været lagt vægt på, at HPA

skulle give anledning til konkret fornyelse af praksis, og at de pædago-

giske medarbejdere udviklede redskaber til at arbejde med lokale ”fag-

modeller”, opstillede mål for lokal udvikling på baggrund af identifice-

rede problematikker og løbende evaluerede under hensyntagen til

lokale forhold, kapacitet, muligheder og ressourcer.

Man kan samle HPA-visionen i en ide om ”tranformativ interven-

tion” (Ravn, 2007, 2006), der som nævnt søger at håndtere top-down og

bottom-up dilemmaet ved at skabe forbindelse mellem et forsknings

og et praktikerperspektiv. Kritiske forskere har problematiseret og de-

konstrueret synet på udsatte børn i samfundet og dets institutioner. Vi

har anlagt nye synsvinkler på problematikken og set på problematik-

ken om social udsathed ud fra teoretiske overvejelser over spørgsmålet

om produktion og reproduktion af sociale forskelle (ulighed) i vores so-

ciale systemer startende fra samfundets tidligste uddannelsessystem,

daginstitutionen. Dette har ført til alternative antagelser, der giver et

bedre billede af tilstanden ud fra overvejelser som, ”hvis vi så anderle-

des på fænomenet social udsathed, hvordan ville det så fremtræde

bedre? Oplægget fra forskningen til praktikerne er det grundlag, som

pædagogikken forholder sig til, og som søges formidlet gennem HPA-

interventionens elementer. Designet for implementering af HPA-inter-

ventionen lægger således op til, at praktikere reflekterer med over

denne problematik om tilstanden vedrørende udsatte børn, og over

hvordan tilstanden kan forbedres via fornyelse af praksis i daginstitu-

tionen. Dette refleksionsniveau igangsættes af HPA-interventionens

første element (vidensdelen) og fortsætter gennem det andet element

(analysedelen). Derved kan man sige, at HPA-interventionen bliver et

mødested for forskere og praktikere, idet man er sammen om at søge

designet i dets helhed implementeret i bestræbelsen på at undersøge

spørgsmålet: virker teorien i praksis? 
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I det følgende konkretiseres HPA-interventionens samlede ”set-up”

og de tre elementer, vidensdelen, analysedelen og implementerings-

delen, der indeholder arbejde med lokal udvikling og fagmodeller, be-

skrives. Endvidere skitseres interventionens faser, trin, tidsintervaller,

aktører og organisation af aktiviteter, som de er søgt implementeret i

daginstitutionerne.

1.6.2 En oversigt over interventionens indhold og proces

HPA-interventionen består som nævnt af disse tre elementer eller dele:

En vidensdel, der bestod af et skriftligt materiale (HPA-kvalifika-

tionsmappen), som lægger op til institutioners videnstilegnelse og læ-

ring om hele problemfeltet. En række artikler er samlet i den omtalte

kvalifikationsmappe og baserer sig på egentlige videnskabelige bag-

grundsartikler, som deltagerne har kunnet hente løbende på projek-

tets hjemmeside, og som efter interventionsforløbets afslutning er ud-

givet som e-bøger. HPA-materialet bygger således på evidensbaseret

viden med underliggende antagelser og teorier samt på empiri om den

aktuelle problemstilling, som projektet søger forbedret, nemlig ud-

satte børn og tilknyttede problematikker (se også HPA-kvalifikations-

mappen, Jensen et al., 2006/opdateret udgave 2009, samt bagvedlig-

gende netbaserede forskningsartikler, www.dpu.dk/hpa og Jensen et

al., 2009, kap. 3).

En udviklingsdel, der bestod af en gab-analyse (kompetenceprofil),

som bygger på pædagogers afdækning af deres subjektive oplevelse af

egne og børnenes handlekompetencer på de to udvalgte områder, det

sociale og det læringsmæssige, gennem spørgeskemaer. Gabet mellem

børn og voksnes handlekompetencer, som er identificeret, er formidlet

i lokale gab-analyseprofiler, og med udgangspunkt i disse og teksterne

i Kvalifikationsmappen er der sat gang i en refleksionsproces i og om

institutionernes praksis. Denne fase danner udgangspunktet for HPA-

interventionens del 3, hvor institutionerne selv arbejder med ideer til

mål for og konkretisering af institutionsnære lokale planer for udvik-

lingsområder (Jensen, 2009, kap. 3). 

En implementeringsdel, der bestod af oplæg til lokale udviklingspla-

ner og fagmodeller. Del tre er således konkretiseringen af arbejdet med

HPA-projektets samlede vision om at forandre praksis på basis af viden

og refleksion over tilstanden i egen institution målt med kriterier for
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bedre praksis og kvalitet. Interventionens del 3 er således rettet mod

lokale udviklingsplaner og institutioners fælles arbejde med at udvikle

og afprøve fagmodeller på udvalgte områder. Indholdet og det teoreti-

ske ståsted baseres på del 1 (vidensdelen), mens det lokale fokus og

valg af strategiområder baserer sig på del 2 (analysedelens kompeten-

ceprofiler). På den måde er det hensigten at lade den samlede inter-

ventionspakke tilpasse sig lokale forhold og forudsætninger med kva-

lificering af pædagogers handlekompetencer som en del af metoden

(se også Jensen & Rasbech, 2008; Jensen et al., 2009, kap. 1-2). 

I det følgende uddybes de centrale elementer i HPA-interventions-

programmets tre dele. 

HPA-kvalifikationsmappen 
Mappen indeholder tre vidensfelter, som gennem interventionen sæt-

tes i spil med et fjerde vidensfelt, den praktiske viden og erfaringer. Vi-

densfelterne er udvalgt, så de tilsammen dækker HPA-interventionens

intentioner som beskrevet ovenfor. For det første et handlekompeten-

ceperspektiv (det individuelle vidensfelt), for det andet viden om social

eksklusion i samfundets uddannelsessystemer fra børns tidligste alder

og forskning i indsatser (det institutionelle, kontekstuelle vidensfelt)

og for det tredje lovgivningen (det politiske vidensfelt). Endelig for det

fjerde som nævnt praktikeres viden og erfaringer (praktisk vidensfelt).

Ideen bag interventionens del 1, vidensdelen, er, at de fire vidensfelter

bringes i dynamisk samspil med hinanden ved at arbejde med viden,

så det fjerde vidensfelt så at sige kommer i interaktion med de tre

andre vidensfelter gennem en studiedel i interventionens første faser.

Tanken er, at ved at skabe rammer og rum for at konsulenter, prakti-

kere og forskere er sammen om det samme ærinde, øges mulighederne

for at arbejde med alternative antagelser om, hvordan tilstanden er ak-

tuelt set i lyset af teorier om udsathed, udsatte børn, institutioners be-

tydning og rolle med henblik på at omsætte dette i forbedringer og for-

nyelse. Dette  søges opnået ved at udvikle et fælles videnslager og et

 fælles ”sprog”, som kan forankre de efterfølgende dele af interven-

tionsstrategien.

                                                                                                                                          

Alle aktører deltager således i interventionens indledende stadier og

inddrages i det lokale studiearbejde (for praktikere, ledere og pædago-
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ger), kursusforløb om interventions- og dokumentationsarbejde (for

konsulenter) samt ledelse og organisering af en handlekompetence-

fremmende interventionsproces (for institutionsledere og konsulen-

ter). Denne første fase indledes med et intenst studieforløb i institutio-

nerne med oplæg fra forskerne, opfølgende supervision, undervisning

og sparring med konsulenter. Dette med opfordring til at reflektere

over egen hverdagspraksis, rutiner og disses hensigtsmæssighed i rela-

tion til de vidensfelter, der præsenteres i mappen, og som lægger op til

at vurdere ”ideelle” praksisformer i henhold til et handlekompetence-

begreb.

                                                                                                                                          

Baseret på erfaringer fra et projekt om kompetence- og metodeudvik-

ling i daginstitutioner (Jensen et al., 2005) indbygges tre komponenter,

som antages at facilitere HPA-interventionens vidensdel: 1) en bestræ-

belse på at deltagerne opnår (tilkæmper sig) ejerskab, 2) fællesskaber

om refleksion og vidensdeling, herunder den kritiske dialog institutio-

nelt om spørgsmål som fx ”gør vi det, vi tror vi gør?”, og endelig 3) tid,

det at processen gives tid, og at der prioriteres med tid internt i institu-

tionen og eksternt i samarbejdet og i den forbindelse ledelsesmæssig

opbakning og tydelighed. Disse tre komponenter antages at fremme

aktørernes subjektive oplevelse af et sammenhængende projekt med

øgede handlemuligheder i sigte og ses som nødvendige forudsætnin-

ger for, at det pædagogiske personales arbejde med princippet om at

”udvikles ved at udvikle” (se Nygren, 2008) etableres og fastholdes gen-

nem et længerevarende udviklingsforløb som HPA-interventionen.

Hvis en af komponenterne mangler, uanset hvilken, antages det at på-

virke implementeringsprocessernes succes og i sidste ende at påvirke

effekt. 

Kompetenceprofiler og gab-analyse 
Projektets anden del tog udgangspunkt i de omtalte gab-analyser og

arbejdet med refleksioner over praksis, rutiner, forholdet mellem voks-

nes og børns reelle og ideelle handlekompetencer, og fandt sted i for-

længelse af arbejdet med vidensdelen. Dette arbejde kalder vi arbejdet

med lokale gab-analyser, som er udarbejdet på grundlag af data, der

indsamles ved hjælp af spørgeskemaer til pædagogerne. Forskerne har

samlet og tilbagerapporteret svarene i en såkaldt gab-analyse til den
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enkelte institution, og med denne personlige/institutionelle ”kompe-

tenceprofil” udpeges væsentlige områder, som institutionerne ønsker

at arbejde videre med. 

Intentionen med gab-analyserne er, at de bidrager til at igangsætte

pædagogernes egne refleksioner over pædagogiske processer, og der-

ved ses disse analyser som et redskab til at udvikle den pædagogiske

intervention i en bestemt retning, nemlig mod handlekompetenceud-

vikling hos børn. Gennem de data, som forskerne indsamler og rappor-

terer tilbage til institutionerne, vil institutionspersonalets mere eller

mindre implicitte definitioner af deres reelle og ideelle handlekompe-

tencer fx blive synlige. Videre vil de implicitte definitioner af socialt

udsatte børns reelle og ideelle sociale handlekompetencer og lærings-

handlekompetencer også blive tydeliggjort. Ved at få disse definitioner

af børns kompetencer tydeliggjort, bliver det muligt for pædagoger i

fællesskab at reflektere over disse definitioner og sætte dem i forhold

til den forskningsbaserede viden, som HPA-projektet tilbyder på dette

område. Derved bliver styrken ved gab-analyserne disses bidrag til, at

pædagoger får redskaber til at udvikle egne kompetencer på en mere

træfsikker måde. Gab-analyserne er som sådan optakt til interventio-

nens tredje del, der indeholder udarbejdelse og implementering af lo-

kale udviklingsplaner og fagmodeller.  

Lokal implementeringsstrategi 
Arbejdet med studiedelen og analysedelen munder ud i HPA-interven-

tionens tredje del, udvikling og beskrivelse af udviklingsplaner og fag-

modeller, opstilling af mål og planer for gennemførelse med fornyelse

og forbedringer i fokus. Denne tredje og sidste del bestod af fælles vi-

densdelingsseminarer med oplæg fra forskere, deltagelse af kommu-

ner og UC-konsulenter, institutionsledere samt evt. pædagoger. Det vi-

dere konkrete arbejde skulle videreføres i institutionerne med support,

støtte og evt. direkte undervisning fra konsulenter, hvis institutio-

nerne ønskede dette. En række lokale udviklingsplaner og fagmodeller

blev udviklet og gennemført i praksis gennem kortere eller længere

forløb. 

Ud over de nævnte aktiviteter var institutionerne indbudt til en række

fælles arrangementer, hvor forskere og praktikere mødtes, og forskerne
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bidrog med faglige input om projektets dele, begreber og forskningsba-

seret viden om emner, der var beskrevet i projektets materiale, men

ved disse lejligheder blev konkretiseret i forhold til arbejdet med lokalt

at udvikle planer og fagmodeller for fornyelse. I den type arrangemen-

ter blev der lagt op til, at det samlede personale deltog og således ikke

kun ledere eller udvalgte pædagoger fra personalegrupperne. Gennem

disse arrangementer havde institutioner og kommuner desuden mu-

lighed for undervejs i forløbet at invitere forskere og konsulenter til at

igangsætte og supportere processen ud fra de behov, som institutio-

nerne fik undervejs bl.a. i forhold til at drøfte indholdet i Kvalifika-

tionsmappen og gab-analyserne og at omsætte dette i den konkrete

hverdagspraksis. Endvidere har forskerne taget initiativer til at afholde

løbende netværksmøder med koordinerende grupper bestående af

konsulenter fra UC’er, kommuner og praktikere med henblik på at

drøfte processernes forløb og mulige forandringer eller vanskelighe-

der. Til sidst er praktikere blevet inviteret til cafeaftener, hvor alle med-

arbejdere kunne deltage i oplæg fra forskerne om udvalgte temaer som

udsatte børn, læring, læreplaner, in- og eksklusion og innovation, bl.a.

for herigennem at søge koblinger i mødet mellem forskning og praksis.

Projektet har for at lægge op til en sådan evidensbaseret interven-

tionsstrategi udviklet teorier, begreber og modeller baseret på tidligere

forskning samt det teoretiske grundlag, som er lagt frem tidligere i ka-

pitlet, og som sigter mod et pædagogisk læringsmiljø for børn og

voksne. Som illustration skitseres i det følgende udkast til eksempler

på fagligt indhold i et sådant kompetenceudviklende pædagogisk læ-

ringsmiljø (se også HPA-projektets teoretiske afsæt uddybet i rækken

af arbejdspapirer, som er udviklet til projektet, www.dpu.dk/HPA/e-

bøger samt HPA-Kvalifikationsmappen (Jensen et al., 2006/opdateres

2009).

For pædagogerne drejer det sig om: 

muligheder for at kvalificere eget arbejde med pædagogiske teorier

og på et personligt og fælles grundlag kritisk at reflektere over og un-

dersøge den givne praksis og udvikle færdigheder i at konstruere og re-

konstruere pædagogiske metoder og praksisformer

muligheder for at studere og fortolke lovgivningen (se tidligere, af-

snit 1.3) og selv at udvikle faglige færdigheder, som er nødvendige for
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der tager sigte på målgruppen og de identificerede problematikker

muligheder for at studere og tilegne sig relevante læringsteorier og

afprøve disse i et læringsrum, hvor der gives supervision

muligheder for at overvinde en evt. objektgørende og massiv vok-

senstøttet praksis til fordel for en praksis, hvor barnet får mulighed for

at være subjekt og aktivt virksom i sin egen kompetenceudvikling

muligheder for at få konstruktiv feedback på indholdet i egen udvik-

ling af relevante professionelle handlekompetencer

muligheder for at arbejde med omsorgs- og relationsteorier, reflek-

tere over egne professionelle færdigheder i forhold til at indgå i rela-

tion med målgruppens børn og at få supervision herom

muligheder for at arbejde med observation og dokumentation og

gennemføre praktiske handlinger med efterfølgende supervision, her-

under evaluering af mål og målopfyldelse.  

For børnene drejer det sig om:

mulighed for at møde omsorgsfulde, empatiske og engagerede pæ-

dagoger, der ikke blot vil samværet, men også udfordrer med et rele-

vant indhold, som bidrager til børnegruppens læring og kompeten-

ceudvikling på relevante områder med hensyn til viden, færdigheder

og værdier, som er af relevans for at mestre de krav, som de møder i

deres hverdagsliv – socialt og læringsmæssigt

mulighed for inklusion i takt med, at læring og kompetenceudvik-

ling bliver mulig i dynamisk samspil med den sociale kontekst 

mulighed for at blive inddraget i et hverdagsliv, hvor de får støtte til

at agere som aktive subjekter, hvorigennem de (også via guided parti-

cipation) selv opnår kontakt til kammerater med henblik på fælles

virksomhed og etablering af tilstrækkelig kontrol over relevante livs-

betingelser og måske udvikling af forpligtende relationer og venskaber

mulighed for at møde indholdsformer og virksomheder, der giver

adgang til helt nye sider af verdenen, hvorigennem barnet kan udvikle

sig og få muligheder for at udfolde sine kollektive og individuelle iden-

titeter samt opleve verdenen og sig selv på nye måder med kompeten-

ceudvikling og læring som mål.

57DEL I. HPA-PROJEKTET I OVERBLIK
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Sammenfattende skal det understreges, at udarbejdelsen af HPA-inter-

ventionens mere specifikke kvalifikationsmetode for de deltagende in-

stitutioner for det første bygger på en systematiseret oversigt over re-

levant viden på feltet (projektets vidensdel, som er operationaliseret i

HPA-mappen og tilhørende baggrundsartikler). For det andet er den

bygget op omkring en institutionsnær undersøgelse af de aktuelle pæ-

dagogers egne kompetenceforståelser omsat i de omtalte gab-analy-

ser. Det er indbygget i projektets design, at institutionerne selv organi-

serer og omsætter de to første dele i den tredje og sidste del, som er

fornyelsen af praksis rettet mod forbedringer af indsatsen for udsatte

børn (output). 

Men som behandlet tidligere i kapitlet sker implementering af en

intervention, der er designet og defineret ”udefra”, sjældent af sig selv

og er heller ikke altid underlagt optimale forhold. I HPA-projektet er

følgende organisationsstrategi valgt som en ramme om implemente-

ringsprocessen. 

1.6.3 Organisation og aktører internt/eksternt

Konkret blev HPA-interventionen igangsat i de udvalgte daginstitutio-

ner i de to deltagende kommuner. Interventionen er bygget op, så det

må forventes, at den lægger sig i forlængelse af det arbejde med bl.a.

pædagogiske læreplaner, der finder sted i institutionerne i forvejen.

Dvs. at den danske lovgivning antages at være en del af det beredskab,

institutionerne tager udgangspunkt i. Endvidere har det været hensig-

ten at lade institutionerne indkredse, hvordan interventionen kunne

passe ind i det arbejde med udsatte børn, man i forvejen har gjort erfa-

ringer med, og i den daglige pædagogiske praksis, som institutionerne

arbejder hjemmevant i og med. Ideen om at bygge en intervention op

om det, der i forvejen finder sted i institutionens hverdag, er baseret på

et organisatorisk læringsperspektiv knyttet til teorier om læring i ar-

bejdslivet. Dette perspektiv understreger, at udvikling må baseres på

medarbejderinddragelse, oplevelse af ejerskab og motivation, men

også en tilpas grad af ”forstyrrelse” i forhold til gældende praksis og ru-

tiner i en udstrækning, så det giver anledning til håndterbar reflek-

sion, nytænkning og fornyelse.

Der har været lagt vægt på at skabe en samlet interventionsproces,

der på den ene side var præget  af, at der var ”tid nok”, til at de nødven-
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dige refleksionsprocesser og dialoger samt udviklingen af nye strate-

gier lokalt kunne komme i stand. På den anden side har det også været

vigtigt at fastlægge nogle milepæle i forløbet, som blev fælles omdrej-

ningspunkter, om end nogle milepæle blev rykket på grund af ikke

planlagte forhold såsom kommunesammenlægninger, strejker, med-

arbejder- og lederskift etc. Men på trods af disse ændringer har de fæl-

les omdrejningspunkter været centrale, ligesom det har været vigtigt

at fastlægge en fælles afslutningsdato for interventionsforløbet. Pro-

jektets intervention gik i gang september 2006 og afsluttedes maj

2008, og institutionerne har således været i gang med HPA-interven-

tion og en række forskellige aktiviteter som beskrevet ovenfor i ca. 1 år

og 8 måneder.

Projektets interventionsstrategier kunne udfoldes, fordi det har

været muligt at organisere projektet i et samarbejde mellem en række

aktører. Det drejer sig som nævnt om kommuners forvaltningsrepræ-

sentanter og pædagogiske konsulenter, konsulenter fra UC´er (tidli-

gere CVU´er), institutionsledere, projektets forskergruppe og nordiske

forskerkolleger. Alle har været sammen om at formidle HPA-interven-

tion, så den kunne omsættes i praksis og i sidste ende komme udsatte

børn til gode, som var målet med HPA-interventionen. 

Projektets samlede organisation var konstrueret, så opgaveforde-

ling, samspil og de overordnede mål, som projektet har været rettet

mod, var det, alle parter på hver deres måde var delagtige i. Forskernes

opgave var at udvikle interventionen, initiere dens implementering

samt at teste dens effekter. En vigtig funktion har i den sammenhæng

været, at projektledelsen holdt sammen på alle dele af  interventionen,

der har været yderst kompleks i sit design. Konsulenter fra UC´er har

bidraget som formidlere af HPA-interventionen i bred forstand gen-

nem undervisning, supervision og support i institutionerne og gen-

nem sådanne processer lagt op til, at medarbejderne i de deltagende

institutioner indgik i fælles refleksionsprocesser over gældende prak-

sis og rutiner med henblik på udarbejdelse af lokale udviklingsplaner

og fagmodeller. Institutioner har selv været med til at definere, hvor og

hvordan de ville benytte tilbuddet om konsulentstøtte, og der viste sig

i den sammenhæng forskellige behov i de enkelte institutioner. 

Kommunernes pædagogiske konsulenter og forvaltninger har på

konstruktiv vis bidraget til, at projektet overhovedet kunne gennemfø-
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res og ikke mindst fastholdes gennem det forholdsvis lange tidsforløb,

og dette på trods af kommuneomlægninger, strejker etc. Desuden har

kommunernes konsulenter støttet institutionerne i at organisere og

lede de handlekompetencefremmende processer, som projektet læg-

ger op til.  Praktikerne i skikkelse af institutionernes ledere og det pæ-

dagogiske personale har som nøglepersoner i projektet haft til opgave

at søge nye veje og alternativer i arbejdet med problematikken om ud-

satte børn ud fra den samlede ide om en transformativ interventions-

strategi.

1.7 Sammenfatning
I HPA-interventionen sigtes der mod at arbejde med to spor samtidigt.

Det ene spor retter sig mod børns læring og kompetenceudvikling, og

det andet sigter mod samtidig inklusion, dvs. inkluderende pædago-

gik. 

Projektets læringsteoretiske grundsyn giver anledning til at over-

komme det dualistiske perspektiv, der ligger i en tænkning om individ

og kontekst som to adskilte enheder. I projektet ses barnets læring der-

imod som konsekvens af det, der sker i barnet i samspillet mellem bar-

net og læringskonteksten, herunder i samspillet mellem alle sociale re-

lationer og netværk, der er på færde. Dette læringssyn indebærer, at de

to spor ideelt set ikke inddrages skiftevis i det pædagogiske arbejde,

men tænkes ind som samtidige pædagogiske processer. På samme

måde opfattes pædagogisk udvikling og fornyelse også som noget, der

finder sted i de læringsprocesser, pædagogerne bringes i og selv brin-

ger sig i ved at omsætte HPA-interventionens delelementer i et konkre-

tiseret arbejde med pædagogisk fornyelse. Dvs. at arbejdet med kvalifi-

cering af pædagogisk praksis sker gennem kvalificering af pædagogers

handlekompetence, og denne proces opfattes som noget, der finder

sted i organisatoriske læringsforløb. Der er lagt vægt på, at udvikling af

det pædagogiske arbejde finder sted i dialoger mellem pædagoger in-

ternt i institutioner, mellem pædagoger og konsulenter, mellem pæda-

goger og forskere og i fælles fora mellem alle tre aktørgrupper. Disse

dialoger var lagt op som værende gensidigt påvirkende.

Interventionen adskiller sig på den måde fra de programmer og pro-

jekter, der er gennemgået i tidligere interventions- og effektstudier,

ved at det bagvedliggende læringsbegreb lægger op til, at aktørerne
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selv udvikler deres lokale fortolkninger af det oplæg, som HPA-inter-

ventionen lægger frem. Dette i modsætning til tidligere internationale

programmer og studier, der bygges op over et formidlende læringssyn,

hvor aktørerne opfattes som ”modtagere” af viden, og hvor nye pæda-

gogiske metoder og effekterne heraf skal måles på, om en fælles me-

tode implementeres på den forventede ”rigtige” måde”. I HPA-projek-

tet er der ikke en bestemt måde, der er rigtig, men der er nogle

fortolkninger af opgaven og bestemte rammebetingelser samt læ-

ringsstrategier, der vil vise sig at have bedre resultat end andre – og det

er disse strategier set i et lærings- og organisatorisk perspektiv, vi un-

dersøger nærmere.  

Det der er fælles i HPA-projektet, og som afprøves gennem undersø-

gelsens effektmåling, er spørgsmålet, om den samlede HPA-pakke har

effekt, og i den sammenhæng at belyse hvilke elementer af HPA-inter-

ventionen, der har positiv målopnåelse. Det er centralt gennem under-

søgelsesdesignet at gøre det muligt at undersøge forskelle på effekter

og elaborere over, hvordan sådanne forskelle kan forklares på bag-

grund af det implementerings- og læringsteoretiske grundlag (se også

afsnit 1.5). Derved placerer HPA-projektet sig imellem traditionen fra

tidligere international effektforskning og den fornyelse, som knytter

sig til den skitserede nordiske tradition og dannelsesidealer. Den nor-

diske tradition lægger som nævnt op til en kritisk afstandtagen fra

snævre fastlagte mål for pædagogikken på førskoleområdet og har

fokus på at sætte ind over for den komplekse problematik, som negativ

social arv og udsatte børn drejer sig om. I projektet er vægten lagt på

fornyelse af metoder, som bygger på den antagelse, at institutioner

kun kan få succes med dette, hvis de arbejder med en fortolkning af

HPA-indsatsen, der baserer sig på lokale institutionsnære  erfaringer,

samtidig med at der lægges vægt på fornyelse institutionelt, som anta-

ges at opstå gennem ”forstyrrelse”, som sætter hidtidige rutiner på en

”prøve” (Elkjær, 2005; Elkjær & Wahlgren, 2006). Det er en sådan for-

styrrelse, HPA-interventionen antages at bidrage med. 

Projektet giver således et nyt perspektiv på forskningsfeltet og søger

at bidrage til en afgørende fornyelse af tænkningen om pædagogisk

effektforskning. Ofte kritiseres effektforskning for at bygge på et mere

mekanisk menneskesyn, hvor interventionen ses som en metode, der

er fastlagt én gang for alle, og hvor brugerne (her børn) bliver betragtet
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som mere eller mindre passive objekter for intervention. Sådanne de-

sign bliver muligvis brugt for at reducere kompleksiteten i studierne,

men de bygger grundlæggende på en videnskabelig tilgang og et men-

neskesyn, som er i modstrid med dette forskningsprojekts videnskabs-

teoretiske forforståelse og teoretiske tilgang. Videre kan man sige, at

tidligere effektstudier kun i ringe omfang belyser, hvad det er, der gør

en given effekt. Vi befinder os således på ubetrådte stier, og en del af

opgaven bliver i den forbindelse at bidrage til udvikling af de relevante

målemetoder, som skal kunne belyse eventuelle opnåelser af effekt-

mål i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner.

Det er dette samlede teoretiske og empiriske perspektiv, som HPA-

interventionen er placeret i, på den ene side komplekst og på den

anden side transparent.
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KAPITEL 2. 
HPA-EFFEKTSTUDIET – DESIGN, METODE OG MATERIALER

2.1 Introduktion
HPA-projektets effektforskningsdel er designet som et klassisk effekt-

studium, hvor 30 institutioner for 3-5 årige får støtte til deres pædago-

giske arbejde med socialt udsatte børn gennem HPA-interventionspro-

grammet. Dette program består som beskrevet (kapitel 1, afsnit 1.6) af

tre dele, henholdsvis en vidensdel, en gab-analysedel og en implemen-

teringsdel, hvilket indebærer, at ny viden og handlemønstre omsættes i

en lokal praksis. Det samlede interventionsprogram sigter i sin helhed

mod fornyelse af praksis gennem tilbud om et fagligt indhold, faglig

støtte, supervision og ideer til en pædagogisk strategi, der indbygger

læring og inklusion i et organisatorisk perspektiv. Børnenes udvikling

af sociale og læringsmæssige kompetencer følges over knapt 2 år, hvor-

efter det vurderes, om interventionen har haft nogen effekt i forhold til

børnenes kompetenceudvikling i de deltagende interventionsinstitu-

tioner. For at kunne foretage denne vurdering sammenholdes kompe-

tenceudviklingen hos disse børn med den tilsvarende kompetenceud-

vikling blandt børn i 30 referenceinstitutioner, hvor der ikke sker en

intervention, og de fungerer herved som en slags ”kontroller”. 

Vi antager, at mange faktorer spiller ind i forhold til, om en inter-

vention, i dette tilfælde HPA-interventionen, implementeres som for-

ventet og som sådan kan antages at få den tilsigtede effekt på mål-

gruppen. Vi ved imidlertid for lidt om, hvilke faktorer der hindrer en

positiv målopfyldelse, og hvilke der fremmer dette. Den internationale

forskning har givet inspiration til i HPA-projektet at opstille mål og de-

sign for et effektforskningsprojekt, som opfylder kriterier for at kunne

udsige noget med gyldighed om effekt. På den baggrund er der valgt et

såkaldt RCT-design (Randomised Controlled Trial), og endvidere er det

valgt at inddrage implementeringskomponenter, som den internatio-

nale interventions- og effektforskning har udpeget som særdeles virk-

ningsfulde komponenter med betydning for effekt (se kapitel 1, afsnit

1.5). Vi bidrager således med HPA-projektet til at belyse effekt af en

pædagogisk intervention, som tillader, eller snarere erkender eller ac-

cepterer det ”åbne” i den forstand, at uforudsigelige begivenheder, po-

litisk og kommunalt, samt lokale traditioner, rutiner og kulturer med -
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inddrages i analysen af effekter som mulige forklarende variable frem

for at søge disse elimineret. 

Analysen tager således udgangspunkt i en antagelse om, at effekter

påvirkes af forhold og processer på tre niveauer, et makro-, et meso- og

et mikroniveau, som også angivet i Winters model (2008) (se kapitel 1). 

Makroniveau udgøres af kommunale forhold, politiske begivenhe-

der, rammebetingelser, dvs. socioøkonomiske omgivelser og segrege-

ringsproblematikker, dvs. sammensætning af socialt udsatte børn

inden for samme lokalmiljø i bestemte institutioner. 

Mesoniveau udgøres af samspil mellem aktører i projektets forskel-

lige systemer, traditioner og rutiner. Implementeringsprocesser og 

-produkter antages at være knyttet til det faktum, at systemerne ope-

rerer ud fra forskellige logikker og rationaler, og at selve implemente-

ringen af en ny pædagogik fra system- til praksisniveau foregår i og er

afhængig af disse samspil.  

Mikroniveau udgøres af institutionens pædagogik konkretiseret i

praksis. I den sammenhæng kan pædagogers faglighed, viden og hold-

ninger til arbejdet med socialt udsatte børn være henholdsvis hæm-

mende eller fremmende for positive virkninger af en pædagogisk in-

tervention.   

I dette kapitel præsenteres forskningsprojektets undersøgelsesspørgs-

mål, design, metoder og materialer i detaljer med henblik på at tyde-

liggøre den samlede analyse af effekter af HPA-interventionsprogram-

met 1.

2.2 Undersøgelsesspørgsmål og analysemodel 
Med udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel (se kap.

1) kan den samlede analyse i HPA-projektet karakteriseres på følgende

måde: Effekter vedrører som nævnt ovenfor først og fremmest de virk-

ninger, som implementeringen af interventionspakken har på mål-

gruppens (børnenes) kompetenceudvikling (læringsadfærd og -kom-

petencer og sociale kompetencer). Vi undersøger effekter målt på, om
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børnene i interventionsinstitutioner ”klarer sig bedre” end i referen-

ceinstitutioner med hensyn til kompetenceudvikling, og i den sam-

menhæng mere specifikt om udsatte børns ”udviklingskurve” forbed-

res i relation til udgangspunktet (baseline). Vi undersøger også, om

interventionen har forskellige effekter på forskellige dele af målgrup-

pen, dvs. hvordan effekten af HPA-interventionen er, når vi ser på de

deltagende børns alder, køn og etnicitet, men også forskellige grader af

udsathed på en eller flere parametre.

Som målestok for, hvornår vi vil sige, at HPA-interventionen er lyk-

kedes, anvendes frem for fastlagte læringsstandarder/normer en sam-

menligning af interventionsinstitutioners børn med referenceinstitu-

tioners børn. Endvidere er vurderingskriteriet, at effekten måles over

tid, hvilket indebærer, at vi belyser, hvad der er sket fra udgangspunk-

tet (baseline) og frem til undersøgelsens tredje og sidste nedslag.

En vigtig antagelse er, at effekt knytter sig til implementeringspro-

cesser og i den sammenhæng til en række betingelser for implemente-

ring, der ligger i såvel selve interventionsstrategien, HPA-pakken og

dennes formuleringer som i de socioøkonomiske omgivelser. I tilknyt-

ning til analysen af effekt inddrages derfor faktorer, som antages at

have betydning for implementeringsprocessen. Det gælder den orga-

nisatoriske og inter-organisatoriske implementeringsadfærd, ledelse,

medarbejdernes evner/kapaciteter og vilje/interesse, som projektets

institutionsanalyser bidrager med viden om. I de socioøkonomiske

omgivelser ligger også rammer og ressourcer, herunder kommunale

begivenheder, og institutioners rammebetingelser og børnesammen-

sætning (segmenteringsmodellen). På denne måde bliver det muligt at

undersøge institutionsforskelle og implementeringsprocessers betyd-

ning for effekt og i den forbindelse kaste lys over, hvilken betydning fx

rammefaktorer, forandringer (fx nye ledelsesstrukturer og lignende i

kommune og institution), begivenheder (fx strejker, flere udefrakom-

mende projekter etc.) samt pædagogiske faktorer, børnesyn og værdi-

grundlag har i den sammenhæng.

Analyseplanen følger projektets forskningsspørgsmål, og formålet

er mere præcist at: 

bidrage med en detaljeret beskrivelse af børns sociale og lærings-

mæssige kompetencer (baseline)

undersøge effekter af HPA-interventionen. Dette foregår ved at
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sammenligne og finde forskelle på udviklingsforløbet hos de delta-

gende 2700 børn, der fordeler sig på institutioner, der indgår i HPA-in-

terventionsprojektet (interventionsinstitutioner), og institutioner, der

ikke modtager HPA-intervention (referenceinstitutioner), over tid (fra

start sept. 2006 til maj 2008)

undersøge, om nogle børnegrupper kommer i bedre progression end

andre via HPA-projektet, fx tosprogede børn, børn fra udsatte familier

eller piger over for drenge. Fremmes udsatte børns kompetencer, eller

bliver stærke børn endnu stærkere? Nærmer de to grupper hinanden,

og i så fald på hvilke kompetenceområder? 

undersøge, om nogle institutioner er mere ”effektive” end andre.

Dvs. om HPA-interventionsprogrammet ser ud til at ”virke” bedre i

nogle institutioner end andre, og om kommunale forskelle spiller en

rolle i den forbindelse. Dette sker ved at sammenligne outcome (børns

kompetencer og kompetenceudvikling) i forskellige ”typer” interven-

tionsinstitutioner. 

identificere institutionelle karakteristika (strukturelt og processu-

elt), der ser ud til at være mest produktive i forhold til at opnå imple-

menteringsresultater. Forskelle mellem interventionsinstitutioner

 undersøges i den forbindelse nærmere for at belyse, hvilke omstæn-

digheder, de enkelte implementeringsprocesser har været underlagt.

Ydre omstændigheder vedrører kommunetilhørsforhold, strukturelle

vilkår, support til processuelle forhold og børnesammensætning,

mens indre omstændigheder vedrører motivation, holdninger, kultur,

ledelse, opfattelser af opgaven og læringsmiljø/kultur. De indre og

ydre omstændigheder kan samles i begreberne implementeringsad-

færd og proces.

Med disse spørgsmål og formål kommer vi stadig dybere ind i kernen

af undersøgelsens interesse, nemlig at kaste lys over mulighederne for,

at HPA-interventionspakken implementeres, så der skabes fornyelse

med reelt øget værdi i form af effekt vurderet på børns udbytte. 

2.3 RCT-design med segmentering 
HPA-projektet bygger på analyser i i alt 60 institutioner i to kommuner.

30 institutioner deltager som interventionsinstitutioner, og 30 institu-

tioner deltager som referenceinstitutioner, der optræder som kontrol-
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ler i et standard RCT-design (Randomised Controlled Trial). For at måle

interventionens effekt sammenholdes handlekompetenceudviklingen

hos børnene i de 30 interventionsinstitutioner med den hos børnene i

de 30 reference- eller kontrolinstitutioner.

For at stramme de generelle betingelser for stikprøveudvælgelse af

institutioner under et RCT-design blev det besluttet at foretage en seg-

mentering af det totale antal institutioner ud fra relevante kriterier

vedrørende børnene og deres familiemæssige baggrund. På den måde

sikres det, at de to grupper af institutioner er sammenlignelige (kan

matches) med hensyn til andel af socialt udsatte børn og andre rele-

vante forhold. Det betyder fx, at gruppen af interventionsinstitutioner

og referenceinstitutioner har samme børnesammensætning socialt

set.

Segmenteringen må nødvendigvis ske før første screening af bør-

nene og kan derfor ikke bygge på direkte observationer af børnene. I

stedet for blev der anvendt registerdata, enten indhentet via kommu-

nerne eller direkte hos Danmarks Statistik. En praktisk administration

af segmenteringen går ud på at anvende de variable, der mest effektivt

kan benyttes som prædiktorer for, om børn er socialt udsatte. Dette er

rent praktisk sket ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse, selv

om forudsætningerne bag denne model nødvendigvis må være for-

simplet i forhold til nuancerede undersøgelser af familiens ressourcer2.

Udgangspunktet for den statistiske regressionsanalyse er Servicelo-

vens § 40, som omhandler kommunalbestyrelsens mulighed for at

iværksætte foranstaltninger for børn og unge med særligt behov for

støtte. Denne type sager omfatter med andre ord børn, hvis forhold i

hjemmet er sådanne, at kommunen har vurderet, at familien har

svært ved at sikre en tilfredsstillende opvækst uden offentlig støtte

eller indgriben. Denne støtte/indgriben kan have tre former:

anbringelse af barnet/den unge uden for hjemmet

forebyggende tiltag, der retter sig mod det enkelte barn 

(fx udpegning af personlig rådgiver, hjemme-hos-pædagog, 

pålæg om at søge dagtilbud)
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forebyggende tiltag, som retter sig mod hele familien, 

fx familiebehandling.

De to første typer af tiltag (anbringelser, forebyggende tiltag for det en-

kelte barn) indberettes på CPR-nummer til Danmarks Statistik, og det

er derfor muligt gennem registersamkørsler at undersøge, hvilke so-

ciale grupper der modtager disse foranstaltninger. Derimod registreres

de forebyggende tiltag, som retter sig mod hele familien, ikke på indi-

vidniveau.

Det blev besluttet at se på risikoen for, at et barn oplever anbringel-

ser/forebyggende tiltag i løbet af sin barndom. I den følgende regres-

sionsanalyse inddrages dog hele aldersgruppen 14-17 år. Det sker for

at sikre et rimelig bredt datagrundlag. Inden for denne aldersgruppe er

der 9,6 pct. af de unge, der er eller har været omfattet af en børnesag.

Følgende uafhængige (forklarende) variabler er her nævnt i den

rækkefølge, der giver statistisk forklaring på forskelle med hensyn til

børnesager, hvis de anvendes enkeltvis:

om barnet tilhører det nederste indkomstdecil eller ej

om forældrene har samme adresse

om en af forældrene har en erhvervskompetencegivende 

uddannelse/en videregående uddannelse

om familien overvejende lever af kontanthjælp/førtidspension

om moderen har en erhvervskompetencegivende uddannelse

om en af forældrene har en videregående uddannelse

om faderen har en erhvervskompetencegivende uddannelse

om fødslen er sket, før moderens fyldte 23 år

om familien bor i en lejebolig i en etageejendom eller ej

om personen er dreng eller pige

om personen har etnisk baggrund i 3. verden eller ej

Det viser sig ud fra de indices, som anvendes ved vurdering af, om alle

variable fra ovennævnte liste bør medtages, at følgende kernevariable

med næsten samme effektivitet kan anvendes som prædiktorer: 

om barnet tilhører det nederste indkomstdecil eller ej

om forældrene har samme adresse

om en af forældrene har en erhvervskompetencegivende 

uddannelse/en videregående uddannelse
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om familien overvejende lever af kontanthjælp/førtidspension

Variablenes effektivitet som prædiktorer er gengivet i tabellen som

ODDS ratios med tilhørende 95 % konfidensinterval (jo længere væk

fra 1.0 jo mere effektiv).

Tabel 1. Odds ratios i model for børnesager 

(odds for, at der ikke har været)

Variabel Odds ratio Usikkerhedsinterval

Har forældrene samme adresse 5.056 4.897-5.220

Tilhører barnet det fattigste indkomstdecil 0.275 0.266-0.285

Forældrenes uddannelsesniveau 1.925 1.884-1.967

Lever familien overvejende af kontanthjælp/pension 0.493 0.476-0.551

Note: Alle variable har to værdier undtagen uddannelsesniveau, som har følgende værdier: 1=Ingen af forældrene har
en erhvervsuddannelse. 2=Mindst én forælder har en erhvervsuddannelse, men ingen en videregående uddannelse.
3=En af forældrene har en videregående uddannelse. For alle variable er qui2<0,0001.

Ved segmenteringen af institutionerne inddrages andelen af børn fra

etniske minoriteter som en yderligere dimension. Derfor må interven-

tions- og referenceinstitutionerne også, så vidt det er muligt, matche

hinanden med hensyn til etnicitet. Ved hjælp af de fire nævnte vari-

able blev segmenteringen gennemført, og i hvert segment blev to in-

stitutioner valg tilfældigt, én som interventionsinstitution og én som

reference- eller interventionsinstitution.

Denne statistiske udvælgelse blev foretaget i overensstemmelse

med de to deltagende kommuners forvaltningschefer (og godkendelse

til at indhente registerdata baseret på CPR-numre blev indhentet fra

forældrerepræsentanter). Derefter blev der i et samarbejde mellem

forskergruppen og kommunen rettet henvendelse til henholdsvis in-

terventions- og referenceinstitutioner. I Århus blev dette varetaget fra

forvaltningsniveau, og der blev lagt op til, at hvis man først var udtaget

til deltagelse i HPA, så forventedes det fra kommunens side, at man

som institution forpligtede sig på at deltage i projektet og i den sam-

menhæng gik aktivt ind i det. I Hvidovre var det på samme måde via
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forvaltningen, nærmere bestemt via pædagogisk konsulent, at den

konkrete udvælgelse af institutioner fandt sted. Her lagde man vægt

på, at man skulle følge den statistiske udvælgelse, men hvis en institu-

tion af den ene eller anden grund ikke kunne se sig selv gå ind i opga-

ven, blev det gjort muligt at vælge fra og gennemføre et nyt udtræk.

Fra udvælgelsestidspunktet blev der sendt information fra forsker-

gruppen til ledelserne af institutionerne samt til forældrebestyrelser

for de pågældende institutioner. Kontakten fra institutionerne til for-

skergruppen gik via ledelse og konsulenter.

2.4 Outcomes og valg af undersøgelsesredskaber  
HPA-interventionens effekter måles som nævnt på børns kompeten-

ceudvikling, socialt og læringsmæssigt. I den sammenhæng har det

været centralt at vælge undersøgelsesredskaber, som retter sig mod et

relevant og tidssvarende kompetencebegreb. Så frem for fx at lægge

vægt på at belyse børns adfærdsproblemer og effekter målt på reduk-

tion af sådanne, har vi her valgt at sætte fokus på et ressourcebegreb i

tråd med HPA-projektets teoretiske begreb om handlekompetence (se

kapitel 1). I et tidligere studie er identificeret to paradigmer, som dag-

institutionerne arbejder ud fra i forbindelse med problematikken om

socialt udsatte børn (Jensen, 2005, se også kap. 1). På den ene side det

mest traditionelle, et kompensationsparadigme, der sigter mod at af-

hjælpe udsatte børns ”fejl og mangler” gennem forskellige former for

særlige satsninger, fx støttepædagoger, der tager barnet fra, eller

andre former for adfærdsmodifikation rettet mod det enkelte barn. På

den anden side et innovationsparadigme, hvorudfra institutioner

tager afsæt i børns ressourcer, søger at identificere børns udgangs-

punkt og behov og bygger videre på dette grundlag ved at se på barnet

som del af den pædagogiske kontekst og som sådan bidrage til, at børn

får muligheder for at udvikle sig optimalt, socialt og læringsmæssigt

(Jensen, 2005, 2007).

På den baggrund er det en selvfølgelighed, at HPA-projektet placerer

sig i det sidstnævnte såkaldte innovationsparadigme og som konse-

kvens heraf søger effekter målt på, om børns kompetencer, socialt,

emotionelt og læringsmæssigt, styrkes gennem projektforløbet. Det

bliver derfor vigtigt at udvikle undersøgelses- eller screeningsredska-

ber, der faktisk måler, det vi ønsker at måle, nemlig børns udvikling af
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kompetencer, socialt og læringsmæssigt. Det teoretiske perspektiv in-

debærer, at vi anser børns udvikling som konsekvens af, at samspillet

mellem barnet og den omgivende pædagogiske kontekst lykkes, og

dette bl.a. ved at den pædagogiske kontekst konstrueres, så der faktisk

etableres anerkendende kulturer, der giver alle børn de muligheder for

udfoldelse og udvikling, som de i bund og grund har brug for.

Positive effekter målt på børns kompetencer vil vi tolke som udtryk

for, at den pædagogiske praksis er blevet et ”mulighedernes rum” for

alle børns udvikling. Hvis dette lykkes, er det samtidig antagelsen, at

det indikerer, at det er lykkedes at minimere aspekter af eksklusion,

der ville modarbejde dette. For at kontrollere om kompetencer udvik-

les, og børns sårbarhed minimeres tilsvarende, indbygges i screenings-

værktøjet spørgsmål om eventuelle vanskeligheder, der kan identifice-

res hos barnet i forbindelse med at begå sig og befinde sig godt i de

nære omgivelser gennem hverdagen.

Børns læring og læringsparathed er i tråd med ovenstående ud-

gangspunkt valgt som det ene fokuspunkt i undersøgelsesinstrumen-

tet. Vi ved fra anden forskning, at vigtige indikatorer på, om børns

 udviklingspotentialer udfoldes adækvat, er deres interesse i omgivel-

serne, deres nysgerrige udforskning og undersøgelse af omverdenen

samt deres interaktive samspil med andre i de nære omgivelser. Hertil

kommer de 3-6 åriges sproglige formåen som et vigtigt redskab til kom-

munikation med omverdenen, og som omverdenen anvender i kommu-

nikation med barnet. Gennem sproget kommunikeres såvel følelser

som sociale relationer samt den tillid, der ligger heri, som mere intellek-

tuelle budskaber, input og output i et læringsperspektiv. Til sidst er en

række andre mere kontekstspecifikke aspekter af læringen også cen-

trale som mål for børns kompetenceudvikling, og på den baggrund vil

vi søge at måle i forhold til forskellige læringstemaer, som også ligger i

loven om pædagogiske læreplaner (Socialministeriet, 2004). 

Læring går ifølge det anlagte teoretiske grundlag ”hånd i hånd” med

børns socio-emotionelle udvikling. Vi taler i studiet om, at de to ting er

hinandens forudsætninger, og som sådan ser vi ikke det emotionelle

som forudsætning for læring, eller omvendt at læring går forud for det

sociale. Derimod opfattes de to aspekter som værende i spil på samme

tid. Derfor inddrages i screeningsinstrumentet en lang række faktorer,

som vi inspireret af anden forskning internationalt anser for at være
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centrale i indkredsning af både social kompetence, herunder emotio-

nel tilstand og potentialer, og læring samt læringsparathed. Børns so-

ciale kompetence, herunder deres emotionelle beredskab og kapacitet

til at indgå i samspillet med andre mennesker, børn og voksne, er i un-

dersøgelsesredskabet organiseret i indikatorer som selvstændighed,

samarbejdsevne og tilpasning, Empati, prosocial adfærd, Sociabilitet

blandt andre børn og dets modsætning antisociale handlinger og mob-

ning. Tilsammen udgør dette indikatorer på barnets socio-emotionelle

ressourcer og svagheder. 

HPA-spørgeskemaet til pædagoger og forældre indeholder en række

enkeltspørgsmål (items) fordelt på fire hovedområder og er inspireret

af nedenstående fire undersøgelsesmetoder og områder:

A) Social kompetence. The Child Social Behavioural Questionnaire

(CSBQ) (EPPE-projektet), Social kompetence med fokus på 6 delområder 

B) Socio-emotionel kompetence. Strength and Difficulties Question -

naire (SDQ) med fokus på social styrke og problemadfærd med fokus

på sociale relationer, tryghed, trivsel. 

C) Læringskompetence. Qualifications and Curriculum Authority med

fokus på børns læring opdelt på områder såsom sprog, skriftligt og

mundtligt, matematisk forståelse, naturforståelse etc.  (QCA/CEM).

D) Læringsorientering og beredskab. Fokus på overordnet læringsbe-

greb koncentreret om bl.a. børns motivation, koncentration, kreativitet

samt læringsdisponering.

Undersøgelsesredskabet er inspireret af en række kategorier, der er an-

vendt i det engelske EPPE-projekt (se kapitel 1) og SDQ-skalaen, som

står for  ”Strength and Difficulties Questionnaire” (Goodman, 1999), og

disse er kombineret i et samlet screeningsværktøj, der er specielt ud-

viklet til HPA-projektet. Nogle spørgsmål overlapper fra EPPE-projektet

og SDQ-skalaen, men de er alle inkluderede, bl.a. med henblik på at ud-

vikle screeningsredskabet undervejs, dels ved at sammenligne de to

typer spørgemetoder og dels med henblik på at udvikle fremtidige

screeningsværktøjer, der kan bruges som redskaber til at screene børns

kompetencer med forholdsvis enkle metoder.

Børns læring og læringsparathed testes ved børns overordnede kapa-

citet til problemløsning, undersøgelse og refleksion. Vi tester børnenes

læringskompetence ved at evaluere deres evne til at tænke og udtrykke
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sig kritisk og kreativt ved brug af indikatorer som åbenhed, sproglig

kompetence og kommunikation, tidlige læsefærdigheder og matema-

tisk formåen, kendskab og interesse for natur, naturfænomener samt

kulturel kompetence. Desuden indgår der i målingen af læringskompe-

tence, børns mestring og motivation for at lære, interesse og engage-

ment i forhold til at lære nyt, søge information, udforske omgivelserne,

fastholde koncentration og selv tage initiativer, kreative ideer og løsnin-

ger. Dette er alle elementer, som barnet antages at bruge i et samlet

personligt, kognitivt og intellektuelt udviklingsprojekt. Disse indikato-

rer på børns læring fra tidligste alder henter inspiration i ”Qualifica-

tions and Curriculum Authority” (QCA), samt i temaer, som er listet i de

danske lovgivninger og pædagogiske læreplaner.

Vi har valgt at udvikle screeningsredskaber, der rummer skalaer, der

kan indfange ovennævnte indhold (indikatorer) med henblik på at

kortlægge, hvordan et sample af børn med forskellig social baggrund

fordeler sig, hvad angår deres sociale og læringsmæssige kompetencer

ved indtræden i projektet (1. nedslag/baseline). På det grundlag følges

børnene over tid ved at gentage denne screening to gange i interven-

tionsforløbet, efter 8 måneder (2. nedslag) og efter endnu 1 år (3. ned-

slag) (se også oversigt over projektets faser, kapitel 1). 

Med valget af en skala inspireret af EPPE-projektet og SDQ har vi

samtidig fravalgt det ellers så udbredte screeningsværktøj Child Beha-

viour Checklist (CBCL), som sætter fokus på barnets emotionelle og ad-

færdsmæssige vanskeligheder. Vi skal kort begrunde dette valg her. 

En af de mest åbenlyse forskelle på CBCL og SDQ er længden af spør-

geskemaerne og dermed den tid, det tager at udfylde dem. CBCL har

118 udsagn/spørgsmål sammenlignet med SDQ’s 25. På trods af at

SDQ består af færre items end CBCL, viser undersøgelser, at SDQ-spør-

geskemaet udfyldt af forældre har høj korrelation med CBCL (Koskelai-

nen, 2000). SDQ udmærker sig endvidere i forhold til CBCL og andre

screeningsinstrumenter på den måde, at 10 ud af 25 spørgsmål er posi-

tivt formuleret. Således er både styrker og vanskeligheder repræsente-

ret i højere grad end i CBCL, hvor der hovedsageligt er fokuseret på van-

skeligheder/problemer. En anden fordel ved SDQ er, at den samme

version af spørgeskemaet kan anvendes af forældre og lærere/pæda-

goger. SDQ’s let forståelige formuleringer og kortere længde bevirker

endvidere, at flere forældre foretrækker dette frem for CBCL (Good-
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man, 1999). En tredje forskel mellem CBCL og SDQ er, at SDQ’s items er

udvalgt ud fra tidligere faktoranalyser såvel som på baggrund af klini-

ske begreber. Hermed læner SDQ sig op ad ICD-10/DSM-IV klassifika-

tionerne af psykiske lidelser for børn og viser i forlængelse heraf signi-

fikant bedre resultater i forhold til differentiering mellem børn med og

uden hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt identifice-

ring af børn, som ud fra ICD-10 vil have behov for klinisk opfølgning

(Goodman, 1997; Goodman & Scott, 1999,1999; Klasen et al., 2000; Ko-

skelainen et al., 2000). 

CBCL spørger således med sit højere antal af items og skalaer til flere

problemer/vanskeligheder og symptomer end SDQ. I forlængelse heraf

bliver reliabiliteten og validiteten af SDQ’s kortere skalaer i andre stu-

dier problematiseret (van Wiedenfelt et al., 2003). Derfor betragtes

CBCL af nogle statistikere som værende bedre egnet end SDQ til stu-

dier, der kræver en mere detaljeret vurdering af en bredere række

symptomer og vanskeligheder (ibid.). Man kan imidlertid indvende, at

en skalas interne konsistens ikke kun afhænger af antallet af items,

men også af det undersøgte område. Den interne konsistens i SDQ’s

underskalaer må sammenlignes med den interne konsistens i sam-

menlignelige (men større) skalaer på udbredte screeningsinstrumen-

ter (van Wiedenfelt , 2003). 

Overordnet peger de fleste sammenlignende studier af SDQ og CBCL

på, at de to screeningsinstrumenter er ækvivalente på mange områder

og kan anvendes til at måle et barns kompetenceudvikling over tid.

Som nævnt ovenfor viser studier desuden, at de fleste forældre fore-

trækker SDQ frem for CBCL (Goodman, 1997), og man kan i forlængelse

heraf argumentere for, at de færre spørgsmål generelt øger sandsyn-

ligheden for en højere svarprocent. CBCL på den anden side udmærker

sig ved at dække et større omfang af symptomer/vanskeligheder, men

da vi i HPA-projektet ikke er ude efter kliniske vurderinger og diagno-

ser, men derimod har behov for et redskab, der kan vurdere barnets læ-

ring og kompetenceudvikling i løbet af projektets indsatsperiode, må

der i denne kontekst peges på SDQ som det mest anvendelige scre-

eningsinstrument af de to. 

En styrke ved at anvende SDQ som del af vores screeningsværktøj er

endvidere, at SDQ anvendes som forskningsredskab over hele verden –

både i forhold til udviklingsmæssige, genetiske, epidemiologiske, so-
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ciale, kliniske og læringsmæssige studier. SDQ anvendes også til at

evaluere praksisser (i form af før-efter-målinger) i specialskoler og i kli-

niske kontekster og til at evaluere specifikke interventioner (fx foræl-

dregrupper).  Som en konsekvens af denne sammenlignende analyse

kan det konstateres, at 1) begge spørgeskemaer i princippet er anven-

delige i forhold til at måle børns kompetencer og udvikling over tid,

men 2) SDQ er valgt, fordi det i langt højere grad udmærker sig ved sit

fokus på barnets styrker, hvilket er helt i tråd med HPA-projektets vær-

dibaserede tilgange og fundament, og dette i modsætning til CBCL, der

mest fokuserer på barnets ”fejl og mangler” (se også Jensen, 2007). 

EPPE-studiet er den første omfattende britiske prospektive længde -

snitsundersøgelse af effekterne af forskellige før-skole indsatser/til-

bud med mere end 3000 børn fra 141 ”før-skole centre” (dagtilbud).

Ved benyttelsen af et såkaldt ”educational effectiveness”-design udfor-

sker EPPE effekterne af forskellige indsatser i forhold til børns kogni-

tive, sociale og adfærdsmæssige færdigheder og udvikling, og som

sådan kan designet have en interesse for HPA-projektet. Undersøgel-

sen blev foretaget for samme børnegruppe i 3-års alderen, i 5-års alde-

ren (ved indgangen til ”primary school”) og i 7-års alderen (Sylva et al.,

1999), og forskellige instrumenter er inddraget. Vi har til HPA-projek-

tets formål især ladet os inspirere af den skala, som er videreudviklet

på basis af ”The Adaptive Social Behaviour Inventory” (ASBI), et screen -

ingsinstrument udviklet af Hogan et al. (1992), nemlig Child Social

 Behaviour Questionnaire. 

Førstnævnte benyttes i EPPE-studiet til vurdering af børns sociale og

adfærdsmæssige udvikling. ASBI blev udviklet, fordi der på daværende

tidspunkt ikke fandtes et screeningsredskab, der kunne måle social

kompetence – herunder prosocial og antisocial adfærd for førskole-

børn (ibid.). ASBI er udviklet til at vurdere multiple komponenter af so-

cial kompetence hos udsatte (”at-risk”) 3-årige børn, med det formål at

kunne måle/evaluere udviklings/interventionsprogrammer (Hogan,

1992). Spørgeskemaet blev oprindeligt udviklet som et vurderings-

skema for mødre, men er efterfølgende blevet valideret for brug af pæ-

dagoger/lærere i ”Head Start”-programmet3 med de samme faktorer.
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De 30 items, der indgår, er fremkommet ved en faktoranalyse af data

fra en sammenlignende undersøgelse af mødres (N=545) vurdering af

deres 3-årige børn (Greenfield et al., 1997, 2004). Ved denne faktorana-

lyse fremkom scorer i forhold til tre dimensioner af ”social kompe-

tence” (”Express”, ”Comply” og ”Disrupt”). Disse tre underskalaer sva-

rer til pro-social, internaliserende og eksternaliserende adfærd fundet

hos små børn.

I udvælgelsen af de forskellige enkeltspørgsmål (items) er der både

medtaget positive og negative adfærdsmønstre, som identificeres som

potentielt relateret til børns interaktion med voksne og andre børn.

Som en konsekvens af forståelsen af ”social kompetence”-begrebet i

ASBI betragtes dét, man i CBCL vil kalde ”negativ adfærd”, ikke nødven-

digvis som en indikator på kliniske problemer, men ses snarere i en al-

derssvarende udviklingsmæssig kontekst.

ASBI er udviklet på baggrund af et omfattende afdækningsarbejde

af begrebet ”social kompetence” i form af et ”review” over eksisterende

forskning på området samt studier af eksisterende screeningsinstru-

menter på området. Derudover er ASBI blevet udførligt pilottestet med

efterfølgende redigering af items, som har styrket ”item-klarheden” og

bidraget til ASBI’s psykometriske træfsikkerhed. ASBI udgør således et

godt screeningsinstrument for social kompetence. Dels fordi det er

normeret i forhold til en forskelligartet etnisk population, og dels fordi

skala-items er korte og let forståelige (studier viser, at træfsikkerhe-

den/nøjagtigheden øges, når forældre skal vurdere let observerbar, ud-

præget og mere konkret adfærd (ibid.). De tre underskalaer repræsen-

terer udviklingsmæssig alderssvarende adfærd for 2 ½-5-årige børn, og

skalaerne er udviklet ud fra særlige hensyn til de karakteristika for so-

cial adfærd, som vil kunne påvirkes af dagtilbudserfaringer. Studier

peger i forlængelse heraf på ASBI som et af de forholdsvis få nyudvik-

lede screeningsinstrumenter af social kompetence, som egner sig godt

til anvendelse af pædagoger i forbindelse med udviklingsprogrammer

for førskolebørn. ASBI er altså et kvalificeret bud på et anvendeligt og

relevant redskab i forhold til måling af børns kompetenceudvikling

over tid i forbindelse med interventionsindsatser af forskellig art. ASBI

er endvidere nyttigt, fordi det tilbyder et fælles sprog, hvorudfra foræl-

dre og pædagoger/lærere kan tale om sociale kompetencer og samar-

bejde om at støtte barnet i udviklingen heraf (ibid.). 
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Ovennævnte skala blev videreudviklet til det, man kalder Child So-

cial Behaviour Questionnaire (CSBQ) som anvendtes i EPPE studiets

anden fase. Det er denne skala, der især har dannet udgangspunkt for

den måde, vi har opbygget HPA-projektets screeningsværkøj på. Vi har

skønnet, at det var nødvendigt at udvikle et samlet sceeningssredskab,

som kunne anvendes til alle tre nedslag og ikke bruge forskellige red-

skaber ved hver screening. 

CSBQ er en revideret og udvidet version af ASBI og består af 45

items. Udvidelsen består af ekstra 15 items, hvor 10 items er hentet fra

SDQ’en og de resterende 5 fra en rating skala udviklet af Peter Blatch-

ford fra Institute of Education, University of London (dette instrument

er upubliceret). De 15 ekstra items blev udvalgt med det formål at be-

skrive adfærd, som udvikles hos 5-årige børn, som ikke er inkluderet i

ASBI (selvstændighed, opmærksomhedsrelateret adfærd, empati og

”høren-efter”). CSBQ adskiller sig fra ASBI anvendt i 3-års-alderen på

den måde, at de forskellige items scores på en 5-punkts-skala (frem  

for en 3-punkts-skala): ”sjældent/aldrig”, ”ikke ofte”, ”nogen gange”,

”sædvanligvis” og ”næsten altid”. På denne måde får pædagogen/læ-

reren mulighed for at foretage finere distinktioner i forhold til vurde-

ringen af børnene. Skalaen er udvidet på denne vis ud fra hypotesen

om, at det vil påvirke sensitiviteten af identificeringen af de forskellige

førskole centres forskelle i indsatser.

Disse forskelle er vigtige at spore, fordi undersøgelser viser, at før-

skole centre/dagtilbud har en signifikant indvirkning på børns sociale

adfærd (Sylva et al., 1999). En 5-faktor-analyse af de 45 items i CSBQ re-

sulterede i en udledning af seks underliggende faktorer: ”Indepen-

dence & Concentration”, ”Co-operation & Conformity”, ”Peer Socia -

bility”, ”Anti-social/Worried”, ”Empathy & Pro-social” og ”Openness”.

Faktorscoringer for hvert barn er beregnet ved at tage gennemsnittet

af de ratings, som læreren gav på baggrund af de spørgsmål, der udgør

hver faktor. Derefter blev den interne konsistens udregnet vha. Cron-

bach alpha-målinger, som rapporteres til at være: 0,92, 0,94, 0,87, 0,84,

0,89 og 0,78 for de forskellige faktorer, dvs. at der er konsistens, og som

sådan må screeningsredskabet antages at være af høj kvalitet. På

dansk er de seks indekser (skalaer) vedrørende barnets socio-emotio-

nelle kompetence: 
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selvstændighed og koncentration 

samarbejde og tilpasning 

Sociabilitet blandt jævnaldrende 

antisocial/urolig

Empati og prosocial

åbenhed.

Disse indgår i HPA-projektets indekseringer/skalaer 1-6 (se også kapi-

tel 3 samt bilagsmateriale: Glavind, 2007, 2008, 2009). 

Som nævnt tidligere i kapitlet fokuserer screeningen som et af to

kompetenceområder på børnenes læringsmæssige kompetencer. I

henhold til HPA-projektets formål vurderes barnets kompetencer rela-

teret til læring, både overordnet som børns læring og læringsparathed

og mere specifikt som kompetencer knyttet til en række læringstema-

er af relevans for den kontekst, 3-6-årige børn indgår i.  Forskellige stu-

dier underbygger dette, idet de viser, at barnets læringsmiljø (herun-

der indgåen i og deltagelse i dagtilbud) i højere grad påvirker barnets

kognitive udvikling (sprog, før-læsefærdigheder og tidlige talfærdighe-

der), end det påvirker barnets socio-emotionelle adfærdsrelaterede ud -

vikling (Sylva, 1999). Som sådan anser vi i HPA-projektet både læring

og den sociale kompetence som relevante mål i forbindelse med at

måle effekter af HPA-interventionen. 

Men hvilke specifikke mål for 3-6-årige børns læring og læringskom-

petence kan da anses for relevante, og hvilke metoder til målinger af

dette er valgt? Frem for at vælge målinger af børns læring ved testning

af barnets kognitive kompetencer, som vi fx har set det i British Ability

Scales (BAS), der er anvendt i EPPE-studiet og i Dansk Evne Prøve (DEP)4,

har vi som tidligere nævnt valgt et bredere kompetencebegreb relate-

ret til læring og fravalgt testning i snæver forstand af samme grund.

Prøveresultaterne fra sådanne beskrevne intelligens- eller evneprøver

siger noget om børns evne til at løse nogle givne delprøver i forhold til

en normgruppe. For at disse resultater skal være interessante, må de

have generaliseringsværdi, de må kunne overføres til relevante kom-
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petenceområder. Der er ingen lette eller direkte veje fra prøveresulta-

ter til forståelse af funktionsvanskeligheder og dernæst beslutning om

relevant intervention (Basnov, 1996). 

Et af problemerne med sådanne intelligens- og evneprøver er ofte,

at de forudsætter en internaliserende forståelse af problemet – at ”pro-

blemet” forstås som placeret i og som en del af det individuelle barn.

Det er det enkelte barn, der henvises til pædagogisk psykologisk un-

dersøgelse, og det er efterfølgende det enkelte barn, der kommer i be-

handling, eller der interveneres i forhold til. Dette frem for at med-

tænke de systemer, der kunne være virksomme i forbindelse med det

givne problem, og at betragte problemet som et symptom på uhen-

sigtsmæssige systemer/relationer/kommunikationsmønstre/kontek-

ster osv. Denne forståelse kan let få en stigmatiserende – frem for en

hjælpsom – effekt på barnet og barnets familie, der vil kunne komme

til at føle sig utilstrækkelige, forkerte og ekskluderede.

Derfor ser vi det ikke som hensigtsmæssigt at arbejde med hverken

intelligens- eller evneprøver i målingen af effekter af HPA-projektets

intervention i daginstitutioner. Intelligensbegrebet er behæftet med

stor usikkerhed, dels fordi det strider imod vores opfattelse af, hvordan

mennesker fungerer kognitivt, og dels fordi det strider imod hele tan-

kegangen bag HPA-projektet at udsætte det enkelte barn for en under-

søgelse, der munder ud i at identificere ”fejl og mangler”. Hvis vi skulle

vælge test af det enkelte barn, kunne det være en mulighed at anvende

TRAS-materialet eller computerbaserede test, som dem vi har set ud-

viklet i Holland (Van Kuyk, 2000, 2003) eller i England (CEM, 2001).

Begge dele er dog fravalgt i HPA-projektet af både ressourcemæssige

grunde og begrundet i ønsket om at udarbejde og udvikle et sammen-

hængende screeningsredskab, der belyser børns læring på udvalgte te-

maer, og også et overordnet begreb om børns læring, som rummer nys-

gerrig udforsken, kreativitet og det at tage initiativer, som ifølge det

bagvedliggende teorigrundlag er vigtige elementer i børns læring og

læringspotentialer. Sådanne læringsmål antages at være relevante

prædiktorer for børns udvikling kognitivt og intellektuelt og for ud-

bytte af senere skolegang. I denne forbindelse er der også en videre-

rækkende forskningsmæssig interesse forbundet med de valg, der er

truffet i HPA-projektet. Ved at udvikle et sammenhængende screen -

ingsredskab og afprøve dette i forskellige sammenhænge bliver det
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muligt at videreudvikle redskabet og anvende det som et redskab vi-

dere frem uden store omkostninger.

Med sådanne tilknyttede formål in mente er en række læringste-

maer søgt operationaliseret til spørgsmål, der indgår i HPA-screenings-

redskabets læringsorienterede del. Syv læringsfaktorer anses som rele-

vante mål for 3-6-årige børns læring og kompetenceudvikling. Der er

hentet inspiration til operationaliseringer og temaer i det engelske

materiale ”Early learning goals”, og tematikker som sprog, tidligere læ-

sefærdigheder, kendskab til logik og før-matematisk formåen inddra-

ges. Desuden anser vi temaer som kendskab til omverdenen, natur og

naturfænomener, kultur og kunst som relevante temaer at inddrage i

et moderne screeningsværktøj i relation til det at ”lære kulturens red-

skaber” at kende (se også Bruner, ifølge Jensen, 2002). Endelig søges

nogle mere overordnede læringstemaer operationaliseret, der mere

har at gøre med evne og lyst til at lære, motivation, nysgerrighed og

tænkning over det at tænke, end det har at gøre med læringsindhold,

som det også er uddybet hos Jensen (2007). I udarbejdelsen af screen -

ingsredskabets læringsdel er der endvidere skelet til de temaer, der

indgår i den danske lovgivning om pædagogiske læreplaner (se også

kapitel 1), og i kombination af inspirationskilder fra såvel nationale læ-

replanstemaer som internationale strømninger er der således skabt

mulighed for, at vi udvikler et internationalt anvendeligt screenings-

redskab, der vil kunne bibringe feltet ny inspiration og supplement til

de internationale test, som vi har set anvendt tidligere. 

De syv faktorer vedrørende barnets læringskompetence er:

sproglig forståelse/kunnen 

før-matematisk forståelse/kunnen 

naturforståelse/kunnen 

kulturel forståelse/kunnen 

mestring af udfordringer i forhold til læring 

nysgerrig udforsken 

initiativtagning og kreativitet. 

Disse faktorer indgår i HPA-projektets indekseringer/skalaer (se også

kap. 3 samt HPA-bilagsmateriale)  
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5 Konsulentfirmaet Caracent/Epinon varetog den samlede procedure, dvs. trykning og udsen-

delse af skemaer forsynet med kode på det enkelte barn til hhv. forældre og pædagoger. Hvert

skema sendtes retur til Capacent/Epinion, som scannede svarene ind og sikrede, at analyseklare

data blev sendt til Danmarks Statistik. På den måde er det sikret, at undersøgelsesvariable og

baggrundsvariable (registerdata) kunne kobles, og at data var forsvarligt opbevaret i henhold til

loven om opbevaring af personfølsomme data (Datatilsynet).

Det samlede spørgeskema, som er anvendt som HPA-projektets

screeningsredskab, er gengivet i bilagsmateriale 2-4, og operationali-

seringer af de 13 faktorer, som dannede udgangspunktet, suppleret

med SFQ-skalaen. Den anvendte metode til at indhente data om børns

kompetencer, som her er indkredset i et socialt perspektiv og et læ-

ringsperspektiv, er således en spørgeskemametode. Både forældre og

pædagoger har været informanter, da begge grupper udfyldte spørge-

skemaer uafhængigt af hinanden og efterfølgende sendte dem retur i

lukkede kuverter til den dataindsamlingsansvarlige enhed.5

2.5 Implementering – valg af undersøgelsesmetode  
Ud over det beskrevne spørgeskemadatamateriale, der gør det muligt

at måle effekter på børns kompetencer, inddrages der i undersøgelsen

som følge af studiets implementerings- og læringsteoretiske foran-

kring data, der gør det muligt at belyse en række faktorer, der antages

at kunne påvirke effekt. De faktorer, der er valgt ud til analysen, drejer

sig om implementeringsprocesser i institutionerne og i den forbin-

delse en række relevante institutionelle forudsætninger, herunder

rammebetingelser, pædagogiske forudsætninger samt implemente-

ringsadfærd, ledelse og medarbejdernes evner og vilje/interesse for

læring gennem processen. 

I det følgende beskrives fremgangsmåden for indsamling af denne

type data om faktorer, der forventes at have betydning for HPA-inter-

ventionens gennemførelse og resultat. Der er til dette formål blevet

udformet to former for institutionsbeskrivelser, hvoraf den ene gen-

nemføres af de tilknyttede konsulenter og den anden af forskergrup-

pen.  I analysen udmøntes institutionsbeskrivelserne i en overordnet

institutionstypologi, og det forventes, at denne typologi kan anvendes

i forhold til at belyse, hvilke faktorer i institutionerne der kan være

med til at fremme og støtte det deltagerstyrede udviklingsforløb, og

81DEL I. HPA-PROJEKTET I OVERBLIK

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 81



EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET82

hvilke faktorer der kan optræde som barrierer for HPA-interventionen.

Vores institutionsbeskrivelser kortlægger derfor en række faktorer, der

på baggrund af national og international forskning har vist sig at have

betydning for implementeringsprocesser (se kap. 1).

Danske daginstitutioner er en del af en foranderlig verden. Medar-

bejderne arbejder i en dynamisk hverdag, der er under løbende foran-

dring og udvikling på flere planer, bl.a. det sociale, det politiske og det

faglige. Det er vores hensigt at opnå viden om såvel institutioners for-

udsætninger for at arbejde med HPA og deres konkrete implemente-

ringsprocesser. Det gøres ved at følge institutionerne forholdsvis tæt

og beskrive de begivenheder, der finder sted i institutionerne i imple-

menteringsperioden. Begivenheder af en vis betydning kan fx være

eksterne ændringer som lovgivningsmæssige, kommunale omstruktu-

reringer og/eller interne ændringer som hyppig udskiftning i persona-

legruppen og lignende. Optegnelsen består i en oversigt over og en be-

skrivelse af de begivenheder, der forventedes at få indflydelse på det

pædagogiske personales arbejde med HPA-projektet og dermed på sigt

kan få konsekvenser for institutionens resultater og effekter af dette

arbejde, ligesom vi har afdækket institutionernes forudsætninger og

implementeringsprocesser via løbende dataindsamling. 

Den løbende dataindsamling, der knytter sig til interventionsinstitu-

tionernes specifikke kontekst, er suppleret med beskrivelser, erfarings-

opsamlinger, logbøger etc. af institutionernes lokale deltagerstyrede ud-

viklings- og evalueringsprocesser og blev tilvejebragt af konsulenter fra

kommuner og UC´er på baggrund af fælles guidelines. Fordelene ved

denne fremgangsmåde er, at konsulenterne er tæt på institutionerne og

dermed ”begivenhedernes gang”, og at opgaven kan varetages som en

interventionslogbog, der samtidigt skitserer konsulenternes facilitering

af interventionens implementeringsprocesser i institutionerne. Der har

således fundet to former for interventionsbeskrivelser sted. Dels en do-

kumentations- og erfaringsopsamling, der foretages af konsulenter, og

løbende erfaringsopsamlinger af institutionerne selv, og dels den vi gen-

nemfører, hvor hensigten er at opstille en typologi, der gør det muligt at

isolere interne forskelle mellem institutionerne som forklarende fakto-

rer i deres interne og eksterne vilkår og arbejdsbetingelser, der kan have

betydning for interventionens implementeringsresultat. 

Den række faktorer, der har relevans for HPA-projektet, og som eksi-
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sterende forskning peger på har betydning for implementering og in-

terventionseffekter, har vi inddelt i fem kategorier: 1) rammefaktorer,

2) pædagogiske faktorer, 3) ledelses- og organisationsudviklingsfakto-

rer, 4) faktorer i relation til HPA-projektet og 5) viden – og læringsfak-

torer. Derudover har vi søgt viden om institutionernes grundlæggende

tilgange til arbejdet med udsatte børn, jf. undersøgelser af kompensa-

tions- og innovationsparadigmerne (Jensen 2005, 2007).  

Datamaterialet til forskergruppens institutionsbeskrivelser er indhen-

tet gennem følgende metoder: 

Strukturerede informantinterview med institutionens leder i for-

bindelse med institutionsbesøg. Disse interview blev gennemført ul-

timo 2006, primo 2007 i forbindelse med interventionsstart efter in-

troduktionsdage (se oversigt over projektets faser, kap. 1). Formålet

med dette interview er, at:

– respondenterne tilvejebringer viden om konkrete forhold i 

institutionen

– respondenterne tilvejebringer viden om den pædagogiske praksis 

– respondenterne tilvejebringer viden om ledelses- og 

organisationsforhold

– respondenterne tilvejebringer viden om forhold i relation til 

HPA-projektet

– respondenterne tilvejebringer viden om forhold, der knytter an 

til viden og læring.

Strukturerede informantinterview med institutionens leder udfor-

met som gruppeinterview. Disse interview blev gennemført maj 2008

i forbindelse med interventionsafslutning. Formålet med interviewet

er, at:

– respondenterne tilvejebringer viden om ”før og efter” ved at 

forholde sig til follow up-spørgsmål om de førstnævnte fem 

faktorer med antaget betydning

– respondenterne tilvejebringer viden om HPA-interventionens 

bidrag til institutionel læring (udforsken, tænkning, refleksion, 

nye handlinger/praksis, handlekraft) også i tråd med begrebet 

om handlekompetence i et organisatorisk læringsperspektiv

83
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– respondenterne tilvejebringer viden om implementering af 

HPA-interventionen, muligheder, hindringer, 

evt. holdningsændringer, implementeringsadfærd, om det ”at 

gøre en forskel” og om subjektive oplevelser af projektet og 

implementeringsresultater.

Der er indhentet tilsvarende viden om de deltagende referenceinstitu-

tioner med henblik på at sikre, at de i udgangspunktet er sammenlig-

nelige med interventionsinstitutionerne på disse faktorer.

Det kommunale niveau er specifikt belyst gennem oplysninger og lø-

bende information fra forvaltninger og pædagogiske konsulenter om,

hvad der er sket på følgende områder i alle kommunens institutioner: 

Områdeledelse

Kommunaludvikling

Udviklingsprojekter.

Viden om dette er konkret indhentet gennem interview med de rele-

vante ledere på området i forvaltningerne i de to kommuner med sær-

ligt henblik på at kortlægge, hvad der sker i institutionerne i forhold til

øvrigt organisatorisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsar-

bejde foruden HPA-projektet. Herigennem ønskes det også at skabe et

overblik over de kommunale forhold for referenceinstitutionerne, da

de ikke besøges i forbindelse med institutionsbeskrivelserne. 

Follow-up

Som nævnt blev der med henblik på at belyse de konkrete implemen-

teringsprocesser af HPA-interventionen gennemført gruppeinterview

med institutionsledere i interventionsinstitutionerne ved interven-

tionsperiodens afslutning i maj 2008. Dette interview fungerede som

follow up på det første interview med ledere enkeltvis, og i alt seks in-

terviewgrupper, fire i Århus og to i Hvidovre, indgik i en samtale af tre

timers varighed, der foruden follow up-funktionen afrundede og eva-

luerede på institutionernes deltagelse i HPA-projektet fra september

2006 til maj 2008. Grupperne blev sammensat med udgangspunkt i de

netværk, der blev dannet med tilknytning til bestemte konsulenter fra

henholdsvis kommune og UC.

Til lejligheden blev der udarbejdet en interviewguide, der gjorde det
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muligt at belyse spørgsmålene: Er HPA-interventionen implementeret

som tilsigtet? Er det lykkedes med projektet at gøre institutioner læ-

rende, herunder hvad var de ”åbnende” og ”lukkende” mekanismer i

forhold til at gøre institutionerne udforskende, reflekterende og kritisk

tænkende? Hvilken rolle spiller viden som forudsætning, proces og

produkt i den sammenhæng for de konkrete artefakter i HPA-projek-

tet, Kvalifikationsmappen, gab-analyserne og implementeringsstrate-

gierne? Hvilke samlende fortællinger om implementering, implemen-

teringsadfærd, potentialer eller afværgemekanismer og fornyelser af

handling giver projektet anledning til? 

Interviewguiden er bygget op over tre dele med 1) før- og efter-

spørgsmål, der samler op på spørgsmålene fra det første interview

med institutionslederne, 2) spørgsmål om HPA-projektets bidrag til be-

grebsdannelser, viden, holdninger, interesser og kapacitetsudvikling

knyttet til organisatorisk læring og 3) opsummerende spørgsmål om

det at deltage i HPA-projektet i forhold til udbytte, dilemmaer/barrie-

rer, sammenhæng med andre projekter samt projektets bæredygtig-

hed videre frem. 

Frafald

Der er gennemført telefoninterview med de institutionsledere, der faldt

fra, hvilket vil sige, at de ikke gennemførte arbejdet med at gennemføre

3. screening og/eller ikke deltog i gruppeinterview. I disse interview

blev den samme interviewguide anvendt suppleret med spørgsmål om

aspekter ved frafaldet. Telefoninterview blev gennemført februar 2009,

hvilket er 3 måneder efter den sidste screenings svarfrist. 

2.6 Sammenfatning 
Studiets effektforskningsdel er som vist gennem kapitlet designet som

et RCT-design. Udvælgelsen af institutioner på baggrund af den om-

talte segmenteringsmodel gør det muligt at sammenligne resultater

målt på kompetenceudvikling hos børn fra to kommuner, der deltager

i institutioner, der henholdsvis modtager HPA-interventionen og ikke

modtager en HPA interventionspakke. De to typer institutioner, inter-

ventions- og referenceinstitutionerne, har udfyldt screeningsskemaer

vedrørende børns kompetencer ad tre omgange eller nedslag ved star-

ten af projektet i september 2006, i maj 2007 og igen i maj 2008.  Foræl-
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6  Der er gennemført pilottestning af screeningsredskaberne, ved at forskeren har bedt begge in-

formantgrupper, forældre og pædagoger, udfylde skemaet og siden gennemgå såvel spørgs-

målsformuleringer som svar med forskeren. Som sådan er der søgt tilvejebragt reliabilitet.

dre og pædagoger er informanter og udfylder i den forbindelse spørge-

skemaer. 

På baggrund af det bagvedliggende teorigrundlag ses både det

socio-emotionelle beredskab og børns læringsparathed og nysgerrige

udforsken som vigtige elementer i børns læring og vidererækkende

læringspotentialer. Sådanne læringsmål antages som sådan at være

relevante prædiktorer for børns udvikling kognitivt og intellektuelt og

for udbytte af senere skolegang. I denne forbindelse er der også en vi-

dererækkende forskningsmæssig interesse forbundet med de valg, der

er truffet i HPA-projektet. Ved at udvikle et sammenhængende screen -

ingsredskab og afprøve dette i forskellige sammenhænge bliver det

muligt at videreudvikle redskabet og anvende det som et redskab vi-

dere frem uden store omkostninger.

Valget af metode er også truffet af hensyn til de ressourcer, der var

stillet til rådighed for og i projektet. Fx blev forskerens testning og ob-

servation af børn fravalgt på grund af samplets store størrelse, og in-

terview af forældre om deres børn blev fravalgt af samme grund. Den

næstbedste løsning var således at sende skemaerne til de to infor-

mantgrupper og bede dem om så grundigt som muligt at udfylde ske-

maerne ud fra deres dybtgående kendskab til barnet. Styrkerne ved

denne metode er, at den når ud til en stor gruppe, mens en svaghed er,

at et frafald må påregnes i forældregruppen, og at dette frafald måske

netop får ”social slagside”. En anden svaghed kan være, at pædago-

gerne udfylder spørgeskemaerne, som anvendes i målingen af effekt,

samtidig med at de indgår i interventionen. Disse styrker og svagheder

medtænkes i den samlede analyse6. En af måderne, vi kan kontrollere

for sidstnævnte problematik på, er at sammenholde forældresvar og

pædagogsvar i udgangspunktet (baseline) og ved senere nedslag.

Desuden er institutionsledere blevet bedt om at deltage i interview,

der belyser forudsætninger for at deltage i interventionen og de efter-

følgende implementeringsprocesser, som de udfolder sig og beskrives

af institutionslederen. Fra evalueringer og forskning i implemente-
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ringsprocesser og deres effektivitet ved vi, at selve implementerings-

processen af fx ny lovgivning eller udviklingskrav kan være yderst

krævende og have betydning for effekt. Med hensyn til pædagogisk in-

tervention i daginstitutioners hverdag ved vi bl.a. fra nyeste evaluerin-

ger og forskningsprojekter, at der aktuelt er store udfordringer for

praksisfeltet (EVA, 2008; Sloth et al., 2006, 2008; Mehlbye et al., 2009),

og at disse til tider kan være så store, at bestræbelserne hæmmes,

bremses eller helt stoppes. 

Fra implementeringsforskningen og den organisatoriske lærings-

teoretiske forskning ved vi endvidere, at en række forhold og betingel-

ser kan gribe ind og ”forstyrre” hverdagens praksis og på den måde

enten igangsætte eller forstyrre en optimal og effektiv implemente-

ringsproces (Winter, 2004; Elkjær, 2005; Brandi, 2008). Derfor bliver det

også vigtigt at undersøge, hvordan en intervention, som her HPA-inter-

ventionen, bliver afleveret, modtaget og implementeret i praksis for at

forstå og gøre forsøg på at forklare dens effekter. Undersøgelsens sam-

lede design og dataindsamlingsmetoder gør det således muligt at be-

lyse spørgsmålet: Virker HPA-interventionen – og i forlængelse heraf,

hvad virker og under hvilke forudsætninger? 

I bogens anden del præsenteres undersøgelsens resultater som fal-

der i to hovedaspekter. For det første gives indsigt i de deltagende

børns kompetencer i udgangspunktet, dvs. ved HPA-projektets begyn-

delse (baseline), og den måde HPA påvirker på (effekt) (kapitel 3 og 5).

For det andet gives indsigt i institutionernes udgangspunkt for imple-

mentering (baseline) og den bevægelse, forandringer og evt. fornyelse,

der finder sted her (implementering) (kapitel 4 og 6).  De to aspekter

samles i bogens tredje del: Diskussion og konklusion (kapitel 7).
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KAPITEL. 3. 
BØRNS KOMPETENCER I UDGANGSPUNKTET – BASELINE

3.1 Introduktion
Kapitel 3 præsenterer udgangspunktet for den senere effektmåling af

HPA-interventionen vurderet på børns kompetencer (baseline). Vi har

valgt at gennemføre analysen ved hjælp af tre analysetyper: 1) ved

brug af Rasch og screeningsredskabernes indekseringer/faktorer som

baseline for den senere effektanalyse (se kapitel 5.2), 2) ved at anvende

SDQ som en selvstændig analyseenhed som udgangspunkt for en del

af effektanalysen (se kapitel 5.3) for derefter at gå videre og 3) ved at

lade data tale for sig selv og lade screeningsredskabets enkeltspørgs-

mål danne faktorer, som udgør effektanalysens sidste og samlende

spor (se kapitel 5.4).   

Kapitlet danner således forudsætningen for den senere effektana-

lyse, men tjener også et selvstændigt formål, idet vi med analyserne

dels bidrager til at få indblik i et repræsentativt udvalg af danske 3-6-

årige førskolebørns kompetencer, socialt og læringsmæssigt, delt op på

børnenes sociale baggrund. Dels lægger analysen op til yderligere ska-

lavalideringer og vil som sådan kunne blive et bidrag til videreudvik-

ling af screeningsinstrumentet med henblik på at reducere omfanget

af items for således at udvikle et teoretisk og empirisk gennemarbejdet

redskab til vurdering af førskolebørns kompetencer og kompetenceud-

vikling. 

Analyserne, der præsenteres i kapitel 3, giver for det første indsigt i

børnegruppens samlede fordeling på sociale og læringsmæssige kom-

petencer ved Rasch-analyser, og den række af enkeltspørgsmål (items),

som er knyttet til spørgeskemaets kategorier A, C og D (se bilag), indgår

i denne indledende skalavalidering og baselineanalyse. For det andet

gives indsigt i børnegruppens fordeling på SDQ (B-kategorien, se bilag),

og i den sammenhæng belyses børnegruppens placering i henholdsvis

interventions- og referenceinstitutioner opdelt på de ”svageste”, ”mid-

terbørn” og de ”stærkeste” børn. Endelig for det tredje giver faktorana-

lysen indsigt i korrelationer mellem enkeltitems og social baggrund,

men også i sammenhænge mellem enkeltspørgsmål (items) i scre-

eningsskemaet, der indeholder de identificerede faktorer. Med den

sidstnævnte model gives bl.a. et indtryk af, hvordan bestemte kompe-
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tenceelementer påvirker hinanden. Samtidig bidrager faktoranalysen,

der inddrager alle fire skalakategorier (A,B,C,D, se bilag),  med et ”bud”

på, hvordan der kunne reduceres i screeningsinstrumentet. 

Analysen bygger på data fra det første af tre nedslag. Der er gen-

nemført et 1., 2. og 3. nedslag fra september 2006 til maj 2008. Forløbet

af dataindsamling, herunder svarprocenter og fordelinger, er uddy-

bende beskrevet i bogens bilagsmateriale (www.dpu.dk/hbilagsama-

teriale). Analysen bygger på pædagogers svar, mens forældresvar vil

kunne medinddrages i senere og videregående analyser.

3.2 Baseline – Rasch-analyser og begrundelser for skalaer
HPA-spørgeskemaet til pædagogerne indeholder en række enkelt-

spørgsmål (items) fordelt på fire hovedområder:

A) Social kompetence. The Child Social Behavioural Questionnaire

(CSBQ) (EPPE-projektet) med fokus på 6 delområder. 

B) Socio-emotionel kompetence. Strength and Difficulties Question -

naire (SDQ) med fokus på social styrke og problemadfærd og med

fokus på sociale relationer, tryghed, trivsel. 

C) Læringskompetence. Qualifications and Curriculum Authority med

fokus på børns læring opdelt på områder som sprog, skriftligt og

mundtligt, matematisk forståelse, naturforståelse etc. (QCA),

D) Læringsorientering og beredskab. Fokus på overordnet læringsbe-

greb koncentreret om bl.a. børns motivation, koncentration, kreativitet

samt læringsdisponering.

Alt i alt indeholder HPA-skemaet 43 items fra A, 25 items fra B, 33

items fra C og 20 items fra D. Hvert af disse items eller spørgsmål op-

træder som påstande om barnet og skal besvares på en ordinat, under-

liggende 5-punktskala med ”sjældent/aldrig” som det ene endepunkt

og ”næsten altid/altid” som det andet. Ind imellem disse yderpunkter

findes der forskellige grader af ”hvor hyppigt”, den aktivitet forekom-

mer, som spørgsmålet drejer sig om. Det bemærkes, at det grundlæg-

gende forsøges evalueret, hvor hyppigt en bestemt tilstand/aktivitet

foregår eller er foregået. Af hensyn til den italesættelse, som normalt

finder sted mellem pædagoger, og af hensyn til nogle rent tekniske

aspekter ved behandlingen af de indsamlede data vender nogle af
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spørgsmålene i ”modsat retning”.  Fx vil et svar afgivet i kategorien

”næsten altid/altid” til både spørgsmål A2 og A14 rent fortolknings-

mæssigt trække i hver sin retning. Dette problem løses ved at ”vende”

spørgsmål A14, når man scorer svaret, således at ”næsten altid/altid”

scores som ”sjældent/aldrig”.

På denne måde kan man opnå, at mange svar, afgivet som ”næsten

altid/altid” hen over disse 9 delspørgsmål, fører til et samlet billede af

et barn, som har høj grad af selvstændighed og koncentration – i betyd-

ningen ofte viser selvstændighed og koncentration. Det er muligheden

for at operationalisere den samlede evaluering til et enkelt udtryk for

høj eller lav grad af fx selvstændighed og koncentration, der igangsæt-

ter psykometriske analyser af delspørgsmålene inden for en gruppe af

den viste slags – det psykometriske problem er, om man kan sammen-

fatte svarene på delspørgsmålene til ét indeks?

Samtlige items er således af Likert typen med en underliggende or-

dinal svarskala. De 25 items under B er tidligere blevet behandlet som

tilhørende én sammenhængende skala, og nærværende analyser går

ikke nærmere ind på en diskussion af denne skalas psykometriske kva-

liteter.

De øvrige items fra A, C og D (se bilagsmateriale, Glavind, 2007,

2008, 2009) fremstår ud fra en pædagogisk/psykologisk vurdering som

en blanding af items, der ”hører sammen” i delgrupper, og items, der

står noget for sig selv. Man kan diskutere nødvendigheden af at ud-

mønte sådanne iagttagelser af items mht. til at danne skalaer for

items, der øjensynligt tilhører en delgruppe i forhold til formålet med

skemaet. Man kan med andre ord diskutere det psykometriske grund-

lag for at benytte svar på items enkeltvist eller som delgrupper i form

af skalaer. Denne diskussion kan finde sted delvist uafhængigt af, om

intentionen bag ved konstruktionen af items har været at ”belyse

grundlæggende pædagogiske forhold” ved at belyse det gennem flere

items eller ej.

Hvad der ikke kan diskuteres, er, at hvis items fra starten i konstruk-

tionsfasen faktisk har været tænkt som bidragende til nogle fælles (la-

tente) pædagogiske dimensioner, så ligger der en stor psykometrisk

gevinst i at udnytte muligheden til at gruppere items i skalaer. Begrun-

delsen ligger i den målesikkerhed, som items bidrager til ved måling af

barnets kompetencer, den såkaldte ”error og measurement”, der redu-
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ceres betydeligt, hvis man kan anvende flere items i form af en skala i

stedet for at skulle ”måle” ud fra en række enkeltitems. 

Selv om en række items er tænkt som at ”høre sammen” over en fæl-

les latent dimension, så er der ofte et stykke vej til at realisere dette i

form af, at items behandles som en skala. Der er informationsteoretisk

set tale om at erstatte svarene på en række enkeltitems med ét tal, ska-

laværdien, altså at erstatte en differentieret ”profil” af detaljer i form

af svarene på en række items med ét indeks, der skal stå som mål for

alle items under ét og udgøre et mål for kompetencen hos barnet – et

kompetencemål, hvis indhold er bestemt af den fælles latente dimen-

sion, der binder items sammen. Denne reduktionsproces kan vurderes

statistisk ved hjælp af såkaldte Rasch Modeller (se Allerup, 1997, 1994),

og det sker oftest, at ikke alle items ”overlever” processen; i de interna-

tionale undersøgelser som fx PISA er det almindeligt at bortskære op

til 50 % af de items, man startede med i konstruktionsfasen, fordi de

under den statistiske analyse ved hjælp af Rasch Modellen viser sig

ikke at passe ind i muligheden for at danne skalaindeksværdier.  

Undertiden anvendes en teknik, hvor besvarelsen af enkeltitems be-

tragtes som en flerdimensional enhed. Under denne analysevinkel bli-

ver det måske interessant at se på en konkret række af svar, fx profilen

a1=(1,3,5,4,5,1,3,2,1), der markerer 1=”sjældent/aldrig” på første dels-

pørgsmål A2, 5=”næsten altid/altid” for tredje delspørgsmål A17, osv.

Man ser altså via denne teknik på profiler og baserer sine analyser på

forskelle mellem de profiler, der opstår via besvarelserne. Det teoreti-

ske antal mulige profiler er i dette eksempel med 9A-delspørgsmål, der

hver kan scores på 5 trin, lig med 59 = 1953125! Altså næsten 2 mio. for-

skellige profiler og dermed langt ud over grænsen for, hvad man kan

tildele ”navne” og mening.  Selv om sådanne profilanalyser i princip-

pet bevarer informationsindholdet med alle detaljer i enkeltsvarene,

fungerer profil-teknikken i praksis ikke i HPA.  

Klassiske statistiske analyser problematiserer ikke den beskrevne

reduktionsproces, der starter med en pædagogisk/psykologisk hypo-

tese eller formodning om, at en række items hører sammen i én fælles

latent dimension til det sluttrin, at det er muligt at benytte skalain-

deks-værdien over alle items. Der er, som omtalt, en statistisk fordel

ved at transformere informationsindholdet i en række items til en ska-

laindeksværdi i form af øget statistisk præcision i målingerne af bar-
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nets kompetencer, og det er en konsekvens af analysen, at samtlige

analyser, der ellers skulle gennemføres ved at se på hvert enkelt item,

kan erstattes med analyser, der er gennemført ud fra disse skalain-

deksværdier. Det drejer sig i første række om analyser ved baseline (1.

nedslag) og i anden række om at beskrive udviklingen over de tre ned-

slag frem til afslutning ved 3. nedslag. Herunder bestemmelsen af om

HPA-interventionen har haft en effekt, dvs. om der er forskel på målin-

ger fra interventionsinstitutioner og referenceinstitutioner. 

Items under A, C og D er fra starten under konstruktionsfasen tænkt

som ”hørende sammen” i  en række færre dimensioner, 13 i alt (se bil-

agsmateriale, Arbejdspapir 2.) Det pædagogisk/psykologiske indhold i

A, C og D-items samler sig derfor i udgangspunktet om 13 delskalaer

eller 13 latente dimensioner, som hver især repræsenterer specifikke

kompetencer, der ønskes belyst hos barnet. Rasch Modellen benyttes

til at undersøge de psykometriske egenskaber ved disse forslag til del -

skalaer ved baseline. 

Fx omfatter den gruppe, som har overskriften Selvstændighed og

koncentration, følgende delspørgsmål:

A2.   Tænker sig om, før han eller hun handler

A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med en

aktivitet sammen med andre børn

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til situationen

(fx legeredskaber, blyanter, farver,  Computerprogrammer)

A23. Er rastløs eller urolig

A33. Er udholdende, når han eller hun står over for udfordringer og

vanskeligheder

A36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. søger kun hjælp

hos andre børn som sidste mulighed)

A42. Er det, man ville karakterisere som et uroligt barn 

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter, til de er helt fær-

dige, god til at fastholde opmærksomheden længere  tid ad gangen.

Efter detaljerede analyser ud fra Rasch Modellen bliver resultatet, at

følgende skalaer anvendes i stedet for de enkelte items. Det skal be-

mærkes, at forslaget til skala nr. 6 kun indeholdt to items. Det er for få

items til en skala, og analyserne er på dette punkt ikke gennemført.
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Der er således tale om 12 indekseringer (skalaer) – se tabel 2 – som af

praktiske grunde er nummereret fra 1 til 13 i overensstemmelse med

oplægget:

Tabel 2. Indekseringer (skalaer)

Rasch-analyserne af items fra disse skalaer koncentreres omkring analyser af de såkaldte Item Karakteristiske Kurver
(ICC), der viser en sammenhæng mellem faktiske ændringer (Y-akse) på et spørgsmål (punkter) med forventede æn-
dringer (fuldt optrukket) ifølge Rasch Modellen, når man ændrer det generelle kompetenceniveau målt via skalaen (X-
aksen). Hvis punkterne følger den fuldt optrukne linje, er det tegn på, at item’et reflekterer samme ændringer, som
måles generelt i skalaen, og det kaldes for homogent. 

Skala
nummer
1

2

3

4

5

6

7

Pædagogisk indhold

Selvstændighed og 
koncentration

Samarbejde og 
tilpasningsevne

Sociabilitet blandt 
jævnaldrende

Antisocial adfærd/urolig

Empati og pro-social 
adfærd

Åbenhed

Sproglig kompetence,
kommunikation

Items i skala

spm8_A2 spm8_A14 spm8_A17 spm8_A19 spm8_A23 spm8_A33
spm8_A36 spm8_A42 spm8_A43
 
spm8_A4 spm8_A5 spm8_A7 spm8_A10 spm8_A11 spm8_A13
spm8_sspm8_A11 spm spm8_A21 spm8_A22 spm8_A25
spm8_A26 spm8_A28 spm8_A25 spm8_A26 spm8_A35

spm8_A15 spm8_A18 spm8_A20 spm8_A24 spm8_A27
spm8_A30 spm8_A31

spm8_A6 spm8_A8 spm8_A29 spm8_A32 spm8_A37 spm8_A40
spm8_A41

spm8_A1 spm8_A3 spm8_A9 spm8_A16 spm8_A39

spm8_A12 spm8_A34

spm16_C3 spm16_C4 spm16_C5 spm16_C16--spm16_C25

Antal 
items
9

12

7

7

5

2

13
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Figur 2.

Analysen ovenfor, som vist i figur 2, kan gennemføres under iagtta-

gelse af fx barnets køn. Det skulle gerne være samme mønster for piger

og drenge. Det viste eksempel demonstrerer et item uden ”kønsskæv-

heder” eller såkaldt kønsbias.

Figur 3.

De markerede skalaer er grundlaget for de videre analyser. Først og

fremmest bør det undersøges, om RCT-designets forudsætninger om

passende randomisering ved baseline er opfyldt. Dvs. det skal undersø-

ges, om indeksværdierne for interventionsinstitutionerne ligger i

samme niveau som referenceinstitutionernes.  Kun hvis dette er op-

fyldt, kan man analysere en evt. HPA-effekt ved 3. nedslag ved sam-

menligning af ændringer fra 1. nedslag til 3. nedslag for intervention

(forsøg) og reference (kontrol).

Person Location (logits)
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Nedenfor i figur 4 og i tabel 3 er gengivet fordelingerne af skalain-

deksværdier for HPAplus (forsøg) og HPAneut (kontrol). Ved begge for-

delinger synes en standard normalfordeling ikke at være en relevant

fordeling til den statistiske analyse af forskelle. Ikke-parametriske Wil-

coxon Tests er anvendt. 

Medianerne i de to fordelinger er begge 1.70, og denne markering af

ensartet fordeling i de to grupper bekræftes af, at signifikanssandsyn-

ligheden for Wilcoxons to-sidede test er p=0.56. 

Figur 4.

Signifikanssandsynlighederne for test af passende randomisering ved

baseline for samtlige 12 skalaer er opført i tabellen herunder.
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Tabel 3. Signifikanssandsynligheder for test af randomisering ved baseline  

Skala Pædagogisk indhold P-værdi for Antal 
nummer randomiseringstest items

ved basline
1 Selvstændighed og koncentration 0.51 9
2 Samarbejde og tilpasningsevne 0.56 12
3 Sociabilitet blandt jævnaldrende 0.76 7
4 Antisocial adfærd/urolig 0.17 7
5 Empati og pro-social adfærd 0.64 5
6 Åbenhed - 2
7 Sproglig kompetence 0.28 13
8 Matematisk forståelse 0.24 8
9 Natur, naturforståelse 0.06 5

10 Kulturel kompetence, udtryksformer 0.49 5
11 Mestring af udfordringer 0.07 5
12 Nysgerrig udforsken 0.45 9
13 Initiativtagning, kreativitet 0.11 5

Det fremgår, at hypotesen om passende randomisering ikke ved nogen

af skalaerne kan afvises. Forudsætningerne for at gennemføre stan-

dard evalueringer inden for RCT-designet er derfor til stede. 

Det er forventeligt, at der er en vis sammenhæng mellem de 12

målte kompetencer hos børnene, fordi den pædagogiske fortolkning

af, hvad der ligger bag ved hver af de 12 indices, til en vis grad trækker

på nogle fælles grundlæggende psykologiske egenskaber. En oversigt

over, hvorledes de 12 indices korrelerer, er præsenteret i følgende tabel,

der gengiver simple (produkt moment) korrelationer.

Tabel 4. Skalaværdier og korrelationer

12 skalaværdier, skala nummer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 0.81 0.58 -0.55 0.69 0.61 0.55 0.58 0.58 0.76 0.70 0.61
2 0.81 1 0.59 -0.69 0.78 0.50 0.45 0.47 0.49 0.66 0.60 0.50
3 0.58 0.59 1 -0.24 0.60 0.53 0.46 0.56 0.55 0.61 0.66 0.64
4 -0.55 -0.69 -0.24 1 -0.50 -0.16 -0.13 -0.14 -0.16 -0.39 -0.33 -0.17
5 0.69 0.78 0.60 -0.50 1 0.54 0.48 0.52 0.55 0.59 0.58 0.56
7 0.61 0.50 0.53 -0.16 0.54 1 0.85 0.73 0.74 0.63 0.66 0.73
8 0.55 0.45 0.46 -0.13 0.48 0.85 1 0.69 0.66 0.54 0.55 0.65
9 0.58 0.47 0.56 -0.14 0.52 0.73 0.69 1 0.70 0.63 0.71 0.77
10 0.58 0.49 0.55 -0.16 0.55 0.74 0.66 0.70 1 0.62 0.68 0.73
11 0.76 0.66 0.61 -0.39 0.59 0.63 0.54 0.63 0.62 1 0.87 0.69
12 0.70 0.60 0.66 -0.33 0.58 0.66 0.55 0.71 0.68 0.87 1 0.80
13 0.61 0.50 0.64 -0.17 0.56 0.73 0.65 0.77 0.73 0.69 0.80 1
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Det fremgår af tabel 4, at korrelationerne generelt er høje, de højeste er

i omegnen af 0.90. Alle korrelationer er statistisk set signifikante. Be-

regningerne er foretaget på data fra baseline. En grafisk illustration af

den højeste korrelation, som finder sted mellem skala nr. 12 og 11,

”Nysgerrig udforsken, læringsparathed” og ”Mestring af udfordringer

mht. læring” er gengivet nedenfor i fig 5, hvor skalaværdien for skala

12 er placeret vandret, og skalaværdien for skala 11 er placeret lodret.

Figur 5.

Tabel 4 over korrelationerne viser i øvrigt, at skala 4 ”Antisocial ad-

færd/urolig” korrelerer negativt med alle andre indices. Dette hænger

sammen med, at samtlige delspørgsmål i skala 4 vender ”modsat”

sammenlignet med delspørgsmålene i alle andre indices. I øvrigt fin-

der man her de generelt laveste korrelationer. Indeks 4 måler sider af

barnet, som ikke har megen sammenhæng med de egenskaber, som

måles via de andre indices. Dette bekræftes også grafisk i illustratio-

nen nedenfor, idet følgende figur illustrerer den manglende sammen-

hæng mellem indeks 4 og 8, der ifølge tabellen har den laveste korrela-

tion på -0.13.
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Figur 6.

3.3. Screening på SDQ
I det forrige afsnit har vi anvendt skalaer, der har været knyttet til det

datamateriale, vi har haft til rådighed i HPA-undersøgelsen. Dvs. at der

er taget udgangspunkt i allerede eksisterende materiale, men de er

blevet tilpasset den måde, data i undersøgelsen viser, at de hænger

sammen. I dette afsnit går vi den modsatte vej og anvender en allerede

eksisterende skala, nemlig den skala der hedder Strengths and Diffi -

culties Questionnaire (SDQ) (se fx Goodman, 1997) (se B-kategorien,

bilag). Denne skala udtrykker et barns følelsesmæssige, adfærdsmæs-

sige og sociale kompetencer. Vi anvender i dette kapitel SDQ-scoren,

som den er målt af pædagogerne i de institutioner, som børnene går i.

SDQ-skalaen er lavet, så den både kan udfyldes af forældre, børn og in-

stitutionspersonale (se Goodman, 1997). I et senere forskningsprojekt

vil vi prøve at udnytte både forældrenes og pædagogernes scoring af

børnene, men her nøjes vi, for overskuelighedens skyld, med at be-

nytte pædagogernes scoring af børnene.

SDQ-skalaen består af 25 spørgsmål, der udtrykker forskellige

aspekter af barnets adfærd i relation til barnets følelsesmæssige, ad-

færdsmæssige og sociale kompetencer. I dette kapitel betragter vi

SDQ-skalaen som en én-dimensionel skala. Dvs. alle 25 spørgsmål op-

fattes sådan, at de udtrykker forskellige aspekter om samme overord-
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7 Man kan statistisk teste om hvorvidt dette er tilfældet. 

8 En del forskere mener at kunne påvise at SDQ scoren ikke er én-dimensionel. Spørgsmålene

der indgår i SDQ’en rummer altså muligvis information om mere en et aspekt af barnets adfærd.

Det er ikke så mærkeligt, for sådan er SDQ skalaen faktisk konstrueret. Man kan også diskutere

hvor mange underskalaer der faktisk findes i SDQ-skalaen (Palmieri og Smith, 2007). Men det vil

vi ikke gøre her, men blot anvende SDQ-skalaen som et samlende begreb for barnets følelses-

mæssige og sociale udvikling, konstrueret som gennemsnittet af svarerne på de 25 spørgsmål i

SDQ-batteriet. Herved ser vi bort fra betydelige aspekter af barnets følelser og adfærd men til

gengæld bliver analysen overskuelig. Det betyder at vi kan komme til at overse nogle af effek-

terne af HPA-interventionen i denne analyse. Vi vil i senere publikationer vende tilbage til SDQ-

skalaens andre facetter.

9 Vi har undladt item (spørgsmål) 3, 8 og 24 i SDQ-skalaen, fordi de ikke i særlig høj grad var kor-

releret med de øvrige items i denne undersøgelse.

nede forhold, og at de derfor i en eller anden form kan adderes til en

samlet sumscore. Dette er en ganske sædvanlig anvendelse af SDQ-

skalaen.7 Der er mange studier, der bekræfter, at SDQ-skalaen er en

velfungerende måling af børns følelsesmæssige, adfærdsmæssige og

sociale kompetencer (se fx Muris et al., 2003 eller Widenfelt et al.,

2003), der meget relevant for denne undersøgelse viser, at lærervurde-

ringen af børn ved SDQ er konsistent, dvs. at lærerne har en ensartet

opfattelse af, hvordan de skal vurdere børnene, og at man ved visita-

tion af børn til psykiatriske afdelinger kan bruge SDQ som et effektivt

screeningsredskab (Mathai et al., 2002) (se også kapitel 2 for yderligere

sammenligninger med andre test, som kunne have været valgt). Men

at anvende SDQ er dog ikke helt uproblematisk. For det første er der

stadig diskussion om, hvorvidt SDQ overhovedet er én skala og ikke be-

står af mange mere eller mindre, delvist uafhængige delkomponenter

(se fx Palmieri & Smith, 2007), eller om de spørgsmål, der danner bag-

grund for SDQ’en, overhovedet kan bruges som baggrund for at udtale

sig om børns vanskeligheder.8

I figur 7 nedenfor viser vi, hvordan den gennemsnitlige SDQ-score9

på hvert barn er fordelt i studiets før-måling, dvs. screeningstesten.

Grafen vises for de børn, der går i interventionsinstitutioner og refe-

renceinstitutioner. SDQ-skalaen er i denne undersøgelse konstrueret

sådan, at høje værdier vidner om et velfungerende barn og lave vær-

dier om et mindre velfungerende barn.
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Figur 7. SDQ-score for børn i hhv. interventionsinstitutioner og 

referenceinstitutioner

Af figuren fremgår det, at der i begge institutionstyper er en tendens

til, at der er flere børn, der ligger over middel end under middelscoren

– fordelingerne har tyngde mod højre. Der er altså til en vis grad tale

om, at der i begge institutionstyper er nogle børn med særlige vanske-

ligheder, der trækker det samlede gennemsnit ned. Det er i høj grad

dem, som HPA-interventionen tager sigte på at hjælpe, jf. ovenfor.

Overordnet minder de to institutionstyper meget om hinanden målt

på børnenes SDQ-score. Gennemsnittet i interventionsinstitutionerne

er 1,60 og i referenceinstitutionerne er gennemsnittet 1,63. 

Dvs. at de to institutionstyper i gennemsnit har lige velfungerende

børn i screeningsmålingen, der er foretaget, før interventionen gik i

gang, i overensstemmelse med at udvælgelsen af interventions- og re-

ferenceinstitutioner er tilfældig.

3.4 Supplerende analyser af baseline 
De følgende afsnit behandler på kvantitativ vis data, der igen som

ovenfor er hentet fra spørgeskemaet til pædagoger. Analyserne kan

-2 0 2 4 -2 0 2 4
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sdq1

Intervention     Reference
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overordnet set opdeles i to. Den første analyses sigte er at forklare ef-

fekter af sociale baggrundsdata på vurderingerne af de udsatte børn.

Til dette formål er der via Danmarks Statistik koblet data, der beskriver

børnenes forældres uddannelse, alder, indkomst, etniske herkomst og

civilstatus, på datamaterialet fra spørgeskemaerne. Der udføres en så-

kaldt faktoranalyse, der har til formål at reducere datamaterialet og

 afdække latente dimensioner. Faktoranalysen faciliterer en videre

analyse i form af regressioner på de ovenfor beskrevne baggrundsop-

lysninger. Formålet med den anden analyse er at afdække indbyrdes

effekter og korrelationer mellem spørgsmålene i skemaet. Til dette for-

mål er opstillet en strukturel ligningsmodel, der indeholder faktorer

fra ovennævnte analyse. Modellen forklarer, hvordan bestemte ad-

færdsmønstre og/eller evner påvirker hinanden. Den gør os dermed

klogere på, hvilke egenskaber der forværrer eller forbedrer børns ind-

læring og trivsel, og i forlængelse heraf hvilke områder der med fordel

kunne fokuseres på.

3.4.1 Faktoranalyse

Faktoranalysens formål er at kondensere det omfattende og meget nu-

ancerede spørgeskema (jf. de fire kategorier, A, B, C, D (se bilag)) til få

og måske mere præcise pointer. Med faktoranalysen afdækkes eventu-

elle underliggende latente dimensioner. Tanken bag faktordannelsen

er, at de stillede spørgsmål hver for sig er delvist fejlbehæftede mål for

en bagvedliggende faktor (en underliggende dimension). En faktor er

således sammensat af en mængde spørgsmål/variable, der har et fæl-

les overordnet tema som fx koncentrationsevne eller sproglig formåen.

Eksempelvis er der stor sandsynlighed for, at respondenterne svarer

nogenlunde overensstemmende på spørgsmålene: ‘Udfolder sig godt

sprogligt” og ”Kan fortælle en sammenhængende historie”. En af for-

delene ved faktordannelsen er, at den reducerer kompleksiteten i data-

sættet, fordi resultatet af faktoranalysen er et lille antal faktorer, der

hver især indeholder information fra et større antal variable. Disse fak-

torer kan med fordel anvendes som afhængige variable i de efterføl-

gende regressioner, der undersøger effekten af udvalgte socioøkono-

miske og kulturelle variable på børnenes sociale kompetencer og

læringskompetencer. Resultatet af faktoranalysen bruges også som

udgangspunkt for den strukturelle ligningsmodel, der forklarer fakto-
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rernes og enkelte baggrundsvariables effekt på omfanget af det en-

kelte barns vanskeligheder på de personlige og sociale områder.

Der tages udgangspunkt i pædagogbesvarelserne, da disse i højere

grad end forældrebesvarelserne giver en realistisk vurdering af børne-

nes sociale kompetencer og læringskompetencer. Da et af de overord-

nede formål med analysen er at undersøge effekten af intervention i

udvalgte institutioner, er det nødvendigt at basere baselineanalysen

såvel som analysen af 3. måling på de børn, som er vurderet begge

gange. Herudover er det vigtigt, at samtlige spørgsmål, der indgår i

faktoranalysen, er besvaret for alle børn, da effekten af interventionen

ellers ikke bliver målbar på alle faktorerne. Dette reducerer den sam-

lede mængde af børn til 450.  

Størstedelen af spørgsmålene i skemaet til pædagogerne egner sig

udmærket til faktordannelse10. Spørgsmålsafsnit A, B, C og D (i alt 116

spørgsmål) kan inkluderes med undtagelse af spørgsmålene 11-15,

som er betinget af et tidligere spørgsmål, hvorfor antallet af respon-

denter er for lille til en meningsgivende analyse. Derfor inkluderes

disse spørgsmål ikke i faktoranalysen. Herudover ekskluderes spørgs-

mål C6 pga. få besvarelser. Under estimationen viser det sig, at spørgs-

mål B3, B19 og C10 har meget lave kommunaliteter11, og derfor udeluk-

kes også disse spørgsmål fra det endelige resultat. Herudover udgår

spørgsmålene A4, A5, A7, A10, A11, A12, A19, A30, A34, A35, B4, C1,

C11, C15, C21, C23, C30, C31, C32, D7, D8, D14 og D20, fordi de ikke har

tilfredsstillende faktorladninger på de fundne faktorer12.  Til slut redu-

ceres modellen ved at udelukke spørgsmål A2, A14, A25, A31, A41, B8,

B15, B22, C7, C9, C19, C29, C33 og D13, da disse har såkaldte tilfredsstil-

lende ladninger på mere end en faktor og dermed ikke synes at være

påvirkede af en unik underliggende faktor.

10 Med det forbehold at vi her har at gøre med en Likert-skalering og ikke rene skalavariable og

resultaterne dermed kan indeholde en anelse bias. Dette er dog mest et teoretisk problem og i

praksis har det ikke den store betydning for resultaterne.

11 Den del af variablens variation som forklares af en given fælles faktorstruktur.

12 Ikke tilstrækkelig’ – ladning < 0,3
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Besvarelserne af spørgsmålene er alle forholdsvis højt indbyrdes

korrelerede. Dette betyder, at for at finde et antal velbeskrevne fakto-

rer er det nødvendigt at tillade disse faktorer at være korrelerede13.

Dette har ingen betydning for den videre benyttelse af faktorerne som

afhængige variable i regressionerne, men i den strukturelle lignings-

model vil det betyde, at denne korrelation mellem faktorerne skal mo-

delleres for at få et meningsfyldt resultat. I alt dannes 12 faktorer på

baggrund af 75 variable. Resultatet af faktoranalysen præsenteres her

i tabel 5.

Tabel 5: Faktorer dannet på baggrund af spørgsmål til pædagoger

13 Til dette formål er benyttet en såkaldt oblique rotation.

Spørgsmål

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter helt, til de er færdige (+)
B25. Gør de ting færdige som er i gang. God til at koncentrere sig (+)
D15. Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig i læringsaktiviteter (+)
D10. Kan holde fokus og koncentrere sig om læringsaktiviteter (+)
A33. Er udholdende, når han eller hun står over for udfordringer (+)
A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med en aktivitet sammen 

med andre børn (+)
A36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (+)
B21. Tænker sig om, før han eller hun handler (+)
D3. Har svært ved at gennemføre en opgave, mister hurtigt lysten (-)

A21. Følger gerne institutionens regler (+)
B7. Gør for det meste, hvad der bliver sagt, følger ”husets regler” (+)
A13. Vil gerne samarbejde, når du som pædagog opfordrer barnet til at deltage (+)

A18. Er med i andre børns leg (+)
A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn (+)
B11. Har mindst én god ven (+)
A24. Giver udtryk for, at han eller hun gerne vil være med i andre børns leg (+)
A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed (+)
A26. Samarbejder godt i mindre grupper af børn (+)
B14. Er generelt vellidt af andre børn (+)

Faktor

Faktor 1: Pligtopfyldende

Faktor 2: Tilpasningsevne 

Faktor 3: Sociabilitet
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A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn (+)
B23. Kommer bedre ud af det med voksne end med jævnaldrende (-)
B6. Er lidt af en enspænder, leger mest alene (-)
A20. Har tendens til kun at se på, når de andre børn indgår i leg, spil og andet (-)

A37. Mobber andre børn (+)
A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre former for drilleri (+)
B18. Lyver eller snyder ofte (+)
B12. Kommer ofte i slagsmål (+)
A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre de aktiviteter, de er i gang med (+)

A9.Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at hjælpe eller trøste andre børn, hvis de er kede af
det, bange eller urolige) (+)
B9. Prøver at hjælpe, hvis andre slår sig, er kede af det eller skidt tilpas(+)
A3. Er hjælpsom over for andre børn (+)
B1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre (+)
A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et fejltrin (+)
B20. Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx forældre, pædagoger) (+)
A1. Kan sætte sig ind i andres følelser (dvs. forstår hvordan andre børn og voksne har det, når de
er kede af det, glade, vrede etc.) (+)
A16 Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting til andre) (+)
B17. Er god mod mindre børn (+)
A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ”må jeg godt” eller ”tak” (+)

B10. Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro (+)
A23. Er rastløs eller urolig (+)
A42. Er det, man vil karakterisere som et uroligt barn (+)
B2. Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid (+)

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og fortællinger, når der fx bliver læst historie (-)
C17. Er i stand til at argumentere for sine synspunkter (+)
C18. Kan fortælle en sammenhængende historie (+)
C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med et alderssvarende og nuanceret sprog) (+)

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, stor-lille, tyk-tynd etc. (+)
C26. Har fornemmelse for begreber som "større end" og "mindre end" (+)
C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og trekanter (+)

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift (+)
C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet (+)
C5. Prøver at (eller kan) skrive eller læse selv (+)
C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller til mor og far (+)
C20. Kan skrive sit eget navn (+)

C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. synger, spiller, lytter (+)
C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i at lære om naturen (+)
D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få læst højt) (+)
D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye læringsaktiviteter og udfordringer (+)
A38. Er interesseret i mange og forskellige ting i omgivelserne (+)
D2. Får kreative ideer til løsninger på opgaver (+)
D18. Undersøger omverdenen gennem brug af alle sanser (+)
D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære noget nyt (+)

Faktor 4:  
Antisocial adfærd

Faktor 5: Empati

Faktor 6: 
Urolighed

Faktor 7: 
Sprog – Mundtligt

Faktor 8: 
Matematik

Faktor 9: 
Sprog – Skriftligt

Faktor 10: Læring
og Nysgerrighed
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D19. Stiller spørgsmål til dig som pædagog mht. at komme til at forstå (+)
C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt - spørger meget (+)
D1. Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt (+)
D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange forskellige områder (+)

D5. Uforudsete ting er skræmmende (+)
D4. Er bange for at prøve noget nyt (+)
B24. Er bange for mange ting, let at skræmme (+)
B16. Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye situationer (+)

A8. Bliver ophidset, hvis du som pædagog ikke giver barnet tilstrækkelig opmærksomhed (+)
A40. Bekymrer sig eller bliver vred, hvis han eller hun ikke får nok (med ’nok’ tænkes både
på opmærksomhed, adgang til legetøj, mad/drikke etc.) (+)
B5. Har ofte raserianfald, bliver let hidsig (+)
A6. Når du foreslår barnet at deltage i en bestemt aktivitet, reagerer han eller hun på en ne-
gativ måde (fx med panderynken, skuldertræk, surmuleri eller stamp i jorden, eller på
anden måde viser, at han eller hun er negativ over for ideen) (+)
B13. Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd (+)

Faktor 11: 
Mestrings -
vanskeligheder

Faktor 12: Temperament

Beskrivelse

Faktoren indeholder overordnet information om barnets evne og vilje til at fastholde
koncentrationen og gennemføre aktiviteter. Barnets vedholdenhed, engagement og
selvstændighed i læringsaktiviteter og opgaver beskrives i denne faktor. 

Denne faktor beskriver barnets vilje til at følge institutionens og pædagogernes regler
og evnen til at samarbejde. 

Her beskrives barnets sociale kompetencer. Evnen til at indgå venskaber og aktivt at
opsøge og deltage i leg er centrale temaer for denne faktor. Mere specifikke karakter-
træk som solidaritet og evnen til at samarbejde indeholdes også i faktoren. 

Denne faktor beskriver barnets socio-emotionelle vanskeligheder. Konkret vedrører
spørgsmålene antisociale elementer, som hvorvidt barnet mobber, slås, snyder eller
generelt udviser forstyrrende adfærd.

Faktoren beskriver, om barnet er solidarisk, hensynsfuldt og betænksom. Herudover
evnen til at sætte sig ind i andres følelser, viser hensyn over for andre. 

Denne faktor kortlægger, i hvilken grad barnet kan betegnes som uroligt og rastløst.  

Faktor

Faktor 1: Pligtopfyldende

Faktor 2: Tilpasningsevne

Faktor 3: Sociabilitet

Faktor 4: Antisocial adfærd

Faktor 5: Empati

Faktor 6: Urolighed
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(+) og (-) efter hvert spørgsmål angiver, om spørgsmålet er positivt eller negativt korreleret med de andre spørgsmål i
faktoren. 

Herunder præsenteres de tolv faktorer ved overskrifter, der overordnet

beskriver deres indhold, samt ved en lidt mere dybtgående beskrivelse

af essensen af de variable, der beskrives ved faktoren.

Tabel 6. Beskrivelse af de identificerede faktorer
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Her beskrives barnets sproglige formåen mht. til generel argumentation, evnen til at
fortælle en sammenhængende historie samt forståelse for andres sprog og
 fortællinger.

Faktoren indeholder information om barnets matematiske kompetencer. Mere specifikt
barnets forståelse af begreber som ”stor-lille” og ”større end, mindre end” og barnets
evne til at beskrive former med passende betegnelser (firkant, cirkel etc.). 

Denne faktor indeholder spørgsmål, der alle vedrører barnets skriftlige kompetencer.
Genkendelse af bogstaver og ord samt interesse for at lære at stave, skrive og læse. 

Barnets nysgerrighed i forhold til naturen, omverdenen og nye ting samt kreativitet og
initiativtagen ved læringsaktiviteter beskrives af denne faktor.

Barnets reaktion, når det møder uforudsete situationer og mennesker. Faktoren
 beskriver, om barnet føler sig tryg ved sine omgivelser. Høje scorer er ensbetydende
med store mestringsvanskeligheder.

Denne faktor beskriver barnets tilbøjelighed til ophidselse, vrede, bekymring og raseri
eller andre emotionelle udbrud. 

Faktor 7: Sprog - Mundtligt

Faktor 8: Matematik

Faktor 9: Sprog - Skriftligt

Faktor 10: 
Læring og Nysgerrighed

Faktor 11: 
Mestrings-vanskeligheder

Faktor 12: Temperament
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I alt er ved denne analyse dannet 12 faktorer, som på fyldestgørende

vis beskriver variationen i besvarelserne af spørgsmålene i spørgeske-

maet til pædagogerne. I det følgende vil effekten af baggrundsvariable

på hver af faktorerne afdækkes ved hjælp af regressionsanalyse.  

3.4.2 Regressionsanalyse

Regressionsanalysens grundlæggende formål er at identificere de bag-

vedliggende årsager til børnenes forskellige sociale kompetencer og

læringskompetencer. Ideelt vil analysen forklare variationer i de en-

kelte børns karaktertræk ud fra forskelle i deres sociale baggrund.

Umiddelbart forventes det, at indikationer på social arv spores, således

at eksempelvis børnenes ”boglige” formåen afhænger positivt af for-

ældrenes uddannelse.

De fundne faktorer, der beskriver børnenes forskellige karaktertræk,

regresseres separat på en række baggrundsvariable. Hensigten er, at

samtlige faktorer som udgangspunkt indsættes i samme regression,

idet kun den afhængige variabel udskiftes hver gang. Således er antal-

let af regressioner lig antallet af faktorer. De enkelte regressioner vil

indikere, hvilke baggrundsvariable der er afgørende for børnenes for-

skellige karaktertræk. Selvom udgangspunktet for samtlige regressio-
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ner er det samme, vil de endelige, bedste modeller indeholde et varie-

rende udvalg af de 14 forklarende variable. 

De forklarende variable, der beskriver barnets socioøkonomiske

baggrund, specificeres nedenfor.  

Udd far/Udd mor: Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er søgt rangordnet, således at 
korteste uddannelse repræsenteres af et 1-tal, mens længste repræsenteres 
af et 6-tal. 
1: Grundskole eller forberedende uddannelse
2: Erhvervsfagligt grundforløb eller efteruddannet specialarbejder
3: Alm. gymnasial uddannelse, Erhvervsgymnasial uddannelse, 
erhvervsfaglig praktik og hovedforløb
4: Kort videregående uddannelse
5: Mellemlang videregående uddannelse
6: Bachelor, Lang videregående uddannelse, Forskeruddannelse

Indk_far/Indk_mor: Årlig bruttoindkomst målt i DKK
Ledighedsgrad_far/
Ledighedsgrad_mor: Viser den samlede ledighed (minus ferieledighed) som andel af antal uger i 

arbejdsåret. Ledighedsgraden angives i promille og antager derfor 
værdierne 0-1000. 

Indv: Dummy variabel der ”alt andet lige” måler betydningen af, at barnet er 
indvandrer eller efterkommer ift. referencekategorien, at barnet er af dansk 
herkomst. (Indvandrer eller efterkommer: Indv = 1).

Enlig: Dummy variabel der måler ”alt andet lige” konsekvensen ved, at barnet bor 
hos en enlig forsørger. Referencekategorien indeholder børn med to 
samboende forsørgere; det være sig forældre, der stadig er sammen, og 
forældre, der har indgået nye partnerskaber. (Enlig forsørger: Enlig = 1).

Øst Dummy variabel der måler en evt. geografisk betydning. 
(Barnet bor øst for Storebælt: Øst = 1)

Overf_far/Overf_mor: Dummy variabel, der angiver, om henholdsvis barnets far eller mor i løbet af 
året har modtaget en eller flere former for overførselsindkomster. 
Referencegruppen indeholder børn, hvis forældre ikke har modtaget 
overførselsindkomster i løbet af året. (Kontanthjælp, Dagpenge, 
Førtidspension, Syge- og barselspenge, orlov, mv.: Overførsel_far/mor = 1)

Alder: Barnets alder målt i år.
Alder_far/Alder_mor: Forældrenes alder målt i år.

Principielt ønsker vi i hvert tilfælde at gå fra en generel til en specifik

tilstand. Fordelen ved at begynde med et antal forklarende variable,

der i de fleste tilfælde viser sig at være for højt, er, at vi ved iterativ eli-

mination af irrelevante variable kan nå frem til en model, hvor para-

meterestimaterne har den højeste signifikans. Den umiddelbare

ulempe ved at eliminere antallet af forklarende variable er, at model-

lens overordnede forklaringsgrad, R2, falder. Dette kompenseres dog af,

at vi opnår parameterestimater med mindre varians. 

Overordnet er det vanskeligt at tillægge parameterestimaterne
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14 Mere præcist optræder forholdet mellem standardafvigelsen på den uafhængige og afhæn-

gige variabel som skalar på den ustandardiserede beta-koefficient. Fortolkningen er, at en stan-

dardafvigelses ændring i den forklarende variabel fører til betai * standardafvigelses ændring i

den afhængige. 

nogen absolut individuel tolkning. For det første repræsenteres de en-

kelte faktorer ikke af velkendte enheder som kroner, meter, dage osv.

For det andet er mange af faktorerne repræsenteret ved både positivt

og negativt ladede spørgsmål, der betyder, at en stigning på en i fakto-

ren dækker over en stigning i nogle enkeltspørgsmål og et fald i andre.

Som konsekvens heraf rapporteres udelukkende de standardiserede

beta-koefficienter, der angiver sammenhængen uafhængig af den

enhed, variablene optræder i14. Hermed kan betydningen af de forskel-

lige baggrundsvariable sammenlignes indbyrdes. 

I tabellerne nedenfor sammenfattes resultaterne fra regressionsana-

lyserne. Som det fremgår af anmærkningen, optræder kun standardise-

rede beta-koefficienter, der er signifikante på et 5 pct. niveau. Enkelte

ligger i grænseområdet, hvorfor disse rapporteres uden fed markering.

Spørgsmål 10 søger at opsummere de foregående spørgsmålsblokke

vedrørende barnets sociale kompetencer og personlige styrker og van-

skeligheder. Respondenten skal på en skala fra 1 til 4, hvor 1 svarer til

”nej”, og 4 svarer til ”ja, alvorlige vanskeligheder”, vurdere, hvorvidt

barnet overordnet har sociale og personlige vanskeligheder. En ”høj

score” er altså ensbetydende med en negativ vurdering. Påvirkningen,

de socioøkonomiske baggrundsvariable måtte have på dette spørgs-

mål, giver et overordnet billede af, i hvilken retning og grad de forkla-

rende variable påvirker barnets sociale og personlige kompetencer.

Som nævnt forventes den sociale arv at kunne spores i analysen, idet

børn med ressourcestærke forældre, alt andet lige, vil have et bedre ud-

gangspunkt end børn, hvis baggrund er præget af sociale og økonomi-

ske vanskeligheder.  
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Tabel 7. Sammenhænge med socioøkonomiske baggrundsvariable

Spm. 10.  Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder

på de ovennævnte personlige og sociale områder?

R2 0,740

Udd_mor -0,107

Udd_far

Indk_mor

Indk_far

Ledighed_far

Ledighed_mor

Indv 0,045

Enlig 0,077

Øst

Overf_far 0,045

Overf_mor 0,083

Alder 0,373

Alder_far

Alder_mor 0,481

Anm.: Fed markering indikerer signifikans på et 5 pct. niveau. Resten ligger i intervallet 5-10 pct.

Overordnet harmonerer resultaterne med forventningen om, at børn

med et stærkt socioøkonomisk bagland i mindre grad har vanskelighe-

der på de personlige og sociale områder. Der er en betydelig negativ

sammenhæng mellem længden på moderens uddannelse og den af-

hængige variabel, hvorfor en længere uddannelse peger i retning af

mindre vanskeligheder for det pågældende barn. Omvendt synes børn,

hvis forældre (enten mor eller far) er på overførselsindkomst, alt andet

lige, at have større vanskeligheder end børn, der ikke har forældre på

overførselsindkomst. Ligeledes synes betydningen af at bo hos en enlig

forsørger eller at være af udenlandsk oprindelse at være negativ.

Grundlæggende viser resultaterne, at chancen for at have betydelige

personlige og sociale vanskeligheder mindskes, hvis barnet er fra en

ressourcestærk familie. 

Analysen viser endvidere, at der er en klar positiv sammenhæng

mellem barnets alder og den afhængige variabel. Dvs. at jo ældre bar-
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net er, des større er barnets vanskeligheder. Ligeledes synes der at

være en positiv påvirkning fra moderens alder. Jo ældre moderen er,

des større vanskeligheder har barnet. 

Tabel 8. Sammenhænge med socioøkonomiske baggrundsvariable

Pligtopfyld- Tilpasnings- Sociabilitet Antisocial Empati Urolighed
enhed evne adfærd

R2 0,083 0,046 0,064 0,067 0,051 0,052
Udd_mor 0,177 0,216 0,114 -0,263 0,205 -0,195
Udd_far -0,152
Indk_mor
Indk_far
Ledighed_far
Ledighed_mor 0,094
Indv -0,113 -0,066 -0,104 0,052 -0,075
Enlig -0,127 -0,126 -0,077 0,069 -0,073 0,172
Øst -0,084 -0,046
Overf_far -0,048 -0,050
Overf_mor -0,225 -0,122 -0,156 -0,118
Alder 0,172 0,472 0,614 0,428
Alder_far -0,318 -0,242
Alder_mor -0,372

Anm.: Fed markering indikerer signifikans på et 5 pct. niveau. Resten ligger i intervallet 5-10 pct.

Faktor 1. Pligtopfyldenhed
Der er en væsentlig påvirkning fra barnets alder. Jo ældre børnene er,

des mere pligtopfyldende er de. Analysen viser endvidere, at længden

på moderens uddannelse har en væsentlig betydning for barnets

evne/vilje til at holde motivationen og gennemføre aktiviteter. Variab-

lene, Indv, Enlig og Overf_mor, har en negativ indflydelse på barnets

pligtopfyldenhed. Disse variable repræsenterer tilfælde, der generelt

er forbundet med et vanskeligere socialt udgangspunkt end tilfælde i

de respektive referencekategorier.

Faktor 2. Tilpasningsevne
Overordnet er resultaterne i overensstemmelse med forventningen

om en påvirkning fra børnenes socioøkonomiske baggrund. Moderens

uddannelsesniveau har en positiv indflydelse på barnets evne til at til-

passe sig, mens børn, hvis mødre er på overførselsindkomst, omvendt

er dårligere til at tilpasse sig. Herudover har variablene, Indv og Enlig,
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der begge vedrører en mindre fordelagtig social status, begge en nega-

tiv indflydelse på barnets evne til at tilpasse sig. 

Faktor 3. Sociabilitet
Faktoren Sociabilitet beskriver barnets evne til at knytte venskaber og

indgå i leg. Igen har barnets alder den største positive indflydelse, lige-

som moderens uddannelsesniveau igen synes at støtte barnets sociale

og personlige kompetencer. Ligeledes synes børn, der bor hos en enlig

forsørger eller er af udenlandsk herkomst, at have mere vanskeligt ved

at indgå sociale relationer. Den negative sociale indflydelse kommer

også til udtryk gennem variablene, Overf_far og Overf_mor, hvor børn

af forældre på overførselsindkomst udviser en lavere grad af sociabili-

tet. Det fremgår desuden, at faderens alder er negativt korreleret med

barnets sociabilitet.

Faktor 4. Antisocial adfærd
Antisocial adfærd beskriver i hvilken udstrækning, barnet mobber,

driller, slås og lyver. Jo ældre børnene er, des større er tendensen til an-

tisocial adfærd. Faderens alder og begge forældres uddannelsesniveau

har en positiv indflydelse på barnet. Dvs. at børn af forældre med

længere uddannelse eksempelvis driller og slås mindre end børn af

forældre med en kortere uddannelse. Børn af udenlandsk herkomst og

børn af enlige forsørgere udviser mere antisocial adfærd, omend be-

tydningen er meget lille. 

Faktor 5. Empati
Barnets alder synes at have en væsentlig indflydelse på graden af em-

pati, hvor ældre børn synes at have en mere empatisk adfærd end

yngre. Årsagen hertil er sandsynligvis, at ældre børn er mere bevidste

om deres adfærd, og at man udvikler sine empatiske evner med alde-

ren. Moderens uddannelsesniveau har også her en positiv indvirkning

på barnets adfærd, mens hendes alder har en negativ betydning. Des-

uden er der negative, omend mindre, påvirkninger fra de sociale indi-

katorvariable, Indv, Enlig, Overf_far og Overf_mor, hvilket harmonerer

med det overordnede billede af, at sociale vanskeligheder afspejles i

barnets adfærd. 
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Faktor 6. Urolighed
Der er en negativ sammenhæng mellem barnets urolighed og mode-

rens uddannelse. Jo længere uddannelse hun har, des mindre uroligt er

barnet. Resultaterne viser endvidere, at en stigende ledighedsgrad hos

moderen trækker i retning af et mere uroligt og rastløst barn. Endelig

synes der at være en negativ sammenhæng mellem forældrenes sta-

tus som enlig, og om barnet kategoriseres som værende uroligt. 

Tabel 9. Sammenhænge  med socioøkonomiske baggrundsvariable

Sprog - Matematik Sprog - Læring og Mestringsvan- Temperament
Mundtligt Skriftligt nysgerrighed skeligheder

R2 0,159 0,191 0,181 0,093 0,012 0,027
Udd_mor 0,142 0,141 -0,117
Udd_far
Indk_mor
Indk_far
Ledighed_far -0,073
Ledighed_mor 0,043
Indv -0,278 -0,213 -0,097 -0,155
Enlig -0,099 -0,065 -0,071 -0,098 0,046 0,129
Øst -0,134 -0,150 -0,099 -0,070
Overf_far -0,096 -0,099 0,082
Overf_mor -0,242 -0,329 -0,390 -0,248 0,099
Alder 0,293 0,736 0,627 0,217
Alder_far
Alder_mor

Anm.: Fed markering indikerer signifikans på et 5 pct. niveau. Resten ligger i intervallet 5-10 pct.

Faktor 7. Sprog – Mundtligt
Ikke overraskende varierer variablen, Alder, positivt med barnets

mundtlige sprogkundskaber. Jo ældre barnet er, desto større ordforråd

forventes barnet at have. Herudover er den socioøkonomiske indvirk-

ning meget tydelig på denne faktor. Barnets sproglige formåen bliver

positivt forklaret af moderens uddannelsesniveau, hvor en længere

uddannelse er ensbetydende med stærkere sproglige kompetencer. Re-

sultaterne viser også, at det, alt andet lige, er hæmmende for barnets

sproglige udfoldelse ikke at være af dansk herkomst, at have en enlig

forsørger som forælder eller at have en mor på overførselsindkomst,

hvor førstnævnte ikke overraskende har den største indflydelse.
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Faktor 8. Matematik
Barnets matematiske og logiske evner udvikler sig i høj grad med alde-

ren, hvilket fremgår af den markant høje beta-koefficient på 0,736. For-

ældrenes beskæftigelsesstatus har også en betydelig indflydelse, idet

forældre på overførselsindkomster, alt andet lige, har børn med større

matematiske vanskeligheder, end det er tilfældet for børn, hvis foræl-

dre er i beskæftigelse. Med en koefficient på -0,329 synes især mødre

på overførselsindkomst at påvirke barnet i en negativ retning. Billedet

bekræftes af de negative fortegn på variablene, Indv og Enlig, hvor

børn med indvandrerbaggrund eller børn med enlige forsørgere synes

at have større vanskeligheder end børn i de respektive referencekate-

gorier. 

Faktor 9. Sprog – Skriftligt 
At også barnets skriftlige formåen udvikles med alderen er ingen over-

raskelse. Derimod har hverken forældrenes uddannelse eller indkomst

nogen indflydelse på barnets skriftlige formåen. Der ses dog igen nega-

tive konsekvenser af, at mor eller far er på overførselsindkomst og der-

med ikke er i job. En svag negativ påvirkning af børn af enlige forsør-

gere og indvandrere ses også. 

Faktor 10. Læring og nysgerrighed
Denne faktor beskriver barnets evne/vilje til aktivt at opnå indlæring

og kan derfor betragtes som en forudsætning for de tre foregående.

Det fremgår, at mors uddannelsesniveau har en positiv betydning,

hvilket er i overensstemmelse med forventningen. Samtidig er der

igen en tydelig positiv alderseffekt. Igen er der negative påvirkninger

fra de tre sociale indikatorer, Indv, Enlig og Overf_mor, hvilket jf. tidli-

gere forklaringer også er at forvente. 

Faktor 11. Mestringsvanskeligheder
Mestringsvanskeligheder indeholder information om barnets evne

til at håndtere uforudsete situationer. Resultaterne bryder med det

konsistente billede af en klar socioøkonomisk betydning. Børn med

enlige forsørgere og fædre på overførselsindkomst er en anelse mere

utrygge end andre børn.  Desuden er børn af ældre fædre mindre

utrygge.  Det fremgår, at påvirkningen fra hhv. faderens og moderens
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ledighedsgrad er modstridende, hvor faderens påvirker negativt (jo

højere ledighedsgrad, jo flere mestringsvanskeligheder), og mode-

rens påvirker positivt. Koefficienterne er dog så små, at betydningen

dårligt er til stede.

Faktor 12. Temperament
Moderens uddannelse har en betydelig negativ indflydelse på fakto-

ren, hvilket betyder, at en længere uddannelse alt andet lige vil med-

føre mindre temperamentsfulde børn. Børn af enlige forsørgere er

mere temperamentsfulde. Det samme gør sig gældende for børn, hvis

mor er på overførselsindkomst.

Som nævnt sammenfatter spørgsmål 10 de foregående spørgsmåls-

blokke vedrørende barnets sociale kompetencer og personlige styrker

og svagheder. Med undtagelse af faktorerne 7 -10, der vedrører barnets

læringskompetencer, giver resultaterne derfor en udmærket indika-

tion af hvilke baggrundsvariable, der driver de resterende faktorer. 

3.4.3 Strukturel ligningsmodel

Med udgangspunkt i besvarelserne af spørgeskemaet til pædagoger er

opstillet og estimeret en strukturel ligningsmodel, se figur 8. Modellen

forklarer interaktion og kausale effekter på kryds og tværs af de inklu-

derede besvarelser af spørgsmål samt en række baggrundsvariable. 

De fundne faktorer sættes sammen i en strukturel ligningsmodel

med spørgsmål 10: ”Samlet set mener du da, at barnet har vanskelighe-

der på de ovennævnte personlige og sociale områder?” Denne variabel

er omvendt skaleret, således at en højere værdi betyder større vanske-

ligheder. I modellen indgår også seks andre variable:

Alder: Barnets alder i år. Denne variabel antages at være rent forkla-

rende (ingen af de øvrige variable har indflydelse på det enkelte barns

alder).

Køn: Barnets køn. Denne variabel antages ligeledes at være rent for-

klarende.

Svag baggrund: Variabel, der angiver andelen af børn fra svag bag-

grund i den institution, det pågældende barn går i. I de inkluderede in-

stitutioner ligger denne andel mellem 10 % og 60 %.

Anden etnisk oprindelse: Variabel, der angiver andelen af børn af

anden etnisk oprindelse end dansk i den institution, det pågældende
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15 Faktoren Temperament udelukkes ikke fuldstændig. Da alle faktorerne i modellen er signifi-

kant korrelerede med hinanden, har denne faktor en slags indirekte effekt på omfanget af det

enkelte barns vanskeligheder. For overskuelighedens skyld  er der i afbildningen af resultaterne

udeladt korrelationer mellem faktorerne selvom de eksisterer og er signifikante. Faktorkorrela-

tionsmatricen er vedlagt i bilag 3.

16 Der findes ikke en sand forklaringsgrad (R2) på en strukturel ligningsmodel. Til gengæld fin-

des der forskellige fit-indeks, til at afgøre om modellen på fyldestgørende vis forklarer variatio-

nen i de inkluderede faktorer/variable. Det komparative fit indeks (CFI) er et mål for den relative

mængde af varians og kovarians i stikprøve data der samtidigt er forklaret af af den fra model-

len estimerede kovariansmatrix. CFI kan antage værdier melle 0 og 1 og en høj værdi indikerer

et godt modelfit. CFI for denne model er 0,86, hvilket er relativt højt. Root mean square error of

approximation (RMSEA) er et meget brugt mål for at teste modeldiskrepans, altså om den sande

kovariansmatrix afviger fra den af modellen estimerede kovariansmatrix. Tommelfingerreglen

siger at RMSEA-værdier under 0,05 indikerer en korrekt model og at værdier over 0,08 indikerer

middelmåddigt modelfit. RMSEA-værdien i denne model er 0,052 og er dermed en fin indikation

af et godt modelfit. 

barn går i. I de inkluderede institutioner ligger denne andel mellem 

0 % og 50 %.

Normering: Normeringen i den institution, det pågældende barn går

i. Normering i de inkluderede institutioner ligger mellem 40 og 106.

Indeareal: Indearealet i kvm. i den institution, det pågældende barn

går i. Indearealet i de inkluderede institutioner ligger mellem 100 og

871.

Som udgangspunkt består den strukturelle ligningsmodel dermed af

19 variable/faktorer. Modellen opstilles fra begyndelsen således, at

den indeholder samtlige mulige kausale effekter og korrelationer. Un-

dervejs i estimationen luges ud i disse sammenhænge, i takt med at de

viser sig at være insignifikante. Den dikotome variabel, der angiver

barnets køn, samt faktoreren Temperament viser sig at have udeluk-

kende insignifikante effekter og elimineres derfor fra modellen15. Den

endelige strukturelle ligningsmodel ses i figur 8. 

Den sorte boks angiver den overordnede afhængige variabel, de grå

er forklarende baggrundsvariable, og de hvide ovaler er faktorerne

dannet på baggrund af faktoranalysen. Envejspile angiver  kausale

sammenhænge og størrelsen på de standardiserede regressionskoeffi-

cienter, og tovejspilene angiver korrelationen mellem de forklarende

variable. Da det er standardiserede regressionskoefficienter og korrela-

tioner, der er estimeret, kan estimaterne sammenlignes direkte på

tværs af variable/faktorer16.
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Figur 8. Strukturel ligningsmodel

Med udgangspunkt i påvirkningen på den rent afhængige variabel,

kan man dele fortolkningen af påvirkningen af de forklarende vari-

able/faktorer op i to: direkte påvirkning og indirekte påvirkning. 

Den direkte påvirkning ses af en pil, der forbinder den pågældende

forklarende variabel med den afhængige. Den indirekte påvirkning

ses, hvor en forklarende variabel er forbundet med en afhængig varia-

bel gennem en anden forklarende variabel – der er altså to eller flere

pile på stien fra den forklarende variabel til den afhængige variabel.

Faktoren Matematik er et eksempel på dette, da denne er korreleret

med alder, som har en påvirkningskraft på Vanskeligheder. Påvirknin-

gen af Matematik på Vanskeligheder er altså indirekte. 

Modellen kan virke stor og uoverskuelig ved første øjekast. Derfor er

fortolkningen brudt ned på delelementer. De relevante elementer er

klippet ud af modellen og sat op for sig, således at der visuelt er en

sammenhæng mellem den fulde model og den del af modellen, der

fortolkes.  Først fortolkes direkte påvirkninger på Vanskeligheder. Der-

næst indirekte påvirkninger på Vanskeligheder, der opstår via Alder,

Sprog – skriftligt, Sociabilitet og Sprog – Mundtligt. Til sidst indbyrdes

sammenhænge mellem de strukturelle variable Normering, Anden et-

nisk oprindelse og Svag baggrund. 
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Figur 9.  Direkte påvirkning på Vanskeligheder på personlige og sociale områder

Der viser sig i alt seks direkte påvirkningskilder til  denne variabel. 

Faktoren Urolighed har den største påvirkningskraft i forhold til, om

det enkelte barn opleves at have personlige eller sociale vanskelighe-

der, 0,40. Dvs. at jo mere uroligt barnet er, des større vanskeligheder.

Herefter kommer effekten af Sociabilitet; -0,35. Jo bedre barnets so-

ciale evner er, des færre vanskeligheder har barnet på personlige og so-

ciale områder. Dette resultat overrasker ikke. Det overrasker heller

ikke, at jo større mestringsvanskeligheder des større personlige og so-

ciale vanskeligheder (0,10), og jo bedre mundtlige sprogkundskaber

des færre vanskeligheder; -0,18. Til gengæld kan det måske overraske,

at gode skriftlige egenskaber ser ud til at være i modsætning til bar-

nets personlige og sociale kompetencer (0,14).  Også barnets alder har

en påvirkningseffekt på omfanget af barnets vanskeligheder; 0,10,

hvilket vil sige, at jo ældre barnet er, des større vanskeligheder vurde-

rer pædagogerne, at det har på sociale og personlige områder.
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Figur 10. Indirekte påvirkning på Vanskeligheder på personlige og sociale 

områder via Alder

Der er i alt ni indirekte påvirkningskilder, der passerer gennem Alder.

Som nævnt har alder en negativ påvirkningskraft på børnenes sociale

og personlige kompetencer. Som beskrevet i de multiple regressioner

tidligere i dette kapitel har alder en påvirkning på størstedelen af de

tolv faktorer. Ikke overraskende viser de selvsamme sammenhænge

sig i den strukturelle ligningsmodel. 

Faktorerne Tilpasningsevne, Pligtopfyldende, Læring og nysgerrig-

hed, Antisocial adfærd, Empati og Matematik har ingen direkte påvirk-

ningseffekt på omfanget af det enkelte barns vanskeligheder på de

personlige og sociale områder – deres påvirkning sker udelukkende

igennem alder. Dvs. at den påvirkning, en ændring i den enkelte faktor

har på vanskeligheder, kun lader sig gøre, fordi ændringen hænger

sammen med en ændring i alder. 

Et eksempel: To jævnaldrende børn vurderes ens på samtlige fakto-

rer bortset fra Matematik. Det barn, der viser de største matematiske

evner, klarer sig hverken værre eller bedre end det andet barn på de

personlige og sociale områder. Til gengæld vil to børn med forskellig

alder, der vurderes identisk på alle faktorer på nær Matematik, vurde-

res forskelligt i forhold til personlige og sociale områder. Hvis det barn,

der er ældst, er bedre til matematiske øvelser end det yngre barn, vil

dette barn have større personlige og sociale vanskeligheder. Ikke på
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grund af matematikken, men på grund af alderen (som gør, at barnet

bliver bedre til matematik). Samme tankegang gør sig gældende for de

øvrige fem faktorer.

Herudover er der en lille positiv korrelation (0,08) mellem Indeareal

og Matematik. Der er altså en lille tendens til, at et større indearel i in-

stitutionen forbedrer børnenes matematiske udvikling.  

Faktorerne Sprog – Mundtligt, Sociabilitet og Sprog – skriftligt har

både direkte og indirekte effekter på Vanskelighed. Dvs. at ud over den

påvirkningskraft, faktoren har direkte på Vanskeligheder, er der også

en naturlig udvikling via alder. Påvirkningen af Sprog – skriftligt på

Vanskeligheder er negativ i begge tilfælde. Jo bedre man er til at skrive

og læse des større vanskeligheder, og jo ældre man bliver, des bedre bli-

ver man til det skriftlige sprog, og des værre klarer man sig på person-

lige og sociale områder. 

Det forholder sig omvendt med faktorerne Sociabilitet og Sprog –

Mundtligt. Hvis barnet har gode mundtlige sprogkundskaber, har det

færre vanskeligheder. Men hvis sprogkundskaberne forbedres, fordi

barnet bliver ældre, er der ikke en entydig positiv effekt af det, da bar-

net får større vanskeligheder med alderen, men også bedre mundtlige

sprogkundskaber, hvilket mindsker vanskelighederne. De indirekte

påvirkningskilder er dog ikke så store som de direkte, hvorfor betyd-

ningen af dem ikke er den samme. Overordnet set er en forbedring af

mundtlige sprogkundskaber og sociabilitet positiv for personlige og

sociale områder, uanset om det er pga. den naturlige udvikling, barnet

gennemgår med alderen. 

Lige så interessant er det, at Urolighed og Mestringsvanskeligheder

(og Temperament) ikke er korreleret med alder. Barnet får altså hver-

ken større eller mindre problemer med disse faktorer med alderen.

Hvis et barn er meget uroligt som treårig, er det, alt andet lige, lige så

uroligt som fireårig. 

Med alderen bliver børnene derimod bedre til at tilpasse sig, mere

pligtopfyldende og klare til at lære nyt, mere empatiske, bedre til ma-

tematik og sprog, bedre til at socialisere. Til gengæld bliver antisocial

adfærd mere udpræget.
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Figur 11. Indirekte påvirkning på Vanskeligheder på personlige og sociale 

områder via Sprog – Mundtligt

Der er tre indirekte påvirkninger på variablen.

Normering, Anden etnisk oprindelse og Svag baggrund er alle korrele-

rede med faktoren Sprog – Mundtligt. Jo bedre normering, der er på

den institution, barnet går i, jo mindre andelen af børn med anden et-

nisk oprindelse end dansk er, og jo mindre andelen af børn med svag

baggrund er, des bedre klarer barnet sig i forhold til mundtlige sprog-

kundskaber – og har mindre vanskeligheder på de personlige og so-

ciale områder.

Figur 12. Indirekte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale 

områder via Sociabilitet

Der er tre indirekte påvirkninger på denne variabel.
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Præcis samme billede tegner sig for den indirekte påvirkningseffekt af

de tre strukturelle variable gennem Sociabilitet. Korrelationerne her er

lidt lavere end for Sprog – Mundtligt, men til gengæld er påvirknings-

kraften af Sociabilitet på Vanskeligheder større. 

Figur 13. Indirekte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale 

områder via Sprog – skriftligt

Der er en indirekte påvirkning på denne variabel.

Jo færre børn med svag baggrund der er i en institution, des bedre

skriftlige sprogkundskaber har børnene. Dette resulterer som tidligere

nævnt i, at der er større personlige og sociale vanskeligheder. Korrela-

tionen mellem Svag baggrund og Sprog – skriftligt er negativ og meget

stor. 

Figur 14. Sammenhænge mellem strukturelle baggrundsvariable 

Normeringen bliver dårligere jo flere børn med svag baggrund og/eller

anden etnisk oprindelse, der er. Dette er overraskende, men måske des-

værre forventeligt. 
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3.5 Sammenfatning 
Sammenfattende må vi på baggrund af analysen, der er lagt frem i ka-

pitlet, konstatere, at vi har at gøre med et solidt datagrundlag, på hvil-

ket studiets effektanalyser forankres. Analysen viser for det første, at

der ved hvert af de tre nedslag er beregnet værdier på alle 12 indekser

(Skala A, C og D) til måling af børnenes kompetencer ved Rasch-analy-

sen. Værdierne er benyttet til vurdering af sammenlignelighed

 mellem børn, der blev en del af HPA-interventionen (de såkaldte inter-

ventionsbørn), og de børn, som i HPA-designet fik rollen som referen-

cebørn (se afsnittet om baselineanalyser). Desuden bliver værdierne

(reskaleret) benyttet til vurdering af, om HPA-interventionen havde en

effekt (se videregående analyser efterfølgende i kapitel 5). Undervejs i

de tre nedslag eller screeninger er værdierne også blevet anvendt til

analyser af sammenhæng til baggrundsvariable vedrørende børnene

og deres forældre.

Det er metodisk set vigtigt, at sådanne relationer mellem målte

kompetencer hos børnene og baggrundsdata for børnene (hvad enten

det er baggrundsoplysninger direkte til barnet eller til barnets foræl-

dre eller institutionelle forhold) kortlægges og forstås. I afsnittet om

vurdering af HPA-effekter belyses det, om der kan påvises en positiv

effekt af HPA-interventionen. Dette skal fortolkes bl.a. via de målte

kompetencers relationer til eksterne baggrundsvariable. Numeriske

analyser af skalaværdierne i sig selv giver ikke adgang til forståelse af,

hvad der har skabt den positive HPA-effekt. Opdelinger af studiet i

grupper, der specielt ser på ”kontrolbørnene” (referencebørnene) –

hvor visse relationer forventes at være konsistente over de tre nedslag

– og ”forsøgsbørnene” (interventionsbørnene) – hvor observerede æn-

dringer eventuelt kan bidrage til en ”forklaring” af HPA-effekten – kan

være nyttig.

I bogens bilagsmateriale (www.dpu.dk/HPAbilagsmaterialet, ar-

bejdspapir 2-4) er der i detaljer redegjort for relationerne mellem ska-

laværdierne og baggrundsvariablene. Det er her, inspirationen til yder-

ligere fortolkninger af HPA-effekten eventuelt kan hentes. 

Analysen viser for det andet i den efterfølgende SDQ-analyse (Skala

B, bilag) tilsvarende vurderinger, og at datamaterialet også på denne

skala giver anledning til en positiv vurdering af sammenlignelighed

mellem børn, der var en del af HPA-interventionen (interventions-
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børn), og de børn, som i HPA-designet fik rollen som referencebørn.

Endvidere viser denne del af analysen, at institutionerne fordeler sig

ens med hensyn til fordelingen på hhv. ”svage”, ”midter” og ”stærke”

børn.

Endelig viser den supplerende del af analysen, faktoranalysen, at

sociale og økonomiske vanskeligheder afspejles i større psykosociale

vanskeligheder hos barnet, men også som forventet, at variablene,

Udd_mor og Overf_mor, der begge er med til at karakterisere mode-

rens socioøkonomiske status, generelt har stor betydning for barnets

sociale kompetencer og personlige styrker og svagheder. Betydningen

af at moderen har taget en længere uddannelse, er ikke overraskende

positiv, mens børn, hvis mødre er på overførselsindkomst, overordnet

synes at have større svagheder på de nævnte områder. Ligeledes har

variablene, Indv og Enlig, der beskriver barnets kulturelle og sociale

baggrund, en gennemgående negativ indvirkning på det overordnede

spørgsmål såvel som de relevante faktorer.  Faktorerne, der indeholder

information om barnets læringskompetencer, følger samme billede.

En ressourcestærk familiær baggrund har en positiv indvirken på bar-

nets forudsætninger og evne til at opnå indlæring, hvor især moderens

uddannelse synes at have en positiv betydning. 

På baggrund af denne baselineanalyse skal den senere effektana-

lyse (kap. 5) bidrage til at identificere mulighederne i en tidlig indsats i

almentilbuddet, dvs. effekter af HPA-interventionen.
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KAPITEL 4. 
INTERVENTIONSINSTITUTIONER I UDGANGSPUNKTET 
– KVALITATIVE ANALYSER AF BASELINE

4.1 Introduktion
Analysen, der præsenteres i dette kapitel, bygger på data fra indle-

dende institutionsbeskrivelser (baseline) og redegør for de institutio-

nelle forudsætninger, som ifølge studiets teoretiske grundlag (se kapi-

tel 1) antages at have betydning for implementeringsprocesser og

interventioners resultat og effekt. Analysen lægger op til at kunne skit-

sere nogle tendenser i samtlige interventionsinstitutioners arbejde

med HPA-interventionen og bidrage til at forklare nogle af de fund, vi

har gjort vedrørende effekter. Det falder imidlertid uden for formålet

med denne bog at præsentere fyldestgørende analyser af implemente-

ringsprocesser og disses eksakte betydning for effekt. Forud for analy-

sen gøres der rede for institutionernes forudsætninger for arbejdet

med HPA-interventionen opdelt på en række faktorer (baseline)17. 

Selve analysen skal give konkret indsigt i de enkelte institutioner.

Den skal belyse, hvordan institutionerne grupperer sig i forhold til hin-

anden, og den skal supplere effektmålingen. Denne supplering består i

at sammenligne de mønstre, vi så i forhold til børns kompetencer, med

de mønstre, der findes i institutionsbeskrivelserne. Derved sammen-

holdes institutionens type med udviklingen i børnegruppens sociale

og læringsmæssige kompetencer, der forventes at variere i overens-

stemmelse med institutionstypologien. 

4.2 Rammefaktorer 
I det følgende analyseres og beskrives interventionsinstitutionernes

rammefaktorer. Disse faktorer er karakteriseret ved hovedsageligt at

være eksterne eller ”eksogene”. Det er med en anden betegnelse de vil-

kår, som Winter (2007) kalder de socioøkonomiske omgivelser. Dertil

kommer, at vi ud fra undersøgelsens teoretiske perspektiv har fundet

anledning til også at spørge til ledernes uddannelsesniveau og erfarin-

ger som ledere, graden af uddannet personale etc. Disse faktorer er alle

17 For mere dybdegående beskrivelse af analyser inkl et bagvedliggende tabelmateriale henvi-

ses til HPA-bilagsmateriale, www.hpabilagsmaterialearbejdspapir 5).  
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eksternt givet, og institutionen kan derfor i udgangspunktet ikke på-

virke dem ved at ændre de daglige handlinger – i hvert fald ikke på kort

sigt. Nogle af rammefaktorerne er politisk bestemte og er dermed

uden for den enkelte institutionsleders direkte påvirkning, mens

andre knytter sig til sammensætningen af personale, der til en vis grad

kan påvirkes, men som samtidig hænger sammen med demografiske

forhold, traditionelle kønsmønstre, uddannelsesstedernes placering

og lignende. 

I analysen tjener rammefaktorerne som et pejlemærke for, hvordan

institutionerne fordeler sig i forhold til hinanden på de nævnte områ-

der. Inden for de kategorier, hvor det giver åbenlys og/eller forsknings-

mæssig mening at rangordne institutionernes placering, er dette sket

ud fra en skala, der er konstrueret, efter dataene er indsamlet. 

På følgende områder er det forskningsmæssigt validt at rangordne

faktorerne (se også bilagmateriale: Arbejdspapir 5 og 6): 

Kønsfordeling i personalegruppen. Det kan generelt forventes, at re-

præsentation af både mænd og kvinder i personalegruppen vil være

en fordel for udvikling af børns sociale og læringsmæssige kompeten-

cer. 

Forholdet i antal pædagoger og pædagogmedhjælpere. Igen kan det

generelt forventes, at jo højere faglighed, dvs. jo flere pædagoger, der er

ansat i personalegruppen, jo større sandsynlighed er der for at kunne

støtte børnenes udvikling. 

Lederens efter- og videreuddannelse. Igen kan det forventes, at jo

mere uddannelse, lederen har, jo større refleksivitet er der i det pæda-

gogiske arbejde. 

Anciennitet i medarbejdergruppen. Igen kan det forventes, at jo

mere anciennitet der er i personalegruppen, jo mere samlet viden fin-

des der om institutionelle og pædagogiske forhold 

Graden af langtidssygemeldinger. Det kan forventes, at færre lang-

tidssygemeldinger giver mere stabilitet (denne faktor kan måske i

nogle tilfælde også indikere noget om institutionens psykiske og fysi-

ske arbejdsforhold). 

Graden af personaleudskiftning. Det kan forventes, at jo mere stabil

en personalegruppe er, jo mere ro og stabilitet er der også omkring bør-

nene og pædagogikken. 
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Til sidst kan den gennemsnitlige alder i personalegruppen også for-

ventes at spille en rolle, særligt hvis hele gruppen er meget ung eller

tæt på pensionsalderen, ligesom forskning viser, at institutionens nor-

mering og størrelse kan spille ind på kvaliteten af en institutions pæ-

dagogik, og dette måske i særlig grad i forhold til socialt udsatte børn.

Endelig peger forskning også på, at kvaliteten af det tværfaglige ar-

bejde og samarbejdet med den offentlige forvaltning har betydning for

afviklingen af den pædagogiske opgave. To faktorer, hvorvidt institu-

tionen er kommunal eller selvejende, og om institutionen er en børne-

have eller en integreret institution med både børnehave og vuggestue,

er ikke rangeret, da det kræver en empirisk afprøvning at afgøre, hvor-

vidt de to faktorer gør en kvalitativ forskel for institutionen i forhold til

HPA-projektets mål om at fremme udsatte børns sociale og lærings-

mæssige kompetencer. Dette falder uden for denne analyse, men ville

kunne komme på tale i senere opfølgende analyser. Som led i analysen

er rammefaktorerne på de områder, der kan rangeres, blevet kodet, og

på den baggrund er der foretaget en kategorisering af institutionerne.

Der er mange måder at foretage en sådan kategorisering på, og de ka-

tegoriseringer, der anvendes her, skal i udgangspunktet ses som en sy-

stematisering af de kvalitative data, som kan give et overblik, men som

ikke kan stå alene. 

For at give et overskueligt billede af, hvordan institutionerne place-

rer sig i forhold til hinanden, ud fra den antagelse at små pointfor-

skelle mellem to institutioner ikke gør dem væsensforskellige, er insti-

tutionerne inddelt i fire kategorier eller grupper på baggrund af deres

placering på rammefaktorer.  Institutionerne fordeler sig som følger:  

Tabel 10: Kategorisering af institutioner på rammefaktorer 

Rammefaktorer – pointintervaller Antal institutioner

Dårlige (under 10 point) 1
Under middel (mellem 10 og 15 point) 4
Middel (mellem 15 og 20 point) 12
Over middel (20 point og derover) 12

I én af de 29 interventionsinstitutioner er rammefaktorerne ifølge

denne optegnelse dårlige, i fire institutioner er rammefaktorerne
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under middel, i 12 institutioner er rammefaktorerne middel, og i 12 in-

stitutioner er rammefaktorerne over middel. 

De områder og forhold i institutionerne, hvor der er størst variatio-

ner, er dels lederens erfaring som leder. Her har en stor andel under ét

års erfaring, hvilket hovedsageligt skal tilskrives de nye ledelsesstruk-

turer i undersøgelsens største kommune, som har betydet omrokerin-

ger med bl.a. flere nye ledere til følge. Der er også store variationer,

hvad angår ledernes niveau af efteruddannelse, hvilket bl.a. også hæn-

ger sammen med de mange nye ledere. Derudover er der betydelige va-

riationer institutionerne imellem, hvad angår antallet af børn per pæ-

dagog samt i samarbejdet med forvaltningen. Førstnævnte kan

formodes at hænge sammen med ledernes prioritering af faglighed i

institutionen, hvor nogle vælger at ansætte mange medhjælpere for at

få så mange ”hænder” som muligt, mens andre prioriterer uddannet

personale. Variationerne i kvaliteten af samarbejdet med forvaltnin-

gen kræver en nærmere analyse. 

De områder, hvor der er middel variation imellem institutionerne,

er primært kønsfordeling og fordelingen i personalegruppen af hen-

holdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere samt anciennitet. Disse

forhold kan evt. igen bunde i lederens prioritering på områderne, alter-

nativt kan det være et produkt af rekrutteringsmulighederne i det ge-

ografiske område. Også områderne, hvor mange børn man har per vok-

sen, og om der arbejdes funktions- eller stuevis, varierer i nogen grad.

Også dette kan hænge sammen med lederens prioritering og/eller po-

litiske målsætninger, fx at forvaltningen har en ambition om, at kom-

munens institutioner arbejder funktionsopdelt, hvilket ligger uden for

den enkelte leders handlemuligheder. 

Sidst er der på følgende områder forholdsvis lidt variation mellem

institutionerne: Institutionerne er generelt ikke plaget af langtidssy-

gemeldinger eller hyppige udskiftninger i personalegruppen, ligesom

det tværfaglige samarbejde med fx støtte- og talepædagoger fungerer

godt. Langt de fleste af institutionernes personalegrupper har desuden

en middel gennemsnitsalder, da der er en blanding af unge og lidt

ældre ansatte. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at de institutioner, der har

mindre gode rammefaktorer, må formodes overordnet at skille sig ud

på de faktorer, hvor der er størst og middelstor variation. Dvs. at de pri-
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mære forskelle ligger omkring ledererfaring, niveauet af efteruddan-

nelse, andelen af børn pr. pædagog samt samarbejdet med forvaltnin-

gen. 

4.3 Øvrige faktorer
I det følgende analyseres og beskrives en række øvrige faktorer, der er

alle andre områder ud over rammefaktorerne. Det gælder pædagogi-

ske faktorer, ledelses- og organisationsudviklingsfaktorer, faktorer, der

knytter sig til HPA-projektet, og faktorer omkring viden og læring i in-

stitutionerne. Analysen er foretaget på baggrund af interviewudsagn

fra institutionslederne og de mønstre i udsagn og holdninger, der kan

identificeres på tværs af institutionerne. På denne måde danner de ud-

sagn, der optræder gentagne gange, et mønster på området.  Denne

fremgangsmåde er anvendt, da disse faktorer har en mere kvalitativ

karakter, der ikke gør det muligt at rangordne dem på linje med ram-

mefaktorerne. Desuden er kun de indikatorer analyseret, hvor det er

muligt at sige noget fælles om institutionerne, og hvor det derfor er

muligt at belyse egentlige mønstre og derved redegøre for, hvad der ka-

rakteriserer svarene i en given kategori. 

4.3.1 Pædagogiske faktorer  

De pædagogiske faktorer knytter sig til den pædagogiske praksis i in-

stitutionens daglige arbejde. Fokus er på institutionernes organisa-

tionskultur, dvs. på formelle og uformelle pædagogiske normer, herun-

der hvad der er ”passende” opgavevaretagelse i institutionen. Til at

belyse de pædagogiske faktorer er der i institutionslederinterviewene

stillet spørgsmål til en række områder, som tilsammen anses for at

være et godt grundlag at vurdere institutioners ståsted på ud fra et im-

plementerings- og læringsteoretisk perspektiv. Det drejer sig om

grundlæggende opfattelser, holdninger og værdier samt parathed til

og erfaringer med at arbejde systematisk og målrettet med udsatte

børns udviklingspotentialer i samspillet med andre børn.

Institutionernes opfattelse af kerneopgaven – som følge af ny lovgivning
Undersøgelsen viser, at lidt under halvdelen af de 29 institutioner,

nemlig 13, finder, at børns trivsel og kompetenceudvikling er en vigtig

kerneopgave i dagens daginstitutioner, og fire af disse institutioner
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nævner desuden læring som en kerneopgave. I flere af lederinterview-

ene fremgår det, at daginstitutionernes læringsbegreb er forbundet

med skolen og den form for færdigheder, der skal tilegnes her i forhold

til fast pensum og særlige kvalifikationer. Dette opfattes af lederne

som værende på bekostning af mere uhåndgribelige sociale færdighe-

der, der i denne sammenhæng bliver et randfænomen. Den form for

læring, der er fokus på i HPA-projektet, er det lærende fællesskab eller

den fællesskabsorienterede læringssituation, hvilket i stor udstrækning

er i modsætning til den læringsopfattelse, som vi ser, er den fremher-

skende i de fleste af institutionerne.

Hvad skal daginstitutionen bibringe børnene
For at få yderligere kendskab til institutionernes rationaler bag den an-

vendte pædagogiske praksis er der spurgt til, hvad daginstitutioner

skal bibringe børn. Analysen af dette spørgsmål er lidt anderledes end

analysen af opfattelsen af institutionernes kerneopgaver. Den måde,

institutionslederne har besvaret dette spørgsmål på, har gjort det mu-

ligt at isolere, hvorvidt man overordnet set opfatter, at børnene skal bi-

bringes udvikling og/eller læring, eller om man finder, at børnene skal

bibringes tryghed og/eller omsorg. Der anvendes betegnelsen og/eller,

da institutionerne nævner flere områder samtidigt (enkelte institutio-

ner fremhæver både udvikling, læring, omsorg og tryghed). 

Analysen viser, at i forhold til spørgsmålet om, hvad institutionen

skal bibringe børnene, nævnes begrebet læring af størsteparten af in-

stitutionerne. Årsagen hertil kan muligvis bl.a. findes i det læreplans-

arbejde, der finder sted i institutionerne. Her er læring og tilegnelse af

viden på de seks læreplanstemaer et krav til den enkelte institution.

Dette spørgsmål understøtter derfor behovet for og potentialet i nær-

mere at analysere institutionernes opfattelse af læring og udvikling. 

Pædagogiske principper 
Dernæst er der spurgt til, hvilke pædagogiske principper man anven-

der i institutionen. Dette er igen for at få indblik i institutionernes pæ-

dagogiske praksis, men spørgsmålet kan også indikere, hvorvidt lede-

ren har gjort sig overvejelser og reflekteret over det principielle

grundlag, institutionen som helhed arbejder på. På spørgsmålet om

hvilke pædagogiske principper, man arbejder med i daginstitutionen,
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har det tillige været muligt at isolere ét overordnet udsagn per institu-

tion. Lige under halvdelen, dvs. 12 institutioner, tager udgangspunkt i

en pædagogik baseret på principper omkring anerkendelse og aner-

kendende relationer. To institutioner tager udgangspunkt i det enkelte

barn og andre to i Howard Gardners teori om de mange intelligenser.

De resterende 13 institutioner har enten ikke redegjort for nogen

egentlige pædagogiske principper eller har nævnt udefinerbare begre-

ber som ”legen” eller ”glæden” uden nærmere at komme ind på, hvad

de principper indebærer. 

Lægges de første kategorier sammen, dvs. den anerkendende til-

gang, det enkelte barn som udgangspunkt og de mange intelligenser,

arbejder i alt 16 af 29 institutioner efter en forholdsvis defineret pæda-

gogisk tilgang, hvilket efterlader godt halvdelen af institutionerne

uden en egentlig (bevidst reflekteret) pædagogik. Dette kan indebære,

at man har en manglende eller mangelfuld eksplicit definition af det

daglige arbejdes grundlæggende principper, hvilket ifølge teorien kan

være et problem for den enkelte medarbejder i forhold til at finde me-

ning og sammenhæng mellem organisationens overordnede opgave-

varetagelse og de daglige arbejdsgange (Winter, 1998; Winter & Han-

sen, 2008). 

Didaktiske modeller 
I institutionslederinterviewene er der videre spurgt til, hvorvidt man i

det pædagogiske arbejde anvender didaktiske modeller. Anvendelse af

sådanne modeller vil uddybende kunne indikere i hvor høj grad, der

finder systematisk refleksion i udførelsen af det daglige arbejde sted.

Analysen viser, at fire ud af 29 institutioner systematisk anvender di -

daktiske modeller, fem bruger sådanne modeller indimellem, mens 20

institutioner ikke anvender didaktiske modeller i det pædagogiske ar-

bejde. 

Analysen viser således, at 14 % af institutionerne bruger didaktik

som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Dette skal desuden

ses i lyset af, at undersøgelsens største kommune direkte har henstillet

til, at kommunens institutioner anvender den didaktiske model

”SMTTE-modellen” i det pædagogiske arbejde og særligt i forbindelse

med institutionernes udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. På

trods af kommunens opfordringer viser undersøgelsen, at ikke mange
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har taget denne opfordring til sig. Dertil kommer, at mange af de inter-

viewede institutionsledere ikke vidste, hvad didaktiske modeller var.

Undersøgelsen viser således, at anvendelse og ofte også kendskabet til

didaktik i den pædagogiske praksis er begrænset. 

Identifikation af socialt udsatte børn 
Institutionslederne er også spurgt om, hvorvidt man føler sig i stand til

at identificere socialt udsatte børn i institutionerne. Området er ind-

draget for at få et indblik i, i hvor høj grad institutionerne har øje for

denne problematik, samt hvad det er for signaler, der kan indikere evt.

udsathed. I interviewene giver stort set alle institutionsledere udtryk

for, at de er i stand til at identificere socialt udsatte børn. Kun én insti-

tution mener ikke, at de kan identificere udsatte børn, mens to institu-

tioner er lidt usikre på, hvorvidt de er i stand til det. Undersøgelsen

viser således, at langt hovedparten af de adspurgte institutioner kan

identificere udsatte børn. Derimod er institutionernes definitioner

og/eller indikatorer på socialt udsatte børn meget forskellige. De to

overordnede områder drejer sig om dels barnets adfærd i forhold til, at

barnet enten er meget indesluttet eller udadreagerende, dels omsorgs-

mæssige forhold omkring barnet som manglende hygiejne og op-

mærksomhed fra forældrene. Desuden nævnes hyppigt personalets

gode kendskab og forhold til familierne som en afgørende faktor for at

kunne identificere udsathed. 

Strategier for arbejdet med udsatte børn
I interviewene er der også spurgt til institutionernes anvendelse af

strategier for og i arbejdet med udsatte børn. Dette område er for de

fleste institutioners vedkommende besvaret med flere udsagn/strate-

gier. Generelt gælder for alle 29 institutioner, at man vægter et tæt

samarbejde med de udsatte børns forældre højt, og at man i de institu-

tioner, hvor man vurderer at have udsatte børn, som er langt største-

parten, generelt snakker meget om denne gruppe børn i personale-

gruppen. Dertil kommer, at 14 af de 29 institutioner fremhæver, at en

strategi er at indhente støtte udefra. Denne form for støtte dækker

over et bredt spekter af bl.a. støtte- og talepædagoger, PPR, psykologer

og ekstra timer. I ni institutioner diskuterer man de udsatte børn jævn-

ligt på personalemøder, hvilket flere oplever i sig selv kan skabe en po-
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sitiv forandring. Syv institutioner arbejder med relationer i forhold til

udsatte børn, bl.a. med relationsskemaer, hvor relationerne mellem

barn-barn og barn-voksen registreres, samt med forskellige måder at

støtte barnet på til at komme ind i de øvrige børns leg. Fem institutio-

ner laver særlige individuelle (handle)planer til internt brug, tre insti-

tutioner sætter en primærvoksen på det enkelte udsatte barn, mens to

institutioner fremhæver, at de gør det samme som ved de øvrige børn,

dvs. at man ikke tager andre tiltag eller bruger en anden pædagogik

over for denne gruppe. Én institution forsøger at støtte barnet i dets ek-

sisterende ressourcer, mens en anden institution bruger en bestemt

metode (Kuno Beller). Endelig er der to institutioner, der ikke besvarer

spørgsmålet, eller taler i så abstrakte termer, at det ikke kan tydes som

en strategi. 

Analysen på dette område viser, at næsten alle institutioner har

strategier for socialt udsatte børn. Undersøgelsen giver samtidig et

overblik over de anvendte strategier (se evt. bilagsmateriale), men ikke

nogen egentlig begrundelse for, hvorfor en strategi anvendes. En nær-

mere analyse af disse årsager ville kunne bidrage til at belyse institu-

tionernes børnesyn, herunder hvordan man opfatter betydningen af

børnenes muligheder for at udvikle sig i fællesskabet frem for at se ud-

satte børn som isolerede børn, der modtager støtte ”udefra”.           

Arbejdet med pædagogiske læreplaner
Undersøgelsen belyser også institutionernes arbejde med de pædago-

giske læreplaner, og i institutionslederinterviewene er der spurgt til,

hvordan de enkelte institutioner arbejder med læreplaner. Flere af in-

stitutionerne giver udtryk for, at de anvender flere metoder/måder, og

derfor tegner hver institution sig for flere udsagn. 

Den mest anvendte måde at arbejde med pædagogiske læreplaner

på er at lave praksisfortællinger og iagttagelse, der efterfølgende ana-

lyseres i forhold til læreplanstemaerne. Det gør ni af de 29 institutio-

ner. Ligeledes arbejder ni institutioner med krop og bevægelse som et

tema i læreplansarbejdet. Dette skal ses i lyset af, at undersøgelsens

største kommune har udstukket dette tema som fælles fokus for arbej-

det med læreplaner for alle institutioner i kommunen. Fem institutio-

ner giver udtryk for, at der arbejdes med læreplaner på personalemø-

der, og fem institutioner har bearbejdet dem på pædagogiske
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lukkedage og/eller en pædagogisk weekend. Tre institutioner bruger

teorien om ”de mange intelligenser” i relation til læreplanerne, mens

to institutioner har udviklet særlige aktivitetsskemaer, hvor man sam-

menholder aktiviteten med de seks temaer. Endelig er der tre institu-

tioner, der ikke besvarer spørgsmålet eller taler i så abstrakte termer, at

det ikke kan tydes, hvordan de arbejder med de pædagogiske lærepla-

ner.  

Hertil kommer, at det overordnede indtryk er, at læreplansarbejdet

ikke endnu (på undersøgelsestidspunktet) er en integreret del af den

pædagogiske dagligdag. Det er for en stor del af institutionerne noget,

der er overstået ”for nu”, og man holder vejret i forhold til, hvornår der

kommer nyt på området. I en af kommunerne venter flere institutio-

ner på, at deres læreplaner skal blive godkendt i forvaltningen, og ind-

til man har svar på dette, foretager man sig ikke yderligere på området. 

Undersøgelsen af institutionernes arbejde med læreplansområdet

åbner for mange mulige, uddybende analyser. Selve problemerne og

modstanden mod læreplanerne kræver en nærmere analyse af, hvad

det præcis er, man har modstand mod, hvad det er for skriftlige opga-

ver, der er vanskelige og af, om der måske er tale om en ”modnings-

fase” i institutionerne, hvor man har modstand, fordi der indføres nye,

ukendte opgaver, og at modstanden derfor ikke isoleret har noget med

læreplanerne at gøre. Disse og lignende spørgsmål er interessante at

analysere, både for at opnå yderligere kendskab til de enkelte institu-

tioner, men også for i henhold til formålet med denne analyse at blive

i stand til at belyse sammenhængen over til HPA-interventionen. 

Opfattelse af effekt af strategier for udsatte børn  
Efterfølgende er lederne blevet spurgt, hvorvidt de mener, at strategi-

erne for socialt udsatte børn har effekt? Dette er bl.a. undersøgt, fordi

vi antager, at det giver mening i det daglige pædagogiske arbejde, og at

arbejdsglæden styrkes af følelsen af og overbevisningen om, at man

kan gøre en reel forskel (som vist hos Jensen, 2005, 2009). 23 af de 29

institutioner giver udtryk for, at de omtalte strategier for arbejdet med

socialt udsatte børn har effekt. Ingen institutioner mener, at strategi-

erne decideret ingen effekt har. Tre institutioner giver udtryk for, at

strategierne kun har effekt i nogle tilfælde, mens én institution mener,

at strategierne ikke har så stor effekt som ønsket særligt pga. mang-
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lende ressourcer. En enkelt institution undlader helt at besvare spørgs-

målet. Undersøgelsen viser således, at stort set alle institutioner

mener, at strategierne for udsatte børn har effekt – i hvert fald på kort

sigt. Rigtig mange mener også, at strategierne kan have effekt både i

skolen og i voksenlivet. Men her fremhæves dog varierende forudsæt-

ninger for, at effekterne bliver langvarige, og der fokuseres primært på,

hvilke oplevelser børnene får senere i livet, og ikke mindst skolen anses

som meget vigtig. 

Sammenfattende viser analysen af de pædagogiske faktorer, at der

er potentialer, men for manges institutioners vedkommende langt

igen med hensyn til at arbejde målrettet og systematisk med en læ-

ringsorienteret pædagogik generelt og i forhold til udsatte børn. Det

refleksive niveau svinger, men det ser ud til, at paratheden er til stede.

Det afgørende element i den sammenhæng er, hvordan organisations-

kulturen på det pædagogiske område er, dvs. på formelle og uformelle

pædagogiske normer, og hvad der er ”passende” opgavevaretagelse i

institutionen, og her kommer ledelse og ledelsesfaktorer i fokus. 

4.3.2 Ledelses- og organisationsfaktorer  

Forskning peger på, at faktorer omkring en organisations ledelses- og or-

ganisationsudvikling kan have betydning for implementeringsgraden

af en intervention (se Winter, 1998; Winter & Hansen, 2008) og for orga-

nisatorisk læring på vej mod innovation (Elkjær, 2005). Endvidere har vi

indledningsvis i denne analyse set, at der er størst og middelstor varia-

tion på institutionerne, bl.a. hvad angår ledererfaring og niveauet af ef-

teruddannelse.  Der er i institutionslederinterviewene stillet spø rgs  mål,

der gør det muligt at belyse institutionernes overordnede ledelsesstil

samt de overvejelser, lederne gør sig herom. Dertil kommer, at den

konkrete tilrettelæggelse af institutionens kerneopgaver fra ledelsens

side er et vigtigt aspekt med betydning for bl.a. den enkelte medarbej-

ders oplevelse af mening i hverdagen, og det er i relation hertil afgø-

rende, at der er sammenhæng mellem de daglige arbejdsopgaver og

institutionens overordnede mål (Krogstrup, 2006). Med disse faktorer

søges relevante aspekter af de ledelsesmæssige overvejelser indfanget,

herunder hvorvidt og hvordan der i institutionen er foretaget en priori-

tering af arbejdsopgaverne med henblik på at systematisere institutio-

nens daglige arbejde. 
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Værdigrundlag
Institutionslederne er også blevet spurgt om, hvad grundlaget (værdi-

grundlaget) for deres ledelses- og organisationsstrategier er, samt hvor-

dan de udfoldes. Mange af institutionslederne forstod ikke spørgsmålet

eller havde meget svært ved at svare på det. I de situationer blev det

omformuleret til, hvilke ledelsesmæssige tanker lederne gør sig i for-

hold til deres personale. I analysen af dette spørgsmål har det i nogle

 institutioner været muligt at isolere ét udsagn, der samlet set dækker

ledernes overvejelser omkring institutionernes ledelses- og organisa-

tionsgrundlag, mens de resterede institutioner ikke er kommet frem til

en egentlig holdning på området, som nedenstående analyse viser. 

Som nævnt indledningsvis er der flere institutioner, der ikke besva-

rer spørgsmålet, hvilket er tilfældet i syv ud af de 29 institutioner. I

disse institutioner har det ikke været muligt at indkredse lederens le-

delsesmæssige overvejelser. Det skyldes forskellige årsager, bl.a. er

flere af lederne desorienterede over spørgsmålet og finder det svært at

svare på, og dertil kommer, at man i den største af undersøgelsens

kommuner er i gang med store ledelsesmæssige omstruktureringer,

hvilket har betydet generel uklarhed på ledelsesområdet, samtidig

med at mange nye ledere, uden tidligere ledelsesmæssig erfaring, er

kommet til. Fem af de 29 institutioner giver udtryk for, at medarbejder-

nes medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde er det overord-

nede ledelsesværdigrundlag, mens fire institutioner fremhæver an-

svarlighed som det bærende element. Fire ledere har indført

værdibaseret ledelse i deres institution, mens tre institutioner arbej-

der efter en anerkendende tilgang, to har åbenhed som det bærende

princip, og i andre to institutioner ledes ifølge demokratiske princip-

per. Sidst har to institutioner respekten (for personale, børn og fami-

lier) i centrum, mens én har fagligheden som det ledelsesmæssige

omdrejningspunkt.

Overordnede mål 
Undersøgelsen belyser også institutionernes målsætninger, og lederne

er blevet spurgt om, hvad institutionens overordnede generelle mål er

(if. bilagsmateriale, tabel 12). Mange af institutionerne har givet ud-

tryk for, at man har flere overordnende mål, og da der ikke er bedt om

en egentlig prioritering af målene, er det ikke muligt at rangordne de
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forskellige udsagn i forhold til hinanden. Ti af de 29 institutioner giver

udtryk for, at det at have og skabe et godt arbejdsmiljø er et afgørende

mål. Otte fremhæver det at sikre børnenes vilkår og trivsel som cen-

tralt, seks institutioners mål er bl.a. at være og forblive i positiv udvik-

ling, mens fem institutioner henviser til de politisk fastsatte mål, som

er anført i deres kontrakt (kontraktstyrede institutioner) og/eller i læ-

replanstemaerne/målene. I fire institutioner er målet åbenhed, mens

det tillige for fire er ansvarlighed. I én institution er det at supplere fa-

milien, og til en vis grad samfundet, et mål. Sidst er der tre institutio-

ner, der ikke svarer meningsfyldt på spørgsmålet eller svarer så ab-

strakt, at det ikke er muligt at kondensere et svar. 

Også på dette område var flere af de interviewede ledere tøvende i

deres besvarelser på linie med den usikkerhed, der var omkring de le-

delsesmæssige overvejelser, dog i mindre grad. Mange vendte tilbage

til overvejelser omkring institutionens pædagogiske arbejdsform, og

flere sagde, at de havde samme mål for personalet som for børnene.

Også her udviklede interviewet sig til et forum for refleksion for

mange af lederne, ligesom flere henviste til kontraktmål og andre ned-

skrevne mål. Området er, på linje med det foregående, et område, der

med fordel og af samme årsager som anført ovenfor kan belyses nær-

mere ved yderlige analyser. 

Tradition for projektorienteret arbejde
Lederne er ligeledes blevet spurgt, om man i institutionen arbejder

projektorienteret. Ni af i alt 29 institutioner vurderer, at de arbejder

projektorienteret, herudover er der yderligere 13 institutioner, der gør

det periodevis. Seks institutioner arbejder ikke projektorienteret, mens

en enkelt institution ikke ved, om den metode, man anvender, kan be-

skrives som projektorienteret. 

Besvarelserne på dette område er meget unikke, hvorfor der i det

følgende er skitseret nogle overordnede tendenser og ikke en egentlig

procentfordeling. De projekter, der arbejdes med i de institutioner, der

arbejder projektorienteret, spænder vidt. Hovedparten af projekterne

vil ikke kunne betegnes som egentlige udviklingsprojekter, men sna-

rere som produktorienterede projekter eller en kombination af udvik-

lings- og produktorienterede. Der er overordnet tre typer projekter, der

går igen: Der er 1) de kommunalt eller politisk initierede projekter, som
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fx projekter omkring kontraktstyring, pædagogiske læreplaner, herun-

der krop og bevægelse, der som nævnt er fokusområder i en af de to in-

terventionskommuner. Der er 2) de traditionsbundne projekter, sær-

ligt omkring højtider som jule-, sommer- og høstfester, og sidst er der

3) projekter, som er initieret og tilrettelagt af institutionerne selv. 

Hvordan institutionerne arbejder projektorienteret, blev af stort

set alle ledere omfortolket til et spørgsmål om, hvad projekterne ty-

pisk handler om, mere end det er den egentlige projektorienterede ar-

bejdsmetode, lederne har beskrevet. Dette ligger på linie med de svar,

der er afgivet omkring anvendelse af didaktiske modeller. Undersø-

gelsen lægger op til nærmere at undersøge hvilke barrierer, der findes

for at arbejde mere projektorienteret, og som her i forbindelse med ar-

bejdet med HPA-projektet – om det er et spørgsmål om manglende tid

og organisering eller et produkt af, at man mange steder “gør som

man plejer”. 

Organisering af det pædagogiske arbejde/projekter
I forlængelse af spørgsmålet om, hvorvidt man arbejder projektorien-

teret i institutionerne, er lederne blevet spurgt om, hvordan de organi-

serer det pædagogiske arbejde og projekter. Overordnet viser svarene,

at organiseringen af det pædagogiske arbejde, aktiviteter og projekter

sker på flere måder. 

Undersøgelsen viser, at hovedvægten af institutionernes pædagogi-

ske planlægning sker på personalemøder. Det kan evt. betyde, at plan-

lægningen nogle steder sker på bekostning af substantielle pædagogi-

ske diskussioner, da planlægning meget handler om ”hvordan” og

”hvornår”. Dette skal sammenholdes med, at 17 % af institutionerne

holder ugemøder, hvor det praktiske håndteres. Det betyder, at man i

mange af de resterende 83 % af institutionerne også håndterer de

praktiske gøremål på personalemøder, hvilket kan give endnu mindre

plads til pædagogiske refleksioner og diskussion. Dette kræver imidler-

tid en nærmere empirisk analyse, da det ikke kan udelukkes, at man

har andre foranstaltninger, hvorunder man varetager det praktiske.

Under alle omstændigheder indikerer analysen, at yderligere undersø-

gelse af, hvordan institutionerne planlægger og organiserer det pæda-

gogiske arbejde, vil være gavnligt på flere områder. Det vil bl.a. kunne

give indsigt i institutionernes refleksionsniveau samt i ledernes ledel-
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sesmæssige egenskaber i forhold til inddragelse af medarbejdere og

lignende.          

Uddannelses-/udviklingsinstitution
Institutionslederne er også blevet spurgt direkte, om man opfatter sin

institution som værende uddannelsesorienteret og/eller udviklings-

orienteret. I alt 17 af de 29 ledere betegner deres institution som væ-

rende uddannelsesorienteret i forhold til kursusaktivitet o.l. Tre insti-

tutioner er i mindre grad uddannelsesorienterede, mens otte ikke er

uddannelsesorienterede. Lederen i den sidste institution ved endnu

ikke, hvor uddannelsesorienteret personalet er, da hun er nyansat.

Som det fremgår, er over halvdelen af institutionerne ifølge eget ud-

sagn uddannelsesorienterede. I forbindelse med institutionernes ud-

dannelsesorientering er der tillige spurgt til, hvorvidt man i institutio-

nen har studerende, da det til en vis grad også vil kunne bruges som en

indikator på institutionens udviklings- og uddannelsesgrad. Det skal

dog understreges, at det at have studerende ikke alene kan tages som

et udtryk for, at institutionen er uddannelsesorienteret. I nogle institu-

tioner handler det også om at “få flere hænder”, dvs. at det er en måde

at opnormere personalegruppen på, og i de fleste institutioner må

man formode, at motivet for at tage studerende ind er en kobling mel-

lem et reelt ønske om at være i udvikling og få ny inspiration, at være

med til at hjælpe og påvirke kommende kolleger samt at opnå den om-

talte udvidelse af personalegruppen. 

Samlet set er lederne tydeligvis ikke så vant til at reflektere over le-

delsesopgaven relateret til det pædagogiske arbejde, målsætninger,

værdigrundlaget og det uddannelses- og projektorienterede arbejde. 

Ledelsesopgaven opfattes hyppigt som vanskelig, bl.a. som følge af

at den er under omstrukturering i en af kommunerne, men også som

følge af, antages det, at der ikke tidligere har været så stor tradition for,

at ledelsen af en pædagogisk institution, daginstitution, træder så

stærkt i karakter som leder med bevidste og kommunikerede mål og

værdigrundlag. Når der tales om ledelse, er det oftere om den konkrete

aktivitetsplan, samtalen drejer sig, og når der tales om ledelsesopga-

vens betingelser, fremhæves mange barrierer, som kan henføres til

ressourcemæssige aspekter. I HPA-projektets koncept lægges der op til,

at implementeringsprocessen netop ledes af lederen for institutionen,
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og dette ledelsesniveau ser altså ud til at være et væsentligt omdrej-

ningspunkt, som det vil være vigtigt at forfølge gennem HPA-interven-

tionens gennemførelse og analysen af implementeringsprocesser og

læring i institutionerne.  

4.3.3 Faktorer som relaterer sig til HPA-projektet 

Faktorerne i relation til HPA-projektet belyser de aspekter af interven-

tionsinstitutionernes arbejde med projektet, der formodes at spille ind

på implementeringsprocesser, læring i organisationen og de endelige

virkninger og effekter. Der er spurgt til ledelsens motivation forud for

HPA-interventionen og aktuelt på undersøgelsestidspunktet (½ år inde

i projektet), organisering af HPA-interventionen i institutionen samt

arbejdet konkret med de første faser. Særligt omkring den konkrete

planlægning af projektet er svarene i udgangspunktet (baseline) man-

gelfulde, da langt de fleste institutioner på interviewtidspunktet kun

har arbejdet med udfyldelse af henholdsvis screenings- og gab-spørge-

skemaer. Det samme gælder spørgsmålet om introduktion til projektet

for nye medarbejdere, og her har ingen generelt gjort sig overvejelser i

den retning, og kun få har fået en ny medarbejder i perioden.  Med

hensyn til det videre projektforløb er der hentet oplysninger om de

samme aspekter i de nævnte follow-up interview, som søger at be-

skrive de konkrete implementeringsprocesser.  

Motivation 
I undersøgelsen er der inspireret af implementerings- og den organisa-

toriske læringsforskning (Winter & Hansen, 2008; Elkjær, 2005) spurgt

til lederens og herunder institutionens motivation for projektet både

ved projektets start og på tidspunktet for interviewet. Undersøgelsen

af dette område bunder i en formodning om, at motivation hos de di-

rekte deltagere er en væsentlig og nødvendig faktor for at kunne im-

plementere en intervention. I HPA-projektet er det pædagogiske perso-

nale ikke blot deltagere i projektet, de er det ”udførende led” af

interventionen. Det er med andre ord lederen, der har ansvar for, at det

pædagogiske personale som samlet organisation udvikler de egenska-

ber, der skal genere interventionens effekter, dvs. opkvalificere børns

sociale og læringsmæssige handlekompetencer. Dette sker kun gen-

nem en organisationskultur, der åbner for sådanne læringsprocesser
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for de voksne. I den forbindelse tales der hos Winter & Hansen (2008,

18) om begrebet ”vilje/interesse”, og hos Elkjær (2005) tales der om ”vil-

lighed” som en rettethed.

”imod at gribe mulighederne uden at dette gøres til udelukkende et

spørgsmål om individuel vilje og handlekraft, men netop fastholder for-

eningen af subjekt-i verden” (ibid., 171). 

Fra begge tilgange lægges op til at forstå organisationen og organisa-

tionskulturen manifesteret i dens værdigrundlag og holdninger som

afgørende for såvel vilje som udfoldelse og udvikling af den pågæl-

dende intervention, og dertil kommer en ”kunnen”, dvs. individuelle

ressourcer, eller det Winter kalder ”kapaciteter”. 

Ud fra dette teoretiske perspektiv er det lederens opgave at skabe en

rettethed og gøre denne til en del af kulturen som grundlag for imple-

menteringsprocessers igangsættelse, gennemførelse og resultat. Der-

for undersøges lederens motivation for projektet både ved projektets

begyndelse og på interviewtidspunktet og siden, som vi skal se det,

som del af follow-up undersøgelsen.

Otte af 29 institutioner er på interviewtidspunktet motiveret for

projektet i udgangspunktet. Det begrundes særligt i, at man generelt

finder projektet spændende, bl.a. nævnes perspektiverne i at have

fokus på både børnenes og pædagogernes kompetencer, samt at pro-

jektet giver gode udviklingsmuligheder for personalegruppen. 16 af de

29 institutioner giver udtryk for, at de er lidt, dvs. noget, motiverede.

Denne kategori indebærer bl.a., at lederen er motiveret, men ikke har

formået at få sin personalegruppe med, og at lederen i den “ideelle ver-

den” gerne ville gøre noget mere ud af projektet, men af forskellige år-

sager, bl.a. ledelsesmæssige omstruktureringer, som kommunen har

pålagt dem, ikke ser sig i stand til at gøre det. Endelig er fem af de 29 in-

stitutioner ikke motiverede for projektet på interviewtidspunktet.

For at kunne kortlægge udviklingen (bevægelsen) i institutionernes

motivation for projektet er lederne blevet spurgt, hvordan deres moti-

vation var ved projektets opstart.  Her svarer 13 af 29 institutioner, at

de ikke var motiverede for at gå ind i projektet, 12 institutioner var mo-

tiverede fra start, mens to var lidt motiverede. De resterende to institu-

tioners ledere var ikke ansat i institutionen ved projektets begyndelse,
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og de kunne derfor ikke udtale sig om motivationsniveauet på davæ-

rende tidspunkt.

Undersøgelsen lægger op til at gennemføre nærmere analyser af

forholdene omkring de institutioner, der ikke var motiverede, for at be-

lyse, om det var institutionelle interne forhold, der hæmmede motiva-

tionen, eller det var projektet og projektets set-up som sådan, der vir-

kede demotiverende. Sådanne analyser kan follow-up undersøgelsen

kaste yderligere lys over.     

Organisering af HPA-projektet og initiativtagning
I det følgende er lederne spurgt, hvordan de organiserer arbejdet med

HPA-projektet i institutionerne. Som nævnt tidligere er det med det fo-

religgende interviewmateriale ikke muligt at systematisere, hvordan

man konkret i institutionerne organiserer HPA-projektet, hovedsagelig

fordi der ikke er sket nogen form for organisering ud over udfyldelse af

spørgeskemaer til henholdsvis screening af børns sociale og lærings-

mæssige kompetencer og til gab-analyserne. Derimod er det muligt at

kortlægge, hvordan man har planlagt at organisere projektet og imple-

menteringen af det, fx er der spurgt til, hvem i institutionerne der

tager initiativ til HPA-relaterede opgaver. I 13 af de 29 institutioner er

det lederen alene, der tager initiativ i projektet og organiserer planlæg-

ningen heraf. I ni institutioner er det også lederen, men i samarbejde

med en udpeget HPA-tovholder, der organiserer projektet, i andre seks

institutioner er det lederen og souschefen, der er initiativtagere, og i en

enkelt institution er det souschefen i samarbejde med en tovholder,

der tilrettelægger gennemførelse af projektet. Det er således i udpræ-

get grad lederne, der er primus motor i HPA-projektet. 

I 24 af de 29 institutioner (83 %) deltager hele personalegruppen,

dvs. både pædagoger og pædagogmedhjælpere i HPA-projektet, mens

det i fem institutioner udelukkende er pædagogerne, dvs. det uddan-

nede personale, der deltager. Undersøgelsen viser, at den generelle

holdning er, at alle i personalegruppen, i hvert fald alle pædagogerne,

der er knyttet til institutionen, deltager i arbejdet med HPA-projektet.

Det signalerer, at projektet er relevant og gavnligt for alle medarbej-

dere, hvilket også understøttes at indtrykket fra interviewene.  
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De første faser i HPA-projektet 
Ledernes besvarelser af spørgsmålet om, hvordan man har organiseret

de første faser af HPA-projektet i institutionerne, viser følgende ten-

denser: I de første faser af HPA-projektet har alle 29 interventionsinsti-

tutioner udfyldt spørgeskemaer dels i forbindelse med screeningen af

børns sociale og læringsmæssige handlekompetencer, dels i forbin-

delse med gab-profilerne (se også kapitel 1). I lige knap halvdelen af in-

stitutionerne er dette det eneste, der er foretaget i projektet frem til in-

terviewtidspunktet. Dvs., at 14 af de 29 institutioner ikke har foretaget

sig andet i projektet end at udfylde skemaerne. 11 institutioner har ud

over at udfylde skemaerne læst i Kvalifikationsmappen, mens én insti-

tution har læst en anden relevant artikel. I tre institutioner er lederne

nyansatte, hvilket betyder, at de ikke har kendskab til, hvordan institu-

tionen har arbejdet med de første faser af projektet. 

Det må dog tilføjes, at i de 38 % af institutionerne, der har læst i

HPA-mappen, er det meget få, der har læst systematisk i den på inter-

viewtidspunktet. I langt den overvejende del af institutionerne har

man læst sporadisk, evt. i forbindelse med et samlet og eksternt arran-

geret HPA-arrangement eller udfyldelse af spørgeskemaer. I de institu-

tioner, hvor man har læst, er det primært stoffet omkring in- og eksklu-

sion og handlekompetencebegrebet, man har sat sig ind i. Denne

forholdsvis lave andel, der har læst, på trods af at alle deltagere har fået

udleveret sin egen personlige kvalifikationsmappe, afspejler ikke nød-

vendigvis det egentlige billede af mappens anvendelse, da mange le-

dere giver udtryk for, at man ikke forventer, at personalet har læst i

den, da de ikke har fået ekstra timer til rådighed til læsning. Det indi-

kerer, at mange ledere ikke har en forventning om, at medarbejderne

opkvalificerer sig uden for arbejdstiden, men det indikerer også, at

flere kan have læst uden lederens vidende, netop fordi hver enkelt

medarbejder har en kvalifikationsmappe. 

På denne baggrund vil en nærmere analyse af, hvorfor man ikke har

læst, være gavnlig. Mange mener, at Kvalifikationsmappen er svært

tilgængelig, hvilket kommer til udtryk i interviewene. Men det bliver

også fremhævet af flere af de institutioner, der ikke har læst i mappen

endnu, hvilket kan tyde på, at man på forhånd tror, at Kvalfikations-

mappen er for svær uden at have set i den. Det ville være en fordel at få

belyst denne problemstilling nærmere, da den helt kan afholde nogle
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fra at kigge i mappen. Dette spørgsmål forfølges i follow-up delen af

undersøgelsen med henblik på at belyse de komponenter af imple-

menteringsprocessen, som Winter & Hansen (2008) kalder personlige

ressourcer, dvs. kapacitet, herunder faglige forudsætninger for at gen-

nemføre implementeringsprocessen.

4.3.4 Videns- og læringsfaktorer  

Med den sidste kategori videns- og læringsfaktorer søges at indfange

forskellige aspekter af viden og institutionernes brug af viden. Viden

ses her i relation til professionens faglige område, dvs., at viden knyt-

ter sig til den pædagogiske praksis generelt og viden omkring udsatte

børn og pædagogiske læreplaner i særdeleshed. Fokus i denne del af

analysen er på faktorer, der kan være med til at belyse, hvad der på in-

stitutionsniveau fremmer og hæmmer anvendelse af ny viden, herun-

der hvordan viden bliver til videnbaseret handling i relationen mellem

Kvalifikationsmappens vidensindhold og det fjerde vidensfelt, der er

praksisviden (se også kapitel 1). Formålet er bl.a. tentativt at kunne

skitsere, hvorvidt den enkelte institution er præget af en udviklingsori-

enteret tilgang til viden, en søgende tilgang eller er præget af decideret

modstand i forhold til (ny) viden.

Følgende to områder er ikke analyseret under denne kategori: dels

hvordan HPA-viden anvendes i fællesskabet, da det ikke bidrager med

nyt i forhold til det tidligere spørgsmål omkring HPA-projektets første

faser (se ovenfor), og dels hvilket følt vidensbehov, lederen sidder med

i forhold til HPA-projektet. Det skyldes bl.a., at størsteparten af lederne

på interviewtidspunktet er afventende i forhold til gab-analyserne, og

at svarene er for unikke til systematisering.  

Fælles ”videnslager”
Lederne er spurgt, om man oplever at have et fælles ”lager” af viden i

institutionen. Dette område er belyst, da en fælles faglig viden i perso-

nalegruppen formodes at være væsentlig for at kunne arbejde ensar-

tet og konsistent på tværs af personalegruppen i dagligdagen og her-

under være en forudsætning for arbejdet med undersøgelse af praksis

samt tænkning og kritisk refleksion, der ifølge det pragmatiske blik på

læring, der er anlagt i studiet (jf. kapitel 1), antages at have central be-

tydning for implementeringsprocessen. Godt halvdelen af institutio-
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nerne oplever at have et sådant videnslager, da 15 af de 29 ledere

mener, at deres institution har fælles viden bl.a. om det pædagogiske

arbejde med socialt udsatte børn og pædagogiske læreplaner. Tre insti-

tutioner mener at have delvis fælles viden, mens fire institutioner ikke

oplever at have et fælles lager af viden. Fem institutioner svarer

ukonkret på spørgsmålet. I de resterende 10 institutioner er lederne

ikke i stand til at vurdere, om man har et fælles lager af viden, da de er

nyansatte i institutionen.

Der er således potentiale for at udvide den fælles viden i institutio-

nerne og den fælles rettethed mod at arbejde med viden, og flere insti-

tutioner nævner netop HPA-projektet som en kilde til øget fælles viden

og generel opkvalificering af personalegruppen. Desuden vil analyser,

der belyser, hvilken viden man primært savner i institutionerne,

kunne være med til at sætte fokus på vidensarbejdet. Samtidig ville

det også være relevant at analysere metoder til at dele og oplyse om

viden, således at alle medarbejderes viden i videst muligt omfang

gøres tilgængelig for så mange som muligt i det daglige arbejde.      

Hvad gør man for at få mere viden, og hvad er kilder til viden?
Lederne er blevet spurgt om, dels hvad man gør generelt for at opnå

mere viden, bl.a. i forhold til arbejdet med læring vedrørende socialt ud-

satte børn og pædagogiske læreplaner, og hvilke kilder til viden institu-

tionen mere specifikt bruger. Institutionerne har dels flere metoder til at

få mere viden og dels flere kilder til viden. De to områder, altså metoder

til at få viden og kilder til viden, er i høj grad overlappende. Den mest an-

vendte kilde til viden er faglitteratur. 19 af 29 institutioner nævner

denne form for videntilegnelse, flere institutioner har deres eget lille

“bibliotek” og er medlem af en pædagogisk bogklub. Derefter kommer

artikler i tidsskrifter og fagblade, som 17 institutioner nævner, 12 insti-

tutioner bruger kurser som en vej til viden, otte henter oplægs- og fore-

dragsholdere ind i institutionen udefra, mens seks institutioner nævner,

at man trækker på eksperter herunder PPR, psykologer, konsulenter og

lignende. Seks institutioner henter viden i tværinstitutionelle netværk,

mens fire trækker på viden fra den kommunale forvaltning. Tre ledere

nævner Internettet som en kilde til viden, i to institutioner formidler le-

deren (sin) viden til personalet, mens man i en institution nævner de

studerende som kilder til viden, særligt på det teoretiske område. 
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Undersøgelsen viser, at der er potentiale for at udvide kilderne til

viden i mange institutioner, fx via netværksdannelse. I den senere

analyse af follow-up data kommer vi tættere på spørgsmålet om, hvor-

dan HPA-interventionen har bidraget med viden om nye handlemulig-

heder i forhold til at arbejde med viden, refleksion, undersøgelse og

tænkning.  

Hvornår opstår behovet for ny viden? 
Efterfølgende er lederne blevet spurgt om, hvornår behovet for ny

viden opstår, dvs., i hvilke situationer oplever man et behov for at ind-

hente viden. 16 af de 19 ledere oplever, at behovet for ny viden opstår i

situationer, hvor man føler sig “på dybt vand” i forhold til et barn, og

når man undrer sig over et barns reaktioner eller adfærd, altså når ”ru-

tiner” kommer til kort. Fem ledere giver udtryk for, at behovet for ny

viden opstår løbende eller “hele tiden”, tre nævner samspillet med for-

ældrene som situationer, hvor et vidensbehov kan opstå, ligeledes tre

nævner situationer, hvor der opstår noget nyt i børnegruppen, fx hvis

børnene pludselig er meget interesserede i at lege læge-lege eller kysse

hinanden, eller det kan være i overgangssituationer, hvor de store børn

skal forberedes til skolen. To ledere oplever, at behovet for viden opstår

som følge af den politiske debat, mens en leder har løbende behov for

ny viden i forbindelse med institutionens handicapbørn, ligesom en

oplever, at deres studerende stiller spørgsmål, der kræver ny viden.

Sidst er der to institutioner, der svarer så ukonkret, at det ikke er muligt

at beskrive, hvornår behovet for ny viden opstår. 

Undersøgelsen viser, at behovet for ny viden i institutionerne i høj

grad udspringer af en påvirkning indefra i institutionen og som oftest

pga. et barns adfærd. Men behovet kan også opstå som følge af ydre

påvirkninger, fx nye opgaver eller en heftig politisk debat på et fagligt

relateret område. Særligt i forhold til at honorere de interne behov for

viden er kendskab til det øvrige personales viden på det pågældende

område afgørende. Dvs., at det handler om at opbygge et så fyldestgø-

rende og eksplicit lager af viden i institutionen, at det hurtigt står klart,

om den nødvendige viden skal indhentes udefra, eller vidensressour-

cerne allerede findes i institutionen.       
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Anvendelse af ny viden
I det følgende er ledernes overvejelser over, hvordan man i institutio-

nen anvender ny viden, analyseret. Ved anvendelse af ny viden forstås

først og fremmest, hvordan institutionen forholder sig, når en medar-

bejder har været på kursus. Der er udpræget konsensus om, at en med-

arbejder, der har været kursus, fremlægger et referat heraf på et perso-

nalemøde. 

I 21 af de 29 institutioner er det fast kutyme, at når en medarbejder

har været på kursus, så giver denne et referat af kursets indhold på det

næstkommende personalemøde. Tre institutioner ser derimod kursus-

aktivitet som kilde til personlig udvikling for den enkelte medarbejder

og ser derfor ikke behov for, at personen formidler indholdet på et per-

sonalemøde. To institutioner laver udelukkende kollektiv udvikling,

dvs. at alle i personalegruppen udvikles ved at være på samme kurser,

eller man har fælles faglige indlæg i institutionen. Tre institutioner gør

ikke noget konkret i forhold til at anvende ny viden. 

Forholdet og samspillet mellem praksisviden (erfaringer) og HPA-viden
Endelig er lederne blevet spurgt om, hvilke tanker de gør sig om forhol-

det mellem praksisviden og HPA-viden, og hvordan man i institutio-

nen arbejder med at få disse former for viden i spil med hinanden.

Dette område er relevant at belyse, da forskning peger på, at ny viden,

der integreres i eksisterende viden eller praksis, kommer lettere og

hurtigere i anvendelse, end hvis der ikke findes nogen referencer til

kendt viden eller praksis (se også Jensen et al., 2005). På denne bag-

grund er lederne blevet spurgt, hvorvidt man oplever et samspil mel-

lem eksisterende praksisviden og den nye viden, der er tilført og op-

stået gennem HPA-projektet. 

16 af de 29 institutioner svarer, at man oplever, at praksisviden og

HPA-viden er i samspil med hinanden, og at HPA-viden supplerer den

praktiske, daglige pædagogiske viden. 11 institutioner mener ikke, at

de to former for viden er koblet til hinanden på undersøgelsestids-

punktet, størsteparten heraf fremhæver imidlertid, at det er noget,

man vil til at arbejde på, særligt håber mange ledere, at HPA-projektets

gab-analyser bliver indgangsvinklen til at koble HPA-viden tættere til

praksis. To institutioner svarer uklart på spørgsmålet, hvilket gør det

umuligt at vurdere, hvorvidt de to vidensformer er i samspil i de på-
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gældende institutioner. Undersøgelsen viser, at i over halvdelen af in-

stitutionerne er praksisviden og HPA-viden i spil med hinanden. Dette

skal ses i lyset af, at det egentlige udviklingsarbejde ikke var igangsat i

institutionerne på interviewtidspunktet. 

I de institutioner, hvor samspillet allerede eksisterer, vil det i udvik-

lingsarbejdet være muligt at fortsætte denne integration af HPA-viden

i praksis. Desuden tyder resultatet på, at mange af de teoretiske over-

vejelser, der ligger i projektet, er velkendte i flere af institutionerne,

hvilket også kommer til udtryk i flere interview. Særligt viden omkring

in- og eksklusion fremhæves flere gange som værende særligt interes-

sant og som noget, der passer ”godt ind” i flere af institutionernes øv-

rige arbejde. 

Men der er samtidig en stor gruppe, hvor de to vidensformer ikke er

i samspil. Her er det ifølge vores teoretiske udgangspunkt afgørende,

at disse institutioner finder fokusområder, der er overlappende, dvs.,

hvor der i arbejdet med HPA-projektet arbejdes videre på institutio-

nens allerede eksisterende viden og behov. Det kan fx være at forbinde

arbejdet med læreplaner til arbejdet med HPA-projektet og således

bruge læreplansarbejdet som et afsæt for HPA-projektet.

Sammenfattende viser denne del af analysen, at resultater omkring

anvendelse af ny viden kan tolkes og ses som et udtryk for, at institu-

tionerne i nogen grad mangler metoder til at udbrede, bruge og inte-

grere ny viden i det daglige arbejde og i det hele taget arbejde med un-

dersøgelse af praksis, dvs. som udtrykt af Elkær (2005, 171), kræver

udvikling og innovation: “udforskning, kritisk eller refleksiv tænkning

til at definere og opløse usikre situationer, så vejen kan banes for nye va-

nemæssige handlinger og betydninger, når de gamle ikke længere vir-

ker”. Dette er tydeligvis ikke tilfældet i flere af institutionerne i ud-

gangspunktet, dvs. før HPA-interventionen. 

Det kan være det bidrag, som deltagelse i HPA-interventionen kan

give, men omvendt kan et eksisterende vidensgrundlag også vise sig at

være en barriere for, at implementeringsprocesser forløber som tilsig-

tet. En sådan konklusion kræver nærmere analyse, men det skal i den

sammenhæng tilføjes, at flere ledere gav udtryk for en opfattelse af, at

et referat af et kursusindhold på et personalemøde ofte ikke var til-

strækkeligt til at motivere resten af gruppen til at indhente og bruge

viden på det nye område. Dette resultat vidner netop om, at der er

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 149



18 Det må tillige formodes, at der kan være andre forhold af betydning for implementeringssuc-

cesen, det kan fx være interesse- og rollekonflikter, netværksdannelser og ydre strukturændrin-

ger, som er udenfor den enkelte daginstitutions påvirkning, og som kan vanskeliggøre udvikling

og innovation af den pædagogiske praksis. Disse forhold vil kunne identificeres ved videregå-

ende og mere eksplorative analyser af det empiriske materiale. 

behov for at flytte sig fra et individuelt til et organisatorisk og pragma-

tisk blik på læring, hvilket er den tankegang, der ligger bag HPA-inter-

ventionen, og som søges implementeret.

4.4 To tilgange til arbejdet med udsatte børn 
Et sidste aspekt, der skal inddrages i analysen af institutioners forud-

satte grundlag for at arbejde med HPA-interventionen, er det børnesyn

og den pædagogiske grundholdning, som anlægges i forbindelse med

indsatser for udsatte børn, eller det vi tidligere har identificeret som

grundlæggende innovations- eller kompensationsorienterede ”til-

gange” eller paradigmer (se også Jensen, 2005). Hypotesen er, at dette

grundsyn er af stor betydning for arbejdet med HPA-interventionen,

der i sig selv er innovationsorienteret.

Begge tilgange kan identificeres på baggrund af institutionslederin-

terviewene, og de to tilgange adskiller sig overordnet fra hinanden i le-

derens og det pædagogiske personales syn på de udsatte børns adfærd

og de signaler, børn med særlige behov udviser omkring mistrivsel

og/eller grænsesøgende adfærd. 

Disse signaler vurderes ifølge to forskellige rationaler:

Som udtryk for, at barnet er bærer af ”fejl og mangler” 

(individperspektivet)

Som udtryk for problemer i den omgivende kontekst og bl.a. i 

forhold til, at barnet har mangelfulde muligheder for at udvikle 

og udfolde sine ressourcer (kontekst- og læringsmiljøperspektivet).

Institutionernes tilgange, som de er skitseret her, identificeres hoved-

sageligt i en kobling mellem de pædagogiske og de ledelses- og organi-

sationsudviklingsorienterede faktorer.18 Denne del af analysen bygger

på opfattelser bl.a. af institutionens kerneydelse, anvendelse af didak-

tiske modeller, læreplaner, som gennemgået tidligere, samt beskrivel-

ser af strukturen af en dag. Tilsammen antages disse at være tilstræk-

kelige indikatorer på at identificere institutionens grundholdning til
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arbejdet med udsatte børn og derigennem identificere institutionens

aktuelle paradigme. En central tese i analysen er, at en innovationsori-

enteret tilgang og paradigme er første skridt på vejen mod positive ef-

fekter af HPA-projektets intervention. 

Det er valgt at kategorisere de enkelte institutioner som 1) innova-

tionsorienterede, 2) kompensationsorienterede eller 3) hverken eller

(en mellemkategori), og denne kategorisering har fundet sted på bag-

grund af en helhedsvurdering af de gennemførte interview med særlig

opmærksomhed på sammenhængen mellem institutionernes strate-

gier for socialt udsatte børn og ledernes retorik omkring pædagogiske

overvejelser, værdigrundlag og ledelse. Ud over den eksakte inddeling

af hvor mange institutioner, der falder inden for hver type, beskrives

kort, hvilke empiriske fællestræk der kan uddrages af kategoriserin-

gen.

Overvejende innovationsorienterede institutioner 
Af de 29 deltagende interventionsinstitutioner kan fem kategoriseres

som værende overvejende innovationsorienterede. Det svarer til 17 %

af institutionerne. Denne gruppe af institutioner har følgende fælles

træk: Institutionerne har generelt fokus på og tager udgangspunkt i

det enkelte barns – men også personalets – ressourcer og behov. I den

daglige pædagogiske praksis arbejder man fx efter ”Den integrerende

baggrund” (Daniela Cecchlin, 1999) eller ”Teorien om de mange intelli-

genser” (Howard Gardner, 1993a, b). Strategierne for socialt udsatte

børn er først og fremmest en anerkendende tilgang både til børnene

og til børnenes forældre. Fx arbejder man i en institution bevidst på at

få forældrene til at se ressourcerne i deres børn. Derudover arbejder in-

stitutionerne bevidst med konteksten ved at gruppere børnene i min-

dre grupper, hvor alle, men i særlig grad de udsatte børn, kan lykkes

med de ting, de laver, og således få styrket selvtilliden. Dvs., at der i ud-

gangspunktet ikke ageres anderledes pædagogisk over for udsatte

børn, da de indgår som en naturlig del af den øvrige børneflok, samti-

digt med at det pædagogiske personale har øje for dels at bruge børne-

nes ressourcer og kompetencer og integrere de ting, børnene ikke er så

gode til, og dels at arbejde på at anvende de kompetente børns ressour-

cer konstruktivt til at få integreret de mindre stærke børn i fællesska-

bet. 
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Fælles for institutionerne i denne kategori er også, at der ikke foku-

seres ensidigt på tiltag som støttepædagoger, indberetninger, handle-

planer, manglende ressourcer og lignende, selvom de institutioner, der

har mange socialt udsatte børn, dog nævner disse tiltag, men under-

streger, at disse tiltag kun anvendes som et supplement og ikke som

den egentlige pædagogik på området. Dertil kommer, at institutio-

nerne har en præcis definition på socialt udsatte børn, samtidigt med

at man opererer med en bred vifte af udsathedssymptomer.   

Overvejende kompensationsorienterede institutioner 
Af de 29 deltagende interventionsinstitutioner kan 16 kategoriseres

som værende overvejende kompensationsorienterede. Det svarer til 55

% af institutionerne. Fællestrækkene hos de kompensationsoriente-

rede institutioner skal hovedsageligt findes omkring de anvendte stra-

tegier for socialt udsatte børn. Strategierne er centeret om samarbejde

med eksterne parter som støttepædagoger, talepædagoger, psykolo-

ger, PPR og lignende samt at lave indberetninger til relevante myndig-

heder for at søge om ekstra tilskud. Desuden laver man i nogle tilfælde

interne handleplaner, der beskriver barnets problemer, som oftest for

at alle i personalegruppen skal kende til disse. 

Enkelte institutioner sender også de udsatte børn ud af huset til fx

sprogcentre og lignende, eller man henter en rådgiver ind i institutio-

nen for at observere et barn med henblik på, om der skal søges støtte

og/eller ekstra midler. Hovedparten af institutionerne beskriver an-

vendelse af disse strategier, men der er tillige en gruppe i denne kate-

gori, der ikke kan formulere nogen egentlige strategier for socialt ud-

satte børn, ud over at man snakker om dem i personalegruppen og

med deres forældre. Det skyldes ikke, som det ses hos de innovations-

orienterede institutioner, at man har gjort sig bevidste tanker om, at

der ikke skal foretages noget ekstraordinært for denne gruppe, men

derimod at man ikke har gjort sig systematiske overvejelser over, hvad

man som institution kan gøre for socialt udsatte børn.

Denne kategori er, bl.a. på grund af sin størrelse, mere differentieret

end de innovationsorienterede institutioner. Det ses bl.a. omkring

deres forhold til kerneopgaven, hvor en gruppe i kategorien er meget

tydelig med hensyn til, at hverdagen handler om omsorg og tryghed,

mens en anden gruppe er mere søgende og uklar og ikke rigtigt lykkes
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med at definere hverken kerneopgaven eller pædagogiske principper.

Denne delgruppe er tillige uklar omkring, hvorvidt man har fælles

viden i institutionen, eller man tilkendegiver direkte, at man ikke har

et fælles ”videnslager”, ligesom nogle institutioner ikke er uddannel-

sesorienterede. Et andet omdrejningspunkt for mange institutioner i

kategorien er manglende ressourcer og vanskeligheder med at få til-

ført flere midler, som for flere er en daglig kilde til bekymring, der op-

fattes som en konkret barriere både for det daglige arbejde og for mu-

lighederne for at gøre en forskel for socialt udsatte børn. 

Sidst skal det nævnes, at der i denne kategori er flere nyansatte le-

dere, der foruden den begrænsede ledererfaring også skal finde deres

ben i den nye institution. Det kan ikke afvises, at flere af dem senere vil

anspore en innovationsorienteret tilgang – eventuelt inspireret af

HPA-projektet.  

”Hverken eller”- institutioner 
Af de 29 deltagende interventionsinstitutioner kan otte institutioner

hverken kategoriseres som værende overvejende innovations- eller

kompensationsorienterede. Det svarer til 28 % af institutionerne. 

Generelt for de institutioner, der hverken kan kategoriseres som in-

novationsorienterede eller kompensationsorienterede, gælder, at der

er tydelig forskel mellem retorikken, hvad angår institutionernes be-

skrivelser af anvendt pædagogik, og de strategier, der anvendes over

for udsatte børn. Det anerkendende ressourcesyn på barnet som indi-

vid er slået igennem, ligesom de pædagogiske overvejelser omkring

kerneopgave og principper forekommer reflekterede og velovervejede,

og flere nævner, at man har en ens pædagogisk tilgang til alle børn.

Tilsammen peger dette i retning af en innovationsorienteret tilgang.

Men i forhold til anvendte strategier for udsatte børn sker der generelt

et skift i retning af en mere kompensationsorienteret retorik, hvor in-

stitutionernes fokus er på ekstern hjælp fra støttepædagoger, talepæ-

dagoger og lignende samt indberetninger. Alternativt er der, som det

også ses i de kompensationsorienterede institutioner, enkelte institu-

tioner, der ikke har gjort sig mange tanker omkring strategier for ud-

satte børn og således ikke har ”tænkt” den innovationsorienterede tan-

kegang til ende. I nogle institutioner hænger det sammen med, at man

ikke oplever at have socialt udsatte børn, i hvert fald ikke flere end den
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generelle pædagogik kan bære i hverdagen, hvorfor man ikke har gjort

sig særlige tanker på området og derfor blot gør hvad “man plejer” for

udsatte børn.  

Samtidigt er der flere af institutionerne i denne mellemkategori, der

eksplicit giver udtryk for, at de ikke er uddannelsesorienterede, og dertil

kommer, at enkelte har direkte modstand mod HPA-projektet, hvilket er

forhold, der kan indikere, at man som sådan ikke er udviklingsoriente-

ret. Men den overordnede opfattelse af denne kategori er, at institutio-

nerne er mere på vej mod en innovationsorienteret pædagogisk retning

end en kompensationsorienteret, hvilket må formodes at blive yderli-

gere understøttet af institutionernes deltagelse i HPA-projektet. 

Sammenfattende viser analysen, at over halvdelen af de deltagende

institutioner er overvejende kompensationsorienterede, små 30 % er

hverken-eller, men på vej i retning af en mere inkluderende og ressour-

cepræget pædagogisk tilgang, dvs. innovationsorienteret tilgang,

mens de sidste ca. 17 % af institutionerne kan karakteriseres som over-

vejende innovationsorienterede. I HPA-projektet lægges der vægt på,

at deltagelse i projektet bl.a. retter sig mod at fremme en innovations-

orienteret tilgang, hvilket forventes dels at supplere de institutioner,

der allerede arbejder innovationsorienteret eller tenderer dertil, og

dels anviser en ”ny” konstruktiv vej at gå for de institutioner, der

endnu arbejder ud fra en kompensationstilgang, som den er beskrevet

her. Disse antagelser bliver afprøvet gennem videregående analyser af

udviklingen eller bevægelsen i institutionerne ved at kombinere data

fra udgangspunktet (baseline) med data fra den nævnte follow-up un-

dersøgelse. Der lægges i den sammenhæng vægt på begreber hentet

fra implementerings- og læringsforskningen (se også kapitel 1). 

4.5 Sammenfatning
Institutionsanalysen viser sammenfattende, at de områder og forhold

i institutionerne, hvor der er størst variationer, er dels  lederens erfa-

ring som leder og dels institutionernes øvrige forudsætninger for at

indgå i organisatoriske læringsforløb som optimal gennemførelse af

HPA-interventionen lægger op til, er følgende: 

langt hovedparten af institutionerne kan identificere udsatte børn. 
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Derimod er institutionernes definitioner og/eller indikatorer på socialt

udsatte børn meget varierede: 

alle institutioner har strategier for socialt udsatte børn. Dvs., at

selvom man ikke arbejder efter egentlige pædagogiske principper, så

har man alligevel nogle strategier for socialt udsatte børn. 

institutionerne har overblik over de anvendte strategier, men ikke

nogen egentlig begrundelse for, at en strategi anvendes. 

svarene omkring arbejdet med læreplaner i forhold til udsatte børn

er diffuse. Men generelt er arbejdet omkring udsatte børn ikke inkor-

poreret i læreplanerne. Flere giver udtryk for, at det er en opgave, man

netop skal til at gå i gang med.

processen omkring arbejdet med læreplaner har ikke været uden

gnidninger. Der er bred enighed om, at det har været meget hårdt at

arbejde med og lave læreplanerne. 

stort set alle institutioner mener, at strategierne for udsatte børn

har effekt – i hvert fald på kort sigt. 

i den største af undersøgelsens kommuner er man i gang med store

ledelsesmæssige omstruktureringer, hvilket har betydet generel uklar-

hed på ledelsesområdet.

ledelse er et ubelyst og for mange ugennemtænkt område i dagin-

stitutionerne. 

Endvidere finder vi følgende forudsætninger vedrørende institutioner-

nes pædagogik og organisationskultur:

for hovedparten af institutionerne sker planlægningen på persona-

lemøder.

der nedsættes desuden udvalg eller en arbejdsgruppe, der udfærdi-

ger planlægningen af det pædagogiske arbejde og aktiviteter.

nogle (få) institutioner planlægger aktiviteterne ”i løbet af dagen”

og ”over hovedet på børnene”, dvs. på legepladsen og lignende steder. 

nogle institutioner (få) udpeger en specifik tovholder til at plan-

lægge de enkelte aktiviteter. 

at planlægning i øvrigt finder sted på en af årets pædagogiske dage. 

Endelig har vi i kapitlets afsluttende typologibeskrivelse set, at der er

identificeret de samme to tilgange til arbejdet med udsatte børn som i

tidligere undersøgelser, en kompensations- og en innovationstilgang
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(Jensen, 2005, 2007; Mehlbye & Jensen, 2009).  Vi antager, at disse til-

gange har betydning for arbejdet med udsatte børn og for videreud-

vikling af dette arbejde med HPA-interventionen som udgangspunkt. 

Med hensyn til den konkrete planlægning af HPA-interventionen

har vi set forskellige måder at gribe det an på, men det generelle bil-

lede ved baseline-analysen er, at planlægning af arbejdet med HPA-in-

terventionen, introduktion af nye medarbejdere til projektet, foræl-

dreinvolvering samt det at være leder i projektet ikke er beskrevet

systematisk i udgangspunktet. Det er dog i udpræget grad lederne, der

er primus motorer i HPA-projektet.
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KAPITEL 5. 
EFFEKTER AF HPA-INTERVENTION, KVANTITATIVE ANALYSER 

5.1 Introduktion
Kapitel 5 præsenterer resultaterne af effektundersøgelsen, som base-

rer sig på baselineanalyser (se kapitel 3). Vi fortsætter med de tre ana-

lysetyper: 1) effektanalyse ved brug af Rasch på 3. nedslag, 2) effekt-

analyse ved brug af SDQ-skalaen og afslutningsvis 3) effektanalyser

baseret på faktoranalysen. Analysen giver for det første indsigt i effek-

ter af HPA-intervention på alle børns sociale kompetencer og lærings-

kompetencer målt ud fra de enkeltspørgsmål (items), som ligger i A, C,

og D spørgsmål  (se bilagsmatereriale, arbejdspapir 2-4). For det andet

giver analysen indsigt i effekterne målt på SDQ-skalaen, og analysen

bygger i den forbindelse videre på det fund, der er præsenteret tidli-

gere (kapitel 3), at gruppen af børn fordeler sig ”skævt”, hvilket vil sige,

at en stor del af børnene placerer sig i gruppen af ”stærkeste børn” eller

”svageste” børn. Analysen af effekter koncentrerer sig både om at un-

dersøge effekter af HPA-intervention på den samlede børnegruppe og

effekter på de to yderpunkter af børn samt gruppen af ”midterbørn”.

Endelig for det tredje præsenteres effekter vurderet ud fra faktoranaly-

sen, og her ser vi igen på effekter af HPA-intervention på den samlede

børnegruppe samt på ”ydergrupper”. Sidstnævnte analyse giver ligele-

des indsigt i effekter af HPA-intervention delt op på enkeltfaktorer. 

5.2 HPA-effektundersøgelse ved Rasch, 3. nedslag
Inden for rammerne af HPA-undersøgelsens RCT-design skal effekten af

HPA-interventionen undersøges. Randomiseret fordeling af interven-

tions- (forsøg) og referenceinstitutioner (kontrol) ved baseline er én af

forudsætningerne bag en traditionel beregning og vurdering af effekt

inden for et RCT-design. Denne forudsætning er opfyldt (se kapitel 3). 

Det er ændringerne fra baseline til 3. nedslag, som dernæst skal be-

regnes og sammenlignes mellem interventions- og referenceinstitu-

tionerne.  Spørgsmålet er derfor i første omgang, hvordan man bereg-

ner ændringer fra 1. til 2. nedslag og ændringer fra 1. til 3. nedslag ved

hjælp af de 12 skalaværdier, som er blevet beregnet ved baseline. I

princippet kan ændringer beregnes på mange måder: som procentvise

ændringer, som simple differenser eller ud fra faste afskæringspunk-
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ter (cut points).  Det er imidlertid en teoretisk ”gevinst” ved anvendel-

sen af Rasch Modellen, at skalaværdierne som produkt af Rasch Model-

len kan sammenlignes gennem simple differenser. At det også forhol-

der sig sådan i praksis fremgår af følgende illustration, figur 15, hvor

skalaværdierne for skala nr. 4 er sammenholdt institution for institu-

tion (gennemsnitsværdier). Hvert punkt repræsenterer en institution,

1. nedslag på Y-aksen og 3. nedslag på X-aksen. Der observeres en tyde-

lig lineær sammenhæng, som medfører, at en (gennemsnitlig) æn-

dring fra 1. til 3. nedslag kan beregnes som gennemsnit af simple diffe-

renser.

Figur 15.

Antallet af børn, der i alt er medtaget i analyserne over de tre nedslag,

er gengivet i nedenstående tabel 11. 

Tabel 11.
Neut=reference plus=intervention

TID gruppe Total
Antal børn HPAneut HPAplus

Nedslag 1 1259 1244 2503
Nedslag 2 1282 1434 2716
Nedslag 3 1142 1088 2230
Total 3683 3766 7449
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”Neut” er betegnelsen for børn i referenceinstitutioner, og ”plus” an-

giver HPA-interventionsbørn.

Beregning af HPA-effekt kan altså foregå ved beregning af (gennem-

snitlige) ændringer i skalaværdierne fra 1. til 3. nedslag for henholdsvis

interventions- og referenceinstitutioner.  

Det er imidlertid nødvendigt først at foretage en kalibrering af de

skalaer, som er blevet successivt bragt i anvendelse under de tre ned-

slag. Efter 3. nedslag er dette muligt efter samme tekniske principper,

som anvendes i alle internationale undersøgelser, fx PISA og IEA. De re-

skalerede værdier er herefter til rådighed for konsistente sammenlig-

ninger over de tre nedslag. Værdierne er gengivet i nedenstående tabel

12, der viser gennemsnitsværdier for de to grupper: intervention og re-

ference, opdelt på de tre nedslag. 

Tabel 12.
Neut=refrence plus=intervention

Nedslag 1 gruppe Nedslag 2 gruppe Nedslag 3 gruppe
HPAneut HPAplus HPAneut HPAplus HPAneut HPAplus
Faktorv faktorv faktorv faktorv faktorv faktorv

Snit Snit Snit Snit Snit Snit
skala
Skala1 -0.91 -0.76 -0.82 -0.62 -0.67 -0.49
Skala2 0.71 0.86 0.72 1.06 0.94 1.13
Skala3 0.40 0.57 0.58 0.79 0.66 0.97
Skala4 -1.81 -1.73 -1.77 -1.73 -1.78 -1.80
Skala5 0.10 0.11 0.07 0.29 0.20 0.45
Skala7 -3.08 -3.07 -0.43 -0.21 -0.18 0.19
Skala8 -2.71 -2.70 -0.29 -0.00 -0.01 0.22
Skala9 -1.10 -1.02 -0.44 -0.28 -0.34 -0.16
Skala10 -1.64 -1.63 -0.20 -0.11 -0.07 0.06
Skala11 -1.56 -1.51 -0.79 -0.62 -0.75 -0.56
Skala12 -2.15 -2.06 -1.16 -0.94 -1.07 -0.86
Skala13 -1.71 -1.70 -0.54 -0.34 -0.41 -0.18

Ændringer fra 1. nedslag til 3. nedslag er beregnet og gengivet sammen

med ændringer fra 1. til 2. nedslag i nedenstående tabel 13. ”DIF” angi-

ver ”differens” og de to cifre 1 og 2, at der er tale om ændring fra 1. til 2.

nedslag. ”Neut” er betegnelsen for børn i referenceinstitutioner, og

”plus” angiver HPA-interventionsbørn (”forsøgsbørn”). 

Den ultimative vurdering af HPA-effekt foregår ved at analysere de

sidste to søjler. For alle skalaværdierne betyder en større positiv diffe-

rens, at ændringen fra nedslag 1 til 3 har medført, at børnene har fået
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større kompetencer end i de tilfælde, hvor differenserne har lavere

værdier. Dette gælder dog ikke skala 4, hvor items er ”vendt om”, såle-

des at psykologisk set positive ændringer manifesterer sig via negative

numeriske ændringer.

Tabel 13.

skala DIF12neut DIF12plus DIF23neut DIF23plus DIF13neut DIF13plus
1 0.09 0.14 0.15 0.13 0.24 0.27
2 0.01 0.20 0.22 0.07 0.23 0.27
3 0.18 0.22 0.08 0.18 0.26 0.40
4 0.04 0.00 -0.01 -0.07 0.03 -0.07
5 -0.03 0.18 0.13 0.16 0.10 0.34
6 2.65 2.86 0.25 0.40 2.90 3.26
7 2.42 2.70 0.28 0.22 2.70 2.92
8 0.66 0.74 0.10 0.12 0.76 0.86
9 1.44 1.52 0.13 0.17 1.57 1.69
10 0.77 0.89 0.04 0.06 0.81 0.95
11 0.99 1.12 0.09 0.08 1.08 1.20
12 1.17 1.36 0.13 0.16 1.30 1.52

En statistisk analyse af ændringerne fra nedslag1 > nedslag 2, ned-

slag2 > nedslag 3 og nedslag1 > nedslag 3 viser, at ændringerne er sig-

nifikante undtagen ved faktor 4 for referencebørnene (kontrolbør-

nene) ifølge tabel 14. Målt med denne skala har kontrolbørnene altså

ikke ”flyttet” sig fra nedslag nr. 1 til nedslag nr. 3. Til de øvrige ændrin-

ger er at sige, at det er forventeligt, at referencebørnene ”flytter sig” fra

1. til 3. nedslag, da de målte kompetencer i høj grad har med børnenes

alder at gøre. Der er således ikke tale om den ”placeboeffekt”, som ofte

ses i forbindelse med andre psykologiske (og medicinske) forsøg.

Tabel 14.

skala DIF13neut DIF13plus HPA effekt
1 Selvstændighed og koncentration 0.24 0.27 0.03
2 Samarbejde og tilpasningsevne 0.23 0.27 0.04
3 Sociabilitet blandt jævnaldrende 0.26 0.40 0.14
4 Antisocial adfærd/urolig 0.03 -0.07 0.10
5 Empati og pro-social adfærd 0.10 0.34 0.24
7 Sproglig kompetence, kommunikation 2.90 3.26 0.36
8 Matematisk forståelse 2.70 2.92 0.22
9 Natur, forståelse for naturfænomener 0.76 0.86 0.10
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10 Kulturel kompetence, kulturelle udtryksformer 1.57 1.69 0.12
11 Mestring af udfordringer mht. læring 0.81 0.95 0.16
12 Nysgerrig udforsken, læringsparathed 1.08 1.20 0.12
13 Initiativtagning, kreativitet 1.30 1.52 0.22

Det fremgår af tabellens tal, at HPA-effekten ved alle skalaer går i ret-

ning af, at børn i interventionsinstitutionerne har haft større positive

ændringer i deres kompetencer sammenlignet med børn i referencein-

stitutionerne (kontrollerne). Numerisk ligger dette fast, og det er ka-

rakteristisk, at disse træk iagttages ved samtlige skalaer. 

Det er imidlertid påkrævende at undersøge, om de HPA-effekter, der

er opgjort i sidste søjle, er statistisk signifikante. Analysen kompliceres

ved, at de numeriske beregninger over ændringerne ikke lader sig følge

simpelt med beregninger over statistiske varianser (standardafvigel-

ser). Det ligger imidlertid fast, at den gennemsnitlige standardafvi-

gelse på skalaværdierne ved nedslag 1 og ved nedslag 3 ligger omkring

1.15. Benyttes dette tal sammen med maksimale effekter ved ”pool -

ing” af varianserne, dels ved vurdering af ændringerne fra 1. til 3. ned-

slag inden for hver af grupperne intervention og reference og dels ved

den sidste sammenligning hen over de to grupper, føres man frem til

en tentativ statistisk vurdering af HPA-effekt-tallene, som går ud på: 

at numeriske HPA-effekter mindre end 0.10 er ikke-signifikante   

at numeriske HPA-effekter mellem 0.10 og 0.20 er tentativt 

signifikante

at numeriske HPA-værdier over 0,20 er udtryk for signifikante 

forskelle mellem de to grupper.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at retningen på ændringerne fra

1. til 3. nedslag som før nævnt er systematisk i interventionsgruppens

favør.

HPA-effekten kan sammenfattende belyses ved at beregne gennem-

snitsværdier over samtlige 12 skalaer. Dette er gjort i nedenstående

tabel 15, der illustrerer de totale gennemsnitlige niveauer for hvert

nedslag og for hver af grupperne intervention og reference. Desuden er

beregnet ændringerne fra nedslag1 > nedslag 2, nedslag2 > nedslag 3

og nedslag1 > nedslag 3, opsamlet for hver af de to grupper. Totalt set

har interventionsbørnene altså ”flyttet sig” 1.13 i gennemsnit over alle

skalaer, mens referencebørnene har ”flyttet sig” 1.00, hvilket giver en
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gennemsnitlig ”fordel” for interventionsbørnene på 0.13, som det også

kan beregnes ud fra tabellen over ændringer per skala.  

Tabel 15.
Neut=refrence plus=intervention

Nedslag 1 Gruppe Nedslag 2 Gruppe Nedslag 3 Gruppe
HPAneut HPAplus HPAneut HPAplus HPAneut PAplus
Alle skalaer Alle skalaer Alle skalaer Alle skalaer Alle skalaer Alle skalaer
Snit Snit Snit Snit Snit Snit
-1.29 -1.22 -0.42 -0.23 -0.29 -0.09

1ð2: neut 0.87 plus 0.99 2ð3: neut 0.13 plus 0.14
1ð3: neut 1.00      plus: 1.13

5.3 Effektanalyse ved SDQ 
I dette afsnit ser vi på, om vi kan måle en effekt af HPA-interventionen

målt på den skala, der hedder Strengths and Difficulties Questionnaire

(SDQ) (se fx Goodman, 1997). Denne skala udtrykker et barns følelses-

mæssige, adfærdsmæssige og sociale kompetencer (se også kapitel 3).

Årsagen til, at vi i dette afsnit bruger SDQ-skalaen til at måle even-

tuelle effekter af HPA-interventionen, er, at dette kan være et supple-

ment til de andre analyser i undersøgelsen. De øvrige målinger tager

udgangspunkt i, hvordan de konkrete data i analysen viser sammen-

hængene mellem de forskellige spørgsmål, der bruges til at måle bør-

nenes adfærd og færdigheder, mens dette kapitel anvender en aner-

kendt og almindeligt udbredt skala til målinger på børnene. På den

måde bliver eventuelle effekter påvist både ved data-drevne effektmål

og ved hjælp af standardiserede anerkendte effektmål. Analyserne

supplerer på den måde hinanden.

Som nævnt tidligere tager HPA-interventionen sigte på at hjælpe ud-

satte børn ved at udføre inkluderende pædagogik og ved at henlede

personalet i institutionerne på udsatte børns særlige vanskeligheder.

Hvis interventionen er en succes, vil de udsatte børn i højre grad opleve

et løft i deres generelle kompetencer. Dette sker gennem en højere grad

af anerkendelse fra personalet, og fordi de udsatte børn i højere grad

opnår at blive inkluderet i sociale relationer i børnegruppen. Alle disse

forhold er noget, der bliver målt i SDQ-skalaen. Det er derfor meget for-

venteligt, at hvis der sker et løft for børnene som følge af HPA-interven-

tionen, så skulle det give sig målbare udslag på SDQ-skalaen.
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Spørgsmålet er nu, hvordan børnene udvikler sig på SDQ-scoren i de

to institutionstyper. Hvis HPA-interventionen virker, skal børnene i in-

terventionsinstitutionerne udvikle sig bedre end dem i referenceinsti-

tutionerne. Der er naturligvis uendeligt mange forskellige faktorer, der

påvirker, hvordan et barn udvikler sig, og dermed også hvordan barnet

udvikler sig på SDQ-skalaen. Der er derfor masser af børn, der forbed-

rer sig på SDQ skalaen i både reference- og interventionsinstitutio-

nerne. Men da den eneste forskel på interventions- og referenceinsti-

tutionerne netop er HPA-interventionen, vil forskelle i gennemsnit

mellem de to typer af institutioner kun kunne skyldes interventionen.

HPA-effekten kan tilskrives to forhold. For det første kan det være, at

HPA-interventionen forbedrer indsatsen i institutionerne og derfor

giver i hvert fald nogle børn bedre udviklingsmuligheder. Men det kan

også skyldes den såkaldte ”Hawthorne effekt”. Denne effekt går ud på,

at det er selve deltagelsen i interventionen, altså det at blive overvåget

af forskere, der skaber effekten, og ikke selve indholdet af interventio-

nen. Sådanne effekter er tidligere blevet påvist i interventionsforsøg

med mennesker (se fx Blalock & Blalock, 1982). ”Hawthorne effekten”

er opkaldt efter den fabrik, hvor man første gang konstaterede så-

danne effekter i interventionsforsøg. Senere forskning har faktisk vist,

at problemet måske ikke er så stort som først antaget (se Adair et al.,

1989 eller Jones, 1992).  I HPA-projektet vil en eventuel ”Hawthorne ef-

fekt” være, at pædagogerne i interventionsinstitutionerne bliver revet

med af begejstring over at deltage i arbejdet med at implementere

HPA-interventionen eller anstrenger sig mere, fordi de ved, at de delta-

ger i et forsøg. 

Under alle omstændigheder kan vi ikke vide, om de effekter, vi

eventuelt måtte finde, er reelle effekter af interventionen eller ”begej-

stringseffekter”, og om HPA-interventionen derfor kan anbefales som

generelt pædagogisk værktøj. Den eneste måde at finde ud af det på er

ved at se på, om børnene i interventionsinstitutionerne på længere

sigt bliver ved med at klare sig bedre (i gennemsnit) end børn i referen-

ceinstitutionerne, hvilket selvsagt er et mere langsigtet forskningspro-

jekt. Men hvis vi finder effekter i denne analyse, giver det altså et be-

grundet håb om, at HPA-interventionen kan være et virkningsfuldt

pædagogisk værktøj.

Som et første skridt i analysen af, hvorvidt der kan ses en effekt af
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HPA-interventionen på SDQ-scoren, ser vi på, hvordan den gennem-

snitlige SDQ-score har udviklet sig for både interventions- og referen-

ceinstitutionerne hen over interventionsperiodens tre nedslagspunk-

ter. Dette illustreret i figur 16. Her er gennemsnittet for SDQ-scoren for

de børn, der er i institutionerne ved hvert af de tre nedslag, beregnet.

Gennemsnittet er beregnet for referenceinstitutioner og interven-

tionsinstitutioner for sig. I beregningerne indgår alle de børn, der var i

institutionerne ved hvert nedslag, uanset om de var i institutionen, da

undersøgelsen startede.

Figur 16. Gennemsnit for SDQ-score fordelt på interventionsinstitutioner og 

referenceinstitutioner og over undersøgelsens tre nedslag

Man kan af figuren tydeligt se, at der sker en gennemsnitlig stigning i

SDQ-scoren for begge institutionstyper igennem undersøgelsesperio-

den. Dette afspejler, at børnene i undersøgelsen bliver ældre. Det er al-

ment anerkendt, at alder generelt har en positiv effekt på børns SDQ-

score (se fx Becker et al., 2006). Man kan også se, at gennemsnittet for

interventionsinstitutionerne vokser hurtigere end for referenceinstitu-

tionerne. Dette kunne afspejle en positiv effekt af HPA-interventionen.

Børnene i undersøgelsen udvikler sig ikke ens. Derfor er gennem-

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

1. nedslag 2. nedslag 3. nedslag

referenceinstitutioner

interventionsinstitutioner

EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET164

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 164



snitsberegningerne underlagt statistisk usikkerhed. For at se hvor stor

denne usikkerhed er i forhold til den forskel, man kan se på reference-

og interventionsinstitutioner, viser vi i figur 17 95 procent konfidens-

bånd rundt om gennemsnittene for de to typer af institutioner. Konfi-

densbåndene viser, hvor stor usikkerhed der er forbundet med gen-

nemsnittene for hvert nedslag og for hver type af institution. De er

beregnet under hensyntagen til, at data er indsamlet i klynger (Levy og

Lemeshow, 2008).

Figur 17. Konfidensbånd for gennemsnit for SDQ-score fordelt på interventions-

institutioner og referenceinstitutioner og over undersøgelsens tre nedslag

Som det ses af figur 17, er konfidensbåndene for de to gennemsnit

overlappende i hele undersøgelsesperioden. Dette tilsiger umiddel-

bart, at udviklingen mellem de to institutionstyper ikke adskiller sig

fra hinanden. Man kan faktisk ifølge figuren ikke afvise, at udviklin-

gen er helt omvendt af, hvad figur 16 viser. Ifølge figur 17 kan man

inden for konfidensbåndene tegne en stigning for referenceinstitutio-

nerne, der ligger over udviklingen for interventionsinstitutionerne,

altså at interventionen medfører en forværring for børnene målt på

SDQ-skalaen.
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Betyder det så alt i alt, at der ikke kan ses nogen effekt af HPA-inter-

ventionen, når der ses bort fra statistiske tilfældigheder? Ikke nødven-

digvis – og dette af to grunde. Konfidensbåndene illustrerer i virkelig-

heden tre test, som antages at være uafhængige af hinanden – nemlig

om der er forskel på institutionstyperne i hver af de tre målinger. Men

testene er ikke uafhængige. I hvert test ligger interventionsinstitutio-

nerne over referenceinstitutionerne – så det er i virkeligheden mindre

sandsynligt, at de to institutionstyper er mere ens, end konfidensbån-

dene tilsiger. Endvidere indgår alle de børn, der var i institutionerne

ved hvert af nedslagne, i undersøgelsen. Nogle børn er kommet til

imellem nedslagene, og nogle er gået ud. Det kan være hensigtsmæs-

sigt at koncentrere analysen om de børn, der har været i institutio-

nerne i hele analyseperioden. De børn, der har været i interventionsin-

stitutionerne i hele perioden, har været omfattet af interventionen

meget længere end de børn, der er kommet til senere. Hvis effekten af

interventionen først viser sig efter et vist tidsrum, kan man ikke for-

vente at se en effekt hos de børn, der er kommet til senere, og som der-

for ikke har været i interventionsinstitutionerne i så lang tid.

For at undersøge om det forholder sig sådan, har vi yderligere esti-

meret en egentlig statistisk model, hvor vi prøver at grave lidt dybere

ned i, om der er forskel i gennemsnitsscoren på de to institutionstyper.

Der er tale om en såkaldt multilevel vækstmodel, (se fx Goldstein,

2002), der tager hensyn til, at der er flere målinger på det samme barn,

og at børnene er indlejret i institutionstyper

Estimationsresultaterne er vist i appendiks (Bilag 2, tabel A1), og resul-

tatet er illustreret i nedenstående figur 18. Modellen er estimeret med

baggrund alene i de børn, der var i reference- og interventionsinstitu-

tionerne fra interventionens start og igennem hele analyseperioden.

Børn, der er gået ud, og børn, der er kommet ind i institutionerne un-

dervejs, er udeladt af analysen.
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Figur 18. Illustration af effekten af HPA-interventionen fra en statistisk analyse

Forskellen på kontrol- og interventionsinstitutionerne i første nedslag,

før interventionen, er lille og statistisk helt uden betydning. Efterhån-

den som interventionen forløber – i interventionsinstitutionerne –

øges børnenes gennemsnitlige SDQ-score hurtigere end i referencein-

stitutionerne. Forskellen er, ifølge den statistiske model, statistisk sig-

nifikant. Da SDQ-scoren for børnene individuelt går fra -2 til 4, kan en

forbedring på 0,15 synes af meget lidt. Man skal dog her være op-

mærksom på, at op til 40 % af variationen i SDQ-scoren på det enkelte

barn skyldes målefejl – altså at pædagogerne ikke sikkert kan vurdere

det enkelte barn. Så i virkeligheden varierer den ”sande” SDQ-score for

hvert barn betydeligt mindre. Det ser ud til, at interventionen kan for-

klare op til 3 % af variationen i SDQ-scoren – en effekt, der ligger i un-

derkanten af den effekt på børns kognitive færdigheder, man finder i

litteraturen ved at reducere skoleklasser med 10 procent (se Jakubow-

ski & Sakowski, 2006).

Interventionen har altså en signifikant effekt på børnenes emotio-

nelle, adfærdsmæssige og relationelle problemer af samme størrelses-

orden som reduktion af størrelsen af skoleklasser. I den forbindelse

skal man huske på, at HPA-interventionen er en meget billig interven-

tion. Effekten i ovenstående analyse sker på gennemsnittet for børne-

nes score på SDQ-skalaen, dvs., at der i analysen er set på, om børnene
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i interventionsinstitutionerne i gennemsnit løftes i forhold til børnene

i referenceinstitutionerne.

Da HPA-interventionen især tager sigte på at hjælpe de udsatte børn,

er det også relevant at se på, om der sker en ændring for disse børn. Det

gøres måske ikke bedst ved at se på gennemsnitseffekter, men ved at

se på, om der sker ændringer i de nederste dele af fordelingen af SDQ-

skalaen, da det er her, de udsatte børn forventes at befinde sig. Derfor

er der også udført statistiske analyser af, hvorvidt børnene krydser 25

% fraktilen i SDQ-scoren, dvs., om de enkelte børn rykker op over den 25

% lavest score. Dette er udført, i tråd med den forrige statistiske ana-

lyse, som en logistisk multilevel vækstmodel. Resultaterne er vist i

tabel A2 i appendiks (bilag 2). 

Resultaterne viser i modsætning til modellen for gennemsnittet, at

der ikke kan påvises en effekt på den nedre del af SDQ-skalaen af HPA-

interventionen. Dette er et noget overraskende resultat. Vi finder altså

en effekt for midtergruppen af børn, men ikke for dem, vi a priori for-

ventede, var de mest udsatte, og som indsatsen egentlig havde som

målgruppe. Der kan være mange forklaringer på dette fænomen. En

forklaring kan være, at pædagogerne trods intentionen om at rette op-

mærksomheden mod de svageste børn i stedet har rettet deres op-

mærksomhed mod bedre fungerende børn, og at det derfor er hos

disse, vi ser en effekt af interventionen. Det kan også være, at pædago-

gerne rent faktisk har rettet opmærksomheden mod både de svageste

og den midterste gruppe af børn, dvs. den dårligst stillede halvdel, men

at det kun er muligt at hjælpe midtergruppen, hvorimod det ikke inden

for HPA-interventionens rammer er muligt at hjælpe de allersvageste

børn. Dette bekræftes af, at der i en tilsvarende analyse af, om der er en

effekt af HPA-interventionen i toppen af SDQ-scoren, heller ikke ses

nogen forskel mellem interventions- og referenceinstitutioner. Denne

analyse er ikke vist i denne rapport. I et opfølgende forskningsprojekt

vil der blive fulgt op på disse problemstillinger.

5.4 Supplerende effektanalyser baseret på faktoranalyse  
I analysen af baseline (kapitel 3) er børnenes udgangspunkt i forhold

til læringskompetencer og sociale kompetencer afdækket. Det er nu in-

teressant at undersøge, om der sker en udvikling i børnenes kompeten-
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cer over tid, og om HPA-interventionen har haft en effekt. Til det for-

mål inddrages nu 2. og 3. måling, og det undersøges, om udviklingen

over de tre perioder er forskellig for børn i interventionsinstitutioner

og børn i referenceinstitutioner – altså om HPA-interventionen har

haft en positiv effekt på børnenes kompetenceudvikling. 

I tillæg hertil er det nyttigt at vide, om det er de stærke eller de svage

børn, HPA-interventionen primært hjælper, om indsatsen hjælper

svage børn i nogle henseender og stærke børn i andre, eller om indsat-

sen hjælper børnene i lige høj grad. Til dette formål er foretaget en seg-

mentering af de 450 børn, der har deltaget i alle undersøgelsens tre

faser. Denne segmentering beskrives herunder, og efterfølgende be-

nyttes den som input i effektanalysen.

5.4.1 Segmentering af børnegruppen

Regressionsanalysen i baseline viser, at der er en tydelig sammenhæng

mellem barnets socioøkonomiske baggrund og eventuelle sociale og læ-

ringsmæssige vanskeligheder.  Det tyder på, at der eksisterer en syste-

matik i besvarelserne, som netop kan henføres til, om barnet i en socio-

økonomisk sammenhæng kan betegnes som stærkt eller svagt. 

Under forventningen om, at gruppen af børn kan opdeles i underlig-

gende segmenter, opstilles en såkaldt klyngeanalyse på faktorerne fra

baseline. Denne analyses umiddelbare formål er at vise, hvilke seg-

menter der findes i gruppen af børn, og i forlængelse heraf give et bil-

lede af disses størrelse og sammensætning. 

Da de 12 faktorer repræsenterer den samlede variation i spørgeske-

maet, udføres analysen på disse. Hvor faktoranalysen (kapitel 3) iden-

tificerede sammenhænge på tværs af de enkelte spørgsmål, søger

klyngeanalysen at påvise en relevant samvariation mellem de enkelte

individer. Dvs., at hvis to børn generelt scorer højt på faktorer vedrø-

rende eksempelvis indlæring og lavt på faktorer, der vedrører sociale

vanskeligheder, vil de med stor sandsynlighed placere sig i det samme

segment. 

Analysen viser, at målgruppen kan opdeles i to grupper. Der synes

at være en gruppe af stærke børn, som systematisk scorer højt på fak-

torer vedrørende indlæring og sociale kompetencer og tilsvarende lavt

på faktorer vedrørende eksempelvis antisocial og forstyrrende adfærd.
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I modsætning hertil er der en svag gruppe, der synes at score lavt på

indlæring og højt på faktorer, der vedrører generelle vanskeligheder.

For at øge nuanceringen yderligere, inddeles de to segmenter i hen-

holdsvis en ”interventionsgruppe” og en ”referencegruppe”, således at

der i alt opnås fire segmenter; ”Svag intervention”, ”Stærk interven-

tion”, ”Svag reference” og ”Stærk reference”.   

Grundlæggende vil klyngeanalysen facilitere en mere systematisk

gennemgang af faktorer såvel som baggrundsvariable i registre, idet

de fremkomne segmenter kan sammenlignes indbyrdes. Analysens

første del sammenligner middelværdier for de 12 faktorer.  Analysens

anden del sammenligner, ved hjælp af krydstabulering og middelvær-

dier, fordelingen inden for specificerede kategorier (eksempelvis ud-

dannelseskategori eller om barnet er indvandrer/efterkommer) samt

relevante (kontinuerte) baggrundsvariable (eksempelvis forældrenes

alder eller indkomst). Det forventes, at der er udtalte forskelle i bag-

grundsvariablene på segmenterne, da regressionsanalysen viste klare

sammenhænge mellem socioøkonomske variable og faktorerne. 

Som udgangspunkt sammenlignes gruppernes middelværdier på

de 12 fundne faktorer. Faktorerne antager værdier fra -1 til 1, hvor vær-

dier tæt på 1 indikerer høje scorer på spørgsmål, som indeholdes i fak-

toren. Det fremgår eksempelvis, at gruppen ”Svag intervention” har en

middelværdi på 0,8, hvilket indikerer, at gruppen har scoret højt på

spørgsmål vedrørende barnets antisociale adfærd. 

Som forventet har de to ”stærke” grupper positive middelværdier på

faktorer, der vedrører en god indlæringsevne og stærke sociale kompe-

tencer, mens middelværdierne på negativt ladede faktorer (eksempel-

vis Antisocial adfærd, temperament) er negative. Det omvendte er til-

fældet for de to ”svage” grupper. Der er ikke konsistente forskelle

mellem disse. Gruppen ”Stærk intervention” synes eksempelvis at

være mere pligtopfyldende end gruppen ”Stærk reference”, mens det

omvendte er tilfældet for faktoren Tilpasningsevne, hvor gruppen

”Stærk reference” scorer højest.  Ellers følges de to grupper pænt ad i

baseline. Det bemærkes, at gruppen ”Svag intervention” i overvejende

grad synes at have større vanskeligheder end gruppen ”Svag refe-

rence”. Førstnævnte scorer eksempelvis højere (numerisk) på fakto-

rerne Antisocial adfærd, læring og nysgerrighed og mestringsvanske-
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ligheder, hvilket betyder, at den svage interventionsgruppe betegnes

som værende vanskeligere stillet inden for de nævnte områder, end

det er tilfældet for gruppen af svage børn i referencegruppen. På områ-

det Empati synes den svage interventionsgruppe dog at klare sig bedre

end den tilsvarende referencegruppe. 

Overordnet set er der heller ikke store forskelle på disse to grupper i

udgangspunktet.

Tabel 16. Sammenligning af middelværdier på tværs af faktorer og segmenter
Faktorer Svag intervention Stærk intervention Svag reference Stærk reference

N=77 N=167 N=75 N=131

Pligtopfyldende -0,784 0,405 -0,759 0,379
Tilpasningsevne -0,763 0,337 -0,607 0,367
Sociabilitet -0,591 0,282 -0,630 0,348
Antisocial adfærd 0,656 -0,277 0,565 -0,355
Empati -0,804 0,422 -0,693 0,332
Urolighed 0,901 -0,348 0,662 -0,464
Sprog – Mundtligt -0,657 0,338 -0,623 0,312
Matematik -0,461 0,274 -0,517 0,217
Sprog – Skriftligt -0,412 0,398 -0,603 0,080
Læring og nysgerrighed -0,438 0,263 -0,528 0,225
Mestringsvanskeligheder 0,547 -0,223 0,307 -0,213
Temperament 0,738 -0,292 0,487 -0,340

Tabel 17 nedenfor sammenligner segmenterne på tværs af udvalgte

baggrundsvariable. Der tegner sig et tydeligt socioøkonomisk billede,

som på overbevisende vis harmonerer med regressionsanalysen oven-

for. De to ”stærke” grupper har forældre, hvis indkomster klart oversti-

ger indkomsterne hos de svage grupper, ligesom ledighedsgraden hos

henholdsvis faderen og moderen også er markant lavere hos først-

nævnte. De to stærke grupper synes også at have forældre, der er lidt

ældre end de to svage gruppers. Forskellen er dog ikke markant. Det

bør yderligere nævnes, at forældrenes gennemsnitlige årlige indkom-

ster er en anelse højere i den ”stærke” interventionsgruppe, mens bille-

det er mindre klart, når de to ”svage” grupper sammenlignes. 
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Tabel 17. Sammenligning af middelværdier på tværs af baggrundsvariable 

og segmenter

Baggrundsvariable Svag intervention Stærk intervention Svag reference Stærk reference

Alder far, år 35,4 37,0 35,1 36,8
Indkomst far, kr 305.239,4 380.908,6 301.193,1 358.078,5
Ledighedsgrad far, promille 74,2 32,4 79,4 53,4
Alder mor, år 33,1 34,5 32,2 34,0
Indkomst mor, kr 214.410,9 251.373,1 204.592,3 242.371,3
Ledighedsgrad mor, promille 121,5 66,0 106,3 85,0

Tabel 18 bekræfter grundlæggende antagelsen om, at forældrenes ud-

dannelse påvirker barnets sociale og læringsmæssige kompetencer.

Fædre, der ligger i uddannelseskategori 1 (grundskole eller forbere-

dende uddannelse), er klart overrepræsenteret i de to svage grupper,

mens fædre i kategori 6 (bachelor, lang videregående uddannelse, for-

skeruddannelse) har relativt flere børn i især den stærke interventions-

gruppe. Der er ingen nævneværdige afvigelser i, hvordan segmenterne

fordeler sig i uddannelseskategori 3-5.

Tabel 18: Faderens uddannelseslængde

Uddannelseskategori Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

1 24 % 13 % 24 % 17 % 21 %
3 46 % 43 % 43 % 49 % 45 %
4 7 % 7 % 8 % 6 % 7 %
5 10 % 16 % 13 % 15 % 13 %
6 12 % 20 % 12 % 13 % 14 %

Nedenfor i tabel 19 ses tydelige forskelle mellem grupperne. Relativt

set er der næsten dobbelt så mange børn i de to svage grupper, hvis

fædre er på overførselsindkomst, som i de to stærke grupper. Børnene i

den ”svage referencegruppe” er endvidere svagt overrepræsenteret i

forhold til børn i den ”svage interventionsgruppe” på dette område. 

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 172



173DEL II. RESULTATER – BASELINE, EFFEKT, IMPLEMENTERING

Tabel 19: Far på overførselsindkomst

Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

Ej overførsel 73 % 84 % 70 % 82 % 76 %
Overførsel 27 % 16 % 30 % 18 % 24 %

Målt på moderens uddannelseslængde, tabel 20, er forskellene mellem

de to overordnede grupper endnu tydeligere, end det var tilfældet i

tabel 18, der viste faderens uddannelse. Relativt er der næsten dobbelt

så mange børn i de ”svage grupper”, hvis mødre kun har taget en

grundskole eller en forberedende uddannelse. Mens afvigelserne i ka-

tegorierne 3 og 4 ikke er betydelige, synes der igen at være en nævne-

værdig forskel i fordelingen af børn i uddannelseskategori 5, hvor de to

stærke grupper er overrepræsenterede. Endelig fremgår det, at den

”stærke referencegruppe” med 18 % i uddannelseskategori 6 også er

overrepræsenteret i forhold til den ”stærke interventionsgruppe”.

Tabel 20: Moderens uddannelseslængde

Uddannelseskategori Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

1 25 % 14 % 28 % 14 22 %
3 38 % 41 % 42 % 43 % 41 %
4 5 % 8 % 4 % 4 % 5 %
5 19 % 24 % 16 % 20 % 19 %
6 12 % 13 % 10 % 18 % 13 %

Opdelt på, om moderen er på overførselsindkomst eller ej, er der

igen væsentlige forskelle mellem især de to hovedgrupper ”stærk” og

”svag”. Sidstnævnte er med henholdsvis 58 og 60 %, hvis mødre i løbet

af året har været på overførselsindkomst, klart overrepræsenterede i

forhold til de to stærke grupper. 

Tabel 21: Mor på overførselsindkomst

Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

Ej overførsel 42 % 62 % 40 % 57 % 48 %
Overførsel 58 % 38 % 60 % 43 % 52 %
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De socioøkonomiske forskelle grupperne imellem er meget tydelige i

nedenstående tabel. Der er 17 % børn af udenlandsk oprindelse i begge

”svage” grupper, mens de tilsvarende ”stærke” kun har henholdsvis 9

og 7 % børn af udenlandsk oprindelse. 

Der er ikke nævneværdige forskelle inden for disse grupper, hvor

fordelingen synes at være nogenlunde ens.

Tabel 22: Indvandrer eller efterkommer

Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

Ej indv/efterk. 83 % 91 % 83 % 93 % 86 %
Indv/efterk. 17 % 9 % 17 % 7 % 14 %

Tabel 23 viser, hvordan segmenterne fordeler sig på variablen enlig.

Igen understreges betydningen af barnets socioøkonomiske baggrund.

Forskellen er tydeligst inden for interventionsgruppen, hvor hele 25 %

af de ”svage” børn bor hos en enlig forsørger, mens det kun er tilfældet

for 15 % af børnene i den ”stærke” gruppe.

Tabel 23: Enlig forsørger

Svag intervention Stærk intevention Svag reference Stærk reference Total

Ej enlig 75 % 85 % 79 % 81 % 79 %
Enlig 25 % 15 % 21 % 19 % 21 %

Denne del af analysen viser overordnet, at børnene kan deles op i to re-

levante segmenter. Det ene, ”stærke” segment kendetegnes ved

 generelt at score højt på faktorer, der vedrører indlæring og lavt på fak-

torer, der vedrører sociale vanskeligheder. Mens det omvendte er

 tilfældet for det ”svage” segment. De overordnede konklusioner fra

 regressionsanalysen, vedrørende betydningen af barnets socioøkono-

miske baggrund, bliver i høj grad bekræftet af denne analyse. Der synes

ikke at være gennemgående forskelle mellem henholdsvis interven-

tions- og referencegrupperne, hvilket tyder på, at opdelingen i en rime-

lig grad er repræsentativ og dermed ikke indeholder væsentlig bias. 

5.4.2 Effekt opdelt på faktorer 

For at undersøge, om der er en effekt af HPA-interventionen, opstilles

og estimeres latente vækstkurvemodeller for alle 12 faktorer og
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19   Dette er en forsimpling af modellen der er estimeret i AMOS.

spørgsmål 10: ”Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder

på de ovennævnte personlige og sociale områder?” Udviklingen over

de tre målinger analyseres for interventionsgruppen og reference-

gruppen samt for de fire segmenter, klyngeanalysen har resulteret i.

Latent vækstkurvemodellering er en form for konfirmativ faktor-

analyse, hvor de underliggende faktorer er skæringspunkt og hæld-

ning, og de observerede variable er identiske spørgsmål stillet på de tre

måletidspunkter i stedet for, som normalt, forskellige spørgsmål stillet

på samme tidspunkt og en underliggende dimension, der samler disse

spørgsmål.  Resultatet af denne form for modellering er estimater for

skæring (udgangspunktet), hældning og acceleration (graden af kon-

kavitet/konveksitet). Det er med andre ord ikke-lineære kurver, der be-

skriver udviklingen over tid for et givent spørgsmål. 

Figur 19.

For det nævnte spørgsmål 10 ser opstillingen af modellen således ud19:

 

1 1 1 0 Acc 1

Spm 10
1. måling

Spm 10
2. måling
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3. måling

Skæring Hældning
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20  Det er rimeligt at antage at udgangspunktet og dermed skæringen er ens for de to grupper,

da der i baseline endnu ikke er foretage HPA indsatser og de to grupper derfor her ikke adskiller

sig fra hinanden.
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Det er estimaterne af værdierne skæring, hældning og acc., der be-

skriver vækstkurven. Når udviklingen i faktorerne modelleres, indsæt-

tes et ekstra ”lag” i modellen. Denne kommer til at indeholde både en

tidskonstant og en tidsvariende faktordimension. For faktoren mate-

matik ser modellen således ud:

Figur 20.

Igen er det estimaterne af værdierne skæring, hældning og acc.,  der

beskriver vækstkurven. Faktorladningerne Lc26, Lc27 og Lc28 er kon-

stante over tid. Dette er nødvendigt, da der ellers vil være bias i vækst-

estimaterne. Dette fordi faktorerne ikke vil være sammenlignelige

over tid – man kan forestille sig, at der i 3. måling er en større ladning

på C28, end der er i 1. måling, og dette vil medføre en forstærket eller

formindsket vækst, der ikke umiddelbart har noget at gøre med børne-

nes udvikling på det pågældende område. 

Denne model opstilles for interventionsgruppen og referencegrup-

pen og estimeres for hver af de tolv faktorer. Effekten af HPA-interven-

tionen estimeres som den forskel, der er mellem udviklingen i inter-

ventionsgruppen og i referencegruppen. For at aflæse denne forskel

mest tydeligt, er det nødvendigt at estimere de to modeller simultant

og binde faktorladninger, skæring20 og acceleration til at antage

1
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21  Samme logik vedrørende skæring gør sig gældende her. Segmenteringsanalysen viste at der

i baseline ikke er nævneværdig forskel på stærke børn fra interventionsgruppen og stærke børn

fra referencegruppen. Ej heller mellem de svagere børn i begge grupper. 

samme værdier i de to modeller. Således er det kun hældningskoeffici-

enten, der varierer, og det er herfra den potentielle forskel kan aflæses. 

Resultaterne af segmenteringsanalysen benyttes for at undersøge,

om der er effekter på svagere børn og stærke børn. Dette gøres ved at

estimere ”Svag intervention” og ”Svag reference” simultant (som oven-

for beskrevet) og ”Stærk intervention” simultant med ”Stærk refe-

rence”21. 

Resultaterne af de latente vækstkurvemodelleringer er vist grafisk

og kommenteret herunder. De fuldt optrukne kurver angiver, at der ek-

sisterer vækst, der er signifikant forskellig fra nul på et 95 % konfidens-

niveau. På de stiplede kurver er væksten ikke signifikant forskellig fra

nul, hvilket betyder, at udviklingen over de tre målinger reelt set ikke

er til stede. I bilag 3 findes tabeller med hældningskoefficienterne for

segmenterne. 

Spørgsmål 10 kategoriserer, på en skala fra 1-5, hvorvidt barnet ge-

nerelt har vanskeligheder på forskellige personlige og sociale områder.

Den svagt faldende ”interventionskurve”, se figur 21, er dermed udtryk

for, at børnene i interventionsgruppen anses for at have færre vanske-

ligheder ved 3. måling i forhold til den 1. måling. Samtidig falder kur-

ven, der beskriver den ”svagere” interventionsgruppe mere end kur-

ven, der beskriver den ”svagere” referencegruppe, hvilket bekræfter

det overordnede billede af, at HPA-interventionen har haft en positiv

effekt. Den lineære udvikling antyder, at HPA-interventionen har en

konstant effekt på børnenes overordnede vanskeligheder.
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Figur 21.

Nedenfor præsenteres gruppernes periodiske udvikling inden for fak-

toren Pligtopfyldende, se figur 22. Som forventet er væksten i interven-

tionsgruppen kraftigere end i referencegruppen. De to ”svagere” grup-

per (henholdsvis reference og intervention) følger en næsten identisk

udvikling, hvorfor HPA-interventionen ikke synes at have haft nogen

afgørende betydning for den svage gruppe. Det er derfor den kraftigere

vækst i den ”stærke” interventionsgruppe, som er årsag til den gene-

relt højere vækst i interventionsgruppen. Det bemærkes, at resultatet i

den ”stærke” referencegruppe er insignifikant på et 95 % niveau. Der-

med er det primært de stærkere børn, HPA-interventionen hjælper, da

de svagere børn gennemgår en positiv udvikling, uanset om der har

været en HPA-intervention til stede eller ej. Endelig indikerer kurver-

nes overordnede konkave forløb, at effekten på faktoren er en anelse

større mellem 1. og 2. måling end mellem 2. og 3. måling.
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Figur 22.

Kun udviklingen inden for de ”svagere” grupper er signifikant i neden-

stående figur 23, hvor både interventions- og referencegruppen følger

en næsten identisk positivt aftagende vækst. Det tyder overordnet på,

at HPA-interventionen ikke har nogen synlig effekt på børnenes tilpas-

ningsevne, men at svagere børns tilpasningsevner med tiden nærmer

sig de stærkere børns.

Figur 23.
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Væksten i den del af barnets sociale kompetencer, der beskrives ved

faktoren Sociabilitet, er signifikant positiv for alle grupper, se figur 24.

Overordnet er væksten kraftigst for børnene i interventionsgruppen,

hvorfor HPA-interventionen synes at have gjort en positiv forskel. Den

opadgående (konvekse) udvikling i de ”stærke” grupper indikerer, at

udviklingen er størst mellem 2. og 3. måling. Det omvendte er tilfældet

for de ”svagere” grupper. HPA-interventionen synes altså at have størst

effekt for de ”svagere” grupper i første periode, mens de ”stærke” på-

virkes mest i perioden mellem 2. og 3. måling.

Figur 24.

Figuren, som beskriver udviklingen i gruppernes antisociale adfærd,

viser ingen signifikante bevægelser, se figur 25. Uanset om HPA-inter-

ventionen har fundet sted eller ej, bliver børnene hverken mere eller

mindre antisociale over de tre målinger.
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Figur 25.

Interventionsgruppens evne til at udvise empati er steget jævnt gen-

nem perioden, hvor stigningen i den første periode er en anelse krafti-

gere end stigningen i den anden, se figur 26. Da udviklingen ikke er

signifikant i referencegruppen, antyder figuren, at HPA-interventio-

nen har haft en nævneværdig, positiv effekt. Det bemærkes, at de ”sva-

gere” grupper følger en næsten identisk udvikling, hvor væksten i

 referencegruppen er svagt kraftigere end i interventionsgruppen. Uaf-

hængigt af HPA-interventionen synes de svage grupper samlet set at

score væsentligt højere på spørgsmål vedrørende Empati i 3. måling i

forhold til 1. måling. 
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Figur 26.

I modsætning til den samlede referencegruppe, der ikke er signifikant,

er kurven, der beskriver den samlede interventionsgruppe med hen-

syn til Urolighed, jævnt faldende, se figur 27. Dette indikerer igen, at

HPA-interventionen har haft den ønskede effekt. Det fremgår endvi-

dere, at den ”svagere” interventionsgruppe følger en konveks, afta-

gende udvikling, der er kraftigere end i den tilsvarende reference-

gruppe, hvilket tyder på, at HPA-interventionens positive effekt var

størst i perioden mellem 1. og 2. måling. Endelig er det interessant, at

børnene i den ”stærke” referencegruppe synes at blive en anelse mere

urolige gennem perioden, mens der i den ”stærke” interventions-

gruppe ingen signifikant udvikling er. Dette tyder på, at HPA-interven-

tionen stopper en negativ udvikling hos de stærkere børn, der vil finde

sted, hvis ikke indsatsen implementeres. 
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Figur 27.

Figuren nedenfor, figur 28, viser, hvordan de forskellige grupper har

udviklet deres sproglige (mundtlige) formåen gennem perioden.

Umiddelbart er der ikke nogen afgørende effekt af HPA-interventionen

på dette område, da kurverne parvist følger hinanden. Den ”stærke”

interventionsgruppe oplever en svagt kraftigere vækst end den tilsva-

rende referencegruppe, mens det modsatte er tilfældet for de svagere

grupper.

Figur 28.
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I forhold til matematisk formåen er væksten igen positivt tiltagende

og endog markant kraftigere, end det var tilfældet ovenfor, se figur 29.

Den samlede interventionsgruppe oplever en kraftig vækst i periode 2,

der også ligger væsentligt over referencegruppens. Mens de to

”stærke” grupper følger en næsten identisk udvikling, er væksten i den

”svagere” interventionsgruppes matematiske formåen konsekvent hø-

jere end den tilsvarende referencegruppes. Grundlæggende tyder ud-

viklingen på, at HPA-interventionen har haft en mærkbar effekt, som

er stærkest i den svagere gruppe.

Figur 29.  

Som det er tilfældet med den matematisk formåen, har barnets skrift-

lige kompetencer også gennemgået en kraftig, tiltagende vækst gen-

nem perioden, se figur 30.  Overordnet er der ingen forskel på væksten

i henholdsvis interventions- og referencegruppen, hvilket også er til-

fældet for de ”svagere” grupper. Der er dog en positiv forskel mellem

den ”stærke” interventionsgruppe og den ”stærke” referencegruppe.

Ifølge figuren har HPA-interventionen udelukkende haft en afgørende

betydning for den stærke gruppe, som er blevet endnu stærkere på

dette område.
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Figur 30.  

I modsætning de foregående faktorer, som også vedrørte forskellige

læringskompetencer, er den positive vækst i faktoren læring og nys-

gerrighed konstant eller svagt aftagende, se figur 31. Den samlede in-

terventionsgruppe gennemgår en mere positiv udvikling, end det er

tilfældet for den samlede referencegruppe, hvilket bekræfter det gen-

nemgående resultat, at HPA-interventionen har haft en positiv effekt

på barnets sociale og læringsmæssige kompetencer. Der er ikke er væ-

sentlige afvigelser mellem de ”svagere” grupper, mens den ”stærke”

interventionsgruppe synes at være udsat for en betydelig positiv på-

virkning af HPA-interventionen.
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Figur 31.

Nedenstående figur 32 viser udviklingen i barnets mestringsvanske-

ligheder, der er en indikator for, om barnet generelt føler sig utryg ved

omverdenen. Udviklingen er signifikant og konveks for den samlede

interventionsgruppe samt den ”svage” reference- og ”stærke” inter-

ventionsgruppe. Førstnævnte viser, at HPA-interventionen, alt andet

lige, har mindsket barnets mestringsvanskeligheder. Det er specielt de

stærke børn, der er blevet hjulpet af indsatsen. Desværre tyder det på,

at indsatsen har haft en slags ”negativ” effekt på de svagere børn, da

deres vækst reelt ikke er til stede, mens de svagere børn i reference-

gruppen viser fremgang. 
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Figur 32.

Udviklingen i gruppernes temperament er udelukkende signifikant for

den ”svage” referencegruppe som en negativ, aftagende vækst. HPA-

interventionen synes hermed ikke at have nogen synlig effekt på

denne del af barnets adfærd, se figur 33.

Figur 33.   

Bortset fra et enkelt tilfælde viser vækstkurverne overordnet, at HPA-

interventionen har haft den ønskede betydning for udviklingen af bør-
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nenes personlige og sociale kompetencer samt læringskompetencer.

Dette kommer til udtryk gennem en generelt kraftigere vækst i de to

interventionsgrupper. I forlængelse heraf synes HPA-interventionen at

have haft den største effekt for børnene i de to ”svagere” grupper. Bille-

det er dog ikke entydigt.

Med undtagelse af faktoren Sociabilitet har HPA-interventionen

 typisk haft den største effekt mellem 1. og 2. måling, når det angår bar-

nets personlige og sociale kompetencer (eksempelvis Empati og Urolig-

hed). Det modsatte er tilfældet, når udviklingen i barnets læringskom-

petencer (eksempelvis matematik og sprog – skriftligt) måles. Her

synes effekten først at indtræde i anden periode, dvs. mellem 2. og 3.

måling. 

5.5. Sammenfatning 
Samlet set viser resultaterne fra denne del af analysen, at HPA-inter-

ventionen har positiv effekt på alle børn og på de fleste enkeltspørgs-

mål. Ud fra de tre anvendte analysetyper har det endvidere været mu-

ligt at belyse forskellige sider af effekten. 

I den første analyse, ved hjælp af Rasch Modellen, viser sig signifi-

kant positiv effekt på alle de anvendte skalaer, dog undtaget en, nem-

lig ”antisocial/urolig adfærd”. Det er ikke muligt at sige, hvorfor netop

denne skala skiller sig ud, men dette er et resultat, der vil være værd at

tage op igen i videregående analyser. I den anden del af analysen har

vi ved hjælp af SDQ-skalen set det samme mønster, at der er positiv ef-

fekt af HPA-intervention på alle børn. Men vi ser endvidere, at HPA-in-

terventionen ikke har så god effekt på de svageste børn som på ”mid-

terbørn” målt på børnenes socio-emotionelle kompetencer. Endelig for

det tredje viser faktoranalyser, at HPA-interventionen overordnet set

har positiv effekt på alle børn – også når vi opdeler analysen på den

samlede række af faktorer. Men også her kan vi konstatere, at der ved

opdeling på svage og stærke børn er forskelle på effekten, som peger i

retning af, at HPA-interventionen har størst effekt for de stærkeste

børn især målt på de socio-emotionelle områder. Der tegner sig et lidt

andet billede, når vi ser på læringsmål, nemlig at HPA-interventionen

virker for de svageste børn på udvalgte faktorer, bl.a. matematisk kom-

petence.

Disse fund giver anledning til at undersøge forhold i interventions-
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institutionerne nærmere, som antages at have betydning for imple-

menteringsprocesser og dermed for effekt (se kapitel 6), og i den for-

bindelse tages der udgangspunkt i den integrerede implementerings-

model, som både rummer komponenter som system, institutioner og

målgruppeadfærd, der alle antages at påvirke effekt i samspil med

hinanden. 
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KAPITEL 6. 
IMPLEMENTERING OG EFFEKT, KVALITATIVE ANALYSER

6.1 Introduktion
Den følgende, afsluttende analysedel samler resultaterne vedrørende

effekter af HPA-interventionen og de metoder, institutionerne har

taget i anvendelse i forbindelse med implementering af det samlede

HPA-program. Analysen bygges op om den integrerede implemente-

ringsmodel (se kapitel 1), og følgende komponenter inddrages:

ledelse og organisation

HPA-programmet (HPA-input) – og aktørernes interesse, evne, 

vilje og motivation for dette

socioøkonomiske omgivelser, herunder forandringer i 

kommunerne samt oplevelse af ressourcer. 

Den internationale implementeringsforskning giver anledning til at

forstå og analysere HPA-interventionens effektivitet ud fra en række

relevante faktorer på flere niveauer (se også kapitel 1). For det første

den grundlæggende implementeringskomponent, som er repræsente-

ret af selve den intervention, der er søgt implementeret, her HPA-inter-

ventionen. For det andet de konkrete implementeringsprocesser, her-

under ledelsens og medarbejdernes forudsætninger og adfærd, mens

den organisatoriske komponent er knyttet til læring. Endelig for det

tredje betydningen af den socioøkonomiske komponent, som ses som

afgørende både som følge af de faktiske vilkårs indgriben i institutio-

ners hverdagsliv og som følge af den måde, vilkår og betingelser også

”griber ind” på i institutionslederes og medarbejderes subjektive ople-

velse af den samlede situation.

Analysen, der præsenteres i kapitlet, bygges op på, om disse anta-

gelser baserer sig på de kvalitative data fra follow-up interview med

institutionsledere, som er gennemført ved afslutningen af interven-

tionsperioden, og bygger således videre på baselineanalysen (kapitel

4). Vi får gennem analysen indsigt i en række fælles træk ved institu-

tionernes implementeringsprocesser samt i mønstre, som kan antyde

sammenhænge mellem implementeringsprocesser og resultat. Dette

gøres muligt gennem kombinationen af kvantitative og kvalitative
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analyser. Endelig samles analysen i en typologi, som samler delele-

menter, der tilsammen karakteriserer institutionernes forskellighed i

arbejdet med HPA-interventionen. Det skal understreges, at der kun er

tale om skitseringer og sammenhænge, som gør det muligt  at opstille

nye hypoteser om forklaringer på sammenhænge mellem implemen-

tering og effekt. Sådanne hypoteser testes ved at  operationalisere de

kvalitative fund, som præsenteres efterfølgende. Dette er et forsk-

ningsmæssigt perspektiv, som vi tager op efterfølgende og afslut-

ningsvis (kapitel 7). 

6. 2 Implementeringsprocesser, forskelle – mønstre 
Den samlede HPA-intervention er, som beskrevet indledningsvis (kapi-

tel 1), præsenteret og søgt implementeret ud fra tankegangen om, at

det er i koblingen mellem et ”top-down” og ”bottom-up” perspektiv, at

mulighederne for fornyelse af pædagogikken rettet mod udsatte børn

skal findes. Der var lagt op til, at interventionen skulle give mening, at

institutionerne skulle ”tage den til sig”, selv skabe ejerskab og arbejde

med den viden og de metoder, som HPA tilbyder. Spørgsmålet er så,

hvordan institutionerne reelt har ”taget imod” programmet, og om de

har implementeret det som tilsigtet? I det følgende beskrives interven-

tionsinstitutionernes arbejde med og ”bevægelse” eller udvikling gen-

nem deltagelse i interventionen, og denne beskrivelse bygges op

 omkring de områder, der er analyseret frem i den tidligere institu-

tionsanalyse (baseline). På denne baggrund har vi identificeret for-

skelle på institutionernes implementeringsprocesser, som groft sagt

kan inddeles i tre kategorier: frafald/lav implementeringsgrad, nogen-

lunde/god implementeringsgrad og meget god implementeringsgrad.

Tabel 24. Kategorisering af institutioner på implementeringsgrad

Antal institutioner

Frafald/lav implementering 7
Nogenlunde/god implementeringsgrad 14
Meget god implementeringsgrad  8

Kategoriseringen angiver, at langt størsteparten af interventionsinsti-

tutionerne kommer ind i en god eller meget god pædagogisk udvikling
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(implementering) gennem HPA-interventionen, mens en mindre del

falder fra eller er opgivende i sine holdninger til og konkrete udførelse

af interventionen.  

Interventionsinstitutionerne er, som vist, forskellige på en række

faktorer, som anses for at have betydning for implementering af HPA-

interventionen. Et vigtigt fund fra baselineanalysen (kapitel 4) var, at

ledelse er den faktor, der giver størst variation mellem institutionerne.

Dette blev belyst ud fra parametre som ledelseserfaring, niveau af ud-

dannelse/efteruddannelse og organisation af det pædagogiske arbejde

i institutionen. Ledelsens primære opgaver er ifølge baselineanalysen

at prioritere og koordinere institutionens profil, både hvad angår den

pædagogiske kerneopgave, herunder den pædagogiske grundholdning

og ”tilgange” til arbejdet med udsatte børn, men også hvad angår ar-

bejdet med pædagogiske læreplaner samt organisation af hverdagens

arbejde og eventuelle udviklingsprojekter. 

Baselineanalysen (kap. 4) viste også, at ledelsesopgaven ofte ikke er

så tydeligt ekspliciteret i institutionerne, og at der er størst tradition

for, at lederen først og fremmest ønsker at være  ”lige” med sine med-

arbejdere, hvilket ser ud til at kunne være i modstrid med at skulle lede

et større samlet program som HPA-projektet, der lægger op til, at der

arbejdes systematisk, målrettet og vidensbaseret, og at lederen i den

forbindelse ”viser vejen” for medarbejderne. Ledelsesopgaven og 

-strukturen har endvidere undervejs i interventionsperioden været

under omstrukturering i de to kommuner, dog med mest gennemgri-

bende forandringer i den største af kommunerne. Flere ledere gav ved

starten af interventionsperioden udtryk for, at de følte sig presset på

grund af store opgaver og forandringer i forbindelse med omstrukture-

ringer, og follow-up undersøgelsen peger på, at nogle ledere ser ud til

fortsat at være præget af sådanne strukturelle forandringer. 

Ved institutionernes indtræden i HPA-interventionen, der som be-

skrevet er foregået ved en tilfældig statistisk udvælgelsesprocedure (se

kapitel 2 om RCT-designet), har vi grund til at antage, at de mønstre, vi

ser i institutionerne ved udgangspunktet (baseline), er repræsentative

for danske daginstitutioner. Der er altså ikke valgt ”ildsjæle”, særligt

uddannede ledere eller medarbejdere eller fravalgt enkeltpersoner

eller institutioner, der tog afstand fra projektet, i forbindelse med del-

tagelse. Derved kan vi i undersøgelsen vurdere, hvordan og hvad der
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virker og påvirker institutionelt i ganske almindelige daginstitutioner.

I den forbindelse sættes der i særlig høj grad fokus på ledelsen som

central part i implementeringen af en samlet HPA-intervention, hvil-

ket også kan betyde, at de enkelte deltagende ledere kom mere i fokus,

end han eller hun tidligere havde oplevet. 

Lederne modtog ”tilbuddet” om at være interventionsinstitution

meget forskelligt. Nogle ledere oplevede, at dette var ”en gave”, andre

at det var en ”opgave” på linje med mange andre tiltag, som de tog

imod og gik aktivt ind i, fordi der var tale om et eksperiment, og det

ikke så ud til at kunne være anderledes, mens en tredje gruppe gik med

”på trods” eller var temmelig opgivende. Det var de enkelte kommuner,

der bestemte, hvordan eventuelle afslag fra institutioner skulle hånd-

teres, så den statistiske udvælgelsesprocedure blev overholdt. Sådanne

forskelle i forhold til opfattelsen og modtagelsen af HPA-projektet præ-

gede interventionens konkrete gennemførelse i institutionerne, men

som vi skal se det, er mange ledere ”vokset med opgaven” gennem for-

løbet og er endt med den oplevelse, at HPA-interventionen har givet

dem meget. For andre har opgaven fortsat været oplevet som kræ-

vende og for nogle enkelte som meget vanskelig. Vi skal senere se, hvil-

ken betydning sådanne forudsætninger har for implementeringspro-

cessen og den senere effekt af indsatsen.

Ledelse
Ledelsen er placeret i implementeringsprocessens centrum (jf. figur 1,

kapitel 1) ud fra den antagelse, at ledelsen både er præget af og præger

medarbejdernes holdninger og adfærd samt den organisatoriske og in-

terorganisatoriske implementeringsadfærd. Dette syn indebærer, at

for at kunne sige noget om de ledelsesmæssige forudsætninger for en

vellykket implementeringsproces, er det vigtigt at kaste lys over sam-

spillet mellem ledelse og medarbejdere og de processer, der bestem-

mes af dette samspil. 

De ledere, der tager ansvar for organisering af arbejdet med viden

og læring i forbindelse med implementering af HPA i institutionen,

har øget sandsynlighed for, at dette arbejde fører til en vellykket im-

plementeringsproces. Men i forlængelse heraf er ledelsen også afhæn-

gig af medarbejdernes holdninger og interesser i den sammenhæng.

Ledelsen skal således ikke blot tage ansvar for oplysning og informa-

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 193



EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET194

tion om HPA, men også for, at samspillet i institutionen om opgaven

bliver præget af et engagement i at fastholde og videreudvikle projek-

tet gennem hele interventionsperioden (fra september 2006 til maj

2008). Hypotesen er, at ledere engagerer og inspirerer til en vellykket

implementeringsproces, og i den sammenhæng at ledelsens holdnin-

ger, interesse og det samlede pædagogiske værdigrundlag er vigtige

forudsætninger. I baselineanalysen blev det antydet, at de ledere, der

ikke formåede at afstemme deres interesser med medarbejdergruppen

eller udadtil i forvaltning etc., risikerede at få vanskeligheder med at

gennemføre en pædagogisk intervention, som den HPA-programmet

repræsenterede. 

I det følgende skal vi se en række forskelle og mønstre i forhold til le-

delse og samspillet mellem leder og personalegruppe, som får hen-

holdsvis positive og negative konsekvenser for implementeringspro-

cessen. Positive konsekvenser ser vi der, hvor lederen taler om at have

fået øget sin handlekraft gennem projektdeltagelsen ved at få skabt en

positiv stemning og trivsel i personalegruppen og få medarbejderne til

at deltage og opleve ejerskab generelt. En enkelt leder beskriver det

sådan, at HPA-projektet har fået hende til at ”se det hele lidt oppefra”,

og hun har som leder herigennem opnået øget handlekraft. Negative

konsekvenser ser vi der, hvor lederen fra starten var demotiveret, ikke

rykkede sig gennem projektet eller på trods egne høje ambitioner om

at få det til at lykkes ikke formåede at få personalet med. 

Eksemplerne, som trækkes frem nedenfor, viser nogle mønstre ved-

rørende ledelsesforhold med henholdsvis positive og negative indstil-

linger.  

En institutionsleder (L8) udtalte i baselineinterviewet, at ledelses-

strukturen i institutionen var relativt flad. Personalet har selv ansvar

for dagligdagen og den planlægning, der følger med, og lederen udde-

legerer meget ledelse til forskellige tovholdere. Institutionens mål er at

have tilfredse medarbejdere gennem åbenhed og dialog. I det senere

follow-up interview fortæller lederen, at både hun og institutionen

gennem deltagelse i HPA-interventionen har:

“oplevet en øget handlekraft, fordi institutionen nu kan gøre meget

mere for de udsatte børn. ”
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Faktisk kan de selv gøre meget mere, end ”systemet” forventer, fortæl-

ler lederen, hvilket giver en del frustrationer i samarbejdet med for-

valtningen.

I forhold til at afstemme interesser og tage højde for personalets

eventuelle kritiske røster og oplevelser af, at opgaven med at gennem-

føre et stort projekt kan være vanskelig, har denne leder håndteret

dette ved netop at inddrage medarbejderne og høre dem og deres syns-

punkter. Det viser sig, at denne proces er med til at øge den samlede

personalegruppes arbejde med det lokale udviklingsarbejde, som er et

af HPA-interventionens vigtige delelementer. Lederen fortæller, at der

havde været en del utilfredshed i personalegruppen angående institu-

tionens deltagelse som interventionsinstitution. Men hun synes som

leder, at projektet er spændende, især fordi det åbner op for mulighe-

den for at se på børnenes kompetencer og udvikle dem, hvilket har ført

til, at de har indført en ny rutine i institutionen. På alle personalemø-

derne drøftes de udsatte børn, og alle medarbejdere kommer i den for-

bindelse med deres observationer og oplevelser. Man forsøger at se de

positive ting ved barnet, hvilket ikke er lige let for alle, fortæller lede-

ren. Ud fra gab-analyserne har de arbejdet med konflikthåndtering og

eksklusion i personalegruppen, og de har i den forbindelse oplevet et

kvalitativt løft, fordi analyserne var meget anvendelige. Analyserne af-

fødte derfor nye fagmodeller, som de har været meget glade for og haft

stort udbytte af at arbejde med. Deres tidligere arbejde med den aner-

kendende tilgang havde ikke rigtig virket, men de fik succesoplevelser

med inddragelsen af emnet konflikthåndtering på baggrund af inter-

ventionsprogrammets oplæg.

Ved at arbejde med samspillet mellem (i udgangspunktet) modstri-

dende interesser er det tilsyneladende lykkedes for denne leder at

skabe en udvikling fra modstand mod deltagelse i HPA til en oplevelse

af at have fået et stort udbytte af det. Institutionen har taget projek-

tets ide om fagmodeller til sig og arbejder fokuseret med den. Inter-

viewcitaterne viser, at det især er modstanden hos institutionens per-

sonale, der har ændret sig gennem forløbet, hvilket tilskrives

ledelsens opgavehåndtering, der har påvirket situation i institutio-

nen, så personalet nu har udviklet sine egne fagmodeller og arbejdet

videre med dem.

Lederen fra en anden institution (L15), der tilsvarende har arbejdet
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med at skabe en positiv stemning om opgaven, beskriver den generelle

ledelsesopgave på følgende måde:

“Institutionens ledelses- og organisationsstrategier er, at det skal være

et ligeværdigt samarbejde. Man lytter til personalets tanker og ønsker og

gør det i en positiv omgangsform. Personalet oplever engagement og

glæde ved arbejdet, når  man støtter hinanden og blander sig i hinan-

dens arbejde med børnene”.

I det senere follow-up interview fortæller denne leder om arbejdet

som interventionsinstitution, at det har været vanskeligt for hende

som leder at ”gøre” et så godt HPA-projekt, som hun gerne ville, fordi

hun har skullet balancere den pædagogiske ledelse og personaleledel-

sen. Derfor mener hun også, at der er for få ressourcer til det allervig-

tigste: den pædagogiske udvikling. Den er ifølge hende:

“brændstoffet til en god hverdag for børnene”, og hun kalder det “en af

grundstenene i udvikling af hverdagen”. 

Lederen oplever alligevel, at det giver handlekraft, når alle beslutter at

gøre noget på en ny og anderledes måde og gør det med alles opbak-

ning. Denne leder fremhæver på trods af de nævnte vanskeligheder, at

projektdeltagelsen har sat gang i forandringsprocesser i institutionen.

I hvert fald fremgår det tydeligt, at de som samlet personalegruppe i

institutionen har formået at beslutte og gennemføre nye tiltag, og at

disse oplevelser har tilført lederen handlekraft.

Et tredje aspekt af institutionernes måder at arbejde positivt med

implementering på, koblet til ledelse, ser vi i en institution, hvor lede-

rens holdning har udviklet sig gennem forløbet fra en afstandtagende

holdning til en fuldstændig modsat holdning. I den sammenhæng går

det op for den pågældende leder (L24), hvor meget hendes rolle og

måde at håndtere den ledelsesmæssige opgave på betyder for persona-

lets engagement, motivation og vilje til at gennemføre implemente-

ringsprocessen. I baselineinterviewet fortalte lederen, at hendes ledel-

ses- og organisationsstrategi er:

“at få personalet til at tage ansvar”. 
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På den måde skaber hun trivsel for den enkelte gennem ansvar,

anerkendelse og indflydelse. I det hele taget har arbejdsmiljø og ar-

bejdsglæde optaget dem meget i personalegruppen, da de anser det for

at være det, der ”driver værket”. Mange i personalegruppen har meget

erfaring og derfor kun behov for korte koordinerende samtaler. 

I det senere follow-up interview fortæller den samme leder, at hun

har opdaget, hvor meget hendes eget engagement betyder for persona-

lets indstilling til og engagement i HPA-projektet. Hun har i øvrigt valgt

at give personalet ekstra timer til at læse i Kvalifikationsmappen, hvil-

ket har motiveret dem meget. Lederen har været meget bevidst om at:

“understøtte det, der var i gang, ikke have for travlt, ikke være for ambi-

tiøs eller få lavet for lange dræbende seancer”.

Dette er et mønster, vi ser i flere andre institutioner, at en ledelse, som

hele tiden har arbejdet meget med at inddrage medarbejderne og

deres faglige proces og også lagt stor vægt på deres arbejdsglæde og

trivsel, vil have gode muligheder for at skabe motivation og arbejde

med den konkrete indsats. Det afgørende vendepunkt i forhold til den

nævnte leders holdningsændring er hendes erkendelse af den betyd-

ning, hendes egen indstilling til projektet har haft for personalets del-

tagelse. I det øjeblik, hun som leder gik fra at være skeptisk eller nega-

tiv over at skulle ”tage flere opgaver på sig” til at deltage aktivt og med

stor interesse og gjorde denne indstillingsændring synlig, var medar-

bejderne med hende. Lederen har mange års erfaring som leder – også

i den pågældende institution, og derved ser vi, hvordan en i forvejen

opbygget lærings- og ledelseskultur hurtigt kan indstilles i retning af

en konstruktiv læreproces. Som vist understøtter eksemplet hypotesen

om, at ledelsen er i centrum for en konstruktiv implementeringspro-

ces, og at lederen (her L24) har gode muligheder for at påvirke projek-

tet i en positiv retning.   

Endelig ser vi et sidste aspekt af en konstruktiv tilgang til arbejdet

med ledelse, der får positive konsekvenser hos af en mindre rutineret

institutionsleder, for hvem deltagelse i HPA-interventionen har åbnet

helt nye muligheder. Lederen (L4) beskriver, at hun som leder af projek-

tet i sin institution har fået udviklet sine egne handlemuligheder og

handlekraft. Hun oplever, at hun som en slags produkt af deltagelsen
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opnår et ”erkendelsesspring” og en ny måde at lede på. I follow-up in-

terviewet fortæller hun bl.a., hvordan hun har oplevet: 

“at have haft glæde af et nyt perspektiv på institutionen, hvor det har

været muligt at se ”det hele oppefra”, for på den måde bedre at kunne

afgøre, hvad institutionen havde brug for at arbejde med.” 

Således er lederen stadig den pædagogiske tovholder på projektet, dvs.,

lederen påtager sig det overordnede ansvar og sørger for, at den pæda-

gogiske linje bliver fulgt, men på en måde så alle personalegrupper er

inkluderet og oplever at blive hørt. 

Disse eksempler på ledelsesmønstre med positive konsekvenser for

deltagelsen i HPA-projektet skal i det følgende sammenlignes med le-

delsesmønstre, der har vist sig at få mere negative konsekvenser. Disse

mønstre er primært præget af generelle negative holdninger hos ledel-

sen og/eller personalet. Det er i samspillet mellem ledelse og perso-

nale, at de konstruktive muligheder skal findes. Det betyder samtidig,

at en leder, der gerne vil arbejde med projektet (L18), men ikke kunne

få personalet med, ikke når særlig langt eller slet ikke nogen vegne

med HPA-interventionen – og dette på trods af mange anstrengelser

for at få det til at lykkes gennem en lang periode. På samme måde vil

institutioner, der er præget af lederens modstand og interessekonflik-

ter med forvaltningen (L29), have vanskeligt ved at gennemføre imple-

menteringsprocessen. 

Førstnævnte leder (L18) blev ansat, efter at HPA-projektet var sat i

gang, men var selv meget interesseret i projektet, da han overtog ledel-

sen, og optaget af sine ambitioner om, at hele området trængte til et

fagligt løft. Men som det kom frem i follow-up interviewet, kunne han

ikke mobilisere personalet til at deltage med samme engagement. Her

fortalte han, at institutionen ikke selv havde valgt at deltage, men at

han kendte til HPA-projektet fra sin tidligere stilling. Han syntes, det

var et spændende og meget relevant projekt, og han havde længe sav-

net en opkvalificering af det pædagogiske personale og et fokus på ud-

byttet af det pædagogiske arbejde. Derfor ærgrede det ham meget, at

han ikke selv kunne føre projektet til dørs med sin egen institution.

Imidlertid havde personalet intet overskud til projektdeltagelse pga.

belastningen i personalesituationen.
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Efter april 2007, hvilket er et godt stykke inde i projektforløbet, del-

tog personalet slet ikke i HPA-projektet. Lederen fortæller om det øv-

rige personale, at: 

“De ville ikke røre det med en ildtang! De kunne ikke overskue at deltage

og følte sig alt for pressede pga. personalesituationen i institutionen”.

Derfor var det lederen selv, der udfyldte alle 2. screeningsskemaer, til

trods for at han ikke kendte børnene lige så godt, som pædagogerne

gjorde. Han valgte at handle sådan for i det mindste at kunne levere

noget til projektet. Han var meget ærgerlig over, at de ikke kunne gen-

nemføre, og hans udfyldelse af screeningsskemaerne kan ses som et

forsøg på at give det, han havde forpligtet sig til. 

Som vi ser det, må lederen faktisk give op, fordi det ikke lykkes ham

at ændre personalets holdninger og motivation. Det er tilsyneladende

heller ikke muligt for lederen at træde i karakter, institutionskulturen

står ikke til at ændre og ”tager over” så at sige. 

Ledere, der som L18 oplever sådanne interessekonflikter og mang-

lende personalemæssig opbakning og ressourcer i form af vilje, evner

og kapaciteter i personalegruppen, formår ikke at fastholde den imple-

menteringsproces, som HPA-interventionen lægger op til. Der kan ske

det, at institutionen samler sig om sin ”modstand”, hvis det er perso-

nalet, der er imod projektet, og dette kan få konsekvenser for udfoldel-

sen af implementeringen. 

Opsummering
Institutioner, hvor interventionen implementeres succesfuldt, er ken-

detegnet ved, at  de anlægger en ledelsesstrategi, som er bygget op om

præcisering af ledelsesrolle og -opgave og knyttet til en rettethed imod

det at skabe fornyelse og forbedringer i institutionen med HPA-pro-

grammet som redskab. Det ser endvidere ud til, at positive ledelses-

mønstre, som vi ser i en implementeringssammenhæng, handler om,

hvorvidt det lykkes at opnå det, vi med Winter kan kalde et målrettet

kapacitetsopbyggende ledelsesredskab, der gennem denne opgave for-

øger medarbejdernes evne til at forandre og forny praksis. Målrettet

rekruttering kunne være et andet vigtigt ledelsesredskab i denne sam-

menhæng, hvor medarbejdere ansættes ud fra deres holdning til arbej-
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det. Dette ledelsesredskab har ifølge Winter positive konsekvenser for

implementering, men er ikke noget, der har været tradition for i dagin-

stitutioner. 

Vi har set forskelle og mønstre i tilknytning til ledelsesopgaven med

betydning for, om HPA-interventionen kommer til at ”virke” og få ef-

fekt, som vi har set det analyseret i kapitel 5. 

Opsummerende viser det sig, at det er, når der er en tydelig og arti-

kuleret ledelse, som gør HPA-projektet virksomt og inddrager og med -

inddrager personalet, at implementeringsprocesser kommer godt i

gang. Vi har også set, at der i udgangspunktet (baseline) blandt de in-

terviewede ledere ikke var tradition for at eksplicitere ledelsesspørgs-

målet i daginstitutioner, mens analysen af follow-up interviewene

viser, at de institutioner, der kommer ind i en positiv implemente-

ringsproces, netop også får det ud af det, at ledelsesopgaven bliver

mere tydelig for dem, og at lederrollen står mere klart. Der er således

stor sandsynlighed for, som det er trukket frem her, at de ledere, der

opnår at få personalet med sig og skaber en lærings- og organisations-

kultur, som støtter op om HPA-programmet, opnår øget sandsynlighed

for en succesfuld implementeringsproces. Samtidig risikerer en mere

tøvende, usynlig ledelse eller en ledelse uden interesse for at indgå

konstruktivt i projektet at mindske sandsynligheden for en konstruk-

tiv implementering. Disse to ledelsesaspekter ses således som forståel-

sesrammer om en del af spørgsmålet om, ”hvad virker”.  De ledere, der

ser ud til at klare opgaven godt, er endvidere kendetegnet ved for det

første at have været ansat i institutionen i mange år, at have et stabilt

personale  og at vægte uddannelse højt. 

Når det er sagt, skal det understreges, at en tydelig ledelsesprofil og

artikuleret ledelsesstil ikke hidtil har været det typiske i daginstitutio-

ner. Den udvikling, der er sket på dette område netop gennem delta-

gelse i projektet, må derfor anses for at være en væsentlig del af  

HPA-interventionens påvirkningskraft.  Det understreges igennem in-

stitutionslederinterviewene, at det at deltage netop lægger op til en

anden form for ledelse, herunder langtidsplanlægning, målrettethed

og systematik i arbejdet, samt det at sætte de fælles læringsprocesser i

gang i den samlede institution. Dette er opgaver, som for mange af le-

derne er nye eller ikke videre ekspliciterede. 

Allerede i baselineanalysen så vi den tradition antydet, at det er vig-
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tigt for lederne at være på lige fod med personalet, hvilket indikerer en

”flad struktur”, og at demokratisk ledelse er mere udtalt end en mere

synlig og markant ledelse. De to ledelsesformer behøver som bekendt

ikke at være i modstrid med hinanden, men noget tyder på, at dagin-

stitutioners tradition for ”det fælles” kan hindre, at det målrettede og

systematiske arbejde kommer i gang. Som vi har set det eksemplifice-

ret ved en institution, hvor det samlede personale modsætter sig pro-

jektdeltagelsen, har lederen og dermed institutionen som samlet

enhed her ikke ”en chance” for at implementere interventionspro-

grammet. Det er ikke muligt at sætte fælles læring, undersøgelse af

gældende praksis og rutiner og kritisk refleksion i gang, som HPA-pro-

jektet lægger op til, hvis ledelsen ikke formår at få personalet med sig. 

HPA-input 
Implementeringsprocessen er naturligvis også påvirket af det input,

der skal implementeres, som her er HPA-projektets samlede interven-

tionsprogram (se kapitel 1, afsnit 1.6). Som vist er hverken lovgivning

eller politiske beslutninger selvimplementerende, og det samme gør

sig gældende for HPA-interventionen. Mange parter, aktører, organisa-

tioner og myndigheder, er involveret og må også fremover involveres,

hvis det skal lykkes at inspirere eller igangsætte ledere og medarbejde-

res implementeringsprocesser i de pågældende institutioner. I HPA-

projektet er dette sket ved at samarbejde med kommunernes forvalt-

ningsled og disses pædagogiske konsulenter, men også med

konsulenter, undervisere og vejledere fra UC’er (tidligere CVU´er). I den

sammenhæng skal det understreges, at alle instanser også varetager

deres egne interesser i forløbet, og at alles interesser har en betydning

for implementeringsprocessen. 

Gennem follow-up undersøgelsens lederinterview ved vi noget om,

hvordan HPA-interventionen blev opfattet i de enkelte institutioner. I

det følgende analyseafsnit kobles disse opfattelser til begreber om

viden, undersøgelse og fornyelse.

Flere institutioner fortæller bl.a. om HPA-interventionens begreber

og den viden, den tilbyder, at HPA-projektet kom ”meget belejligt” i

forhold til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. En leder (L19) for-

tæller i den forbindelse, at de i personalegruppen har haft glæde af at

bruge handlekompetencebegreberne til at analysere praksisfortællin-
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ger. I den forbindelse har fortællingerne kunnet konkretisere handle-

kompetencebegreberne, så de nemmere kunne anvendes i lærepla-

nerne. Desuden har de i denne institution haft fokus på læringsmiljøer

og den voksnes rolle i disse, og de har således flyttet fokus fra det en-

kelte barn til læreprocesserne. De mener derfor selv, at de har fået kva-

lificeret deres blik på ”den dynamiske læringsforståelse”.

Den måde, HPA-interventionen er bygget op på af de tre elementer:

viden, gab-analyse og løbende implementeringstiltag, er med det for-

mål at bidrage til, at institutionens medarbejdere opnår et fælles fag-

ligt ”sprog”, som kan anvendes som udgangspunkt for, at medarbej-

derne udvikler evne til fælles undersøgelse, kritisk tænkning og ideer

til fornyelse af praksis. Der er sat en dybtgående proces i gang med

HPA-interventionen, og som vi ser det ekspliciteret i en af institutio-

nerne (L19), har processen netop bidraget til, at alle ansatte i institutio-

nen har de samme redskaber at arbejde med. Det vil i dette tilfælde

sige ”Kvalifikationsmappen” og tilhørende informationsskrivelser,

herunder arbejdsmateriale, som blev lagt på projektets hjemmeside

fortløbende. Lederen fortæller videre, at hun har arbejdet med HPA-

projektets kernebegreber (hun nævner anerkendelse, relationer, læ-

ring og inklusion) i mange år, men at de med projektet: 

“lige [bliver] løftet en tand højere op og [det] giver en mere komplet og

nuanceret forståelse af de mekanismer, der bliver udløst i relationen

barn-voksen”.

Hun fortæller videre, at hun herigennem er blevet:

“mere kritisk over for andre, nye tiltag”, 

og hendes referenceramme er i den forbindelse HPA-projektet. Det fag-

lige niveau højnes tilsyneladende i institutioner, der tager projektet

”til sig” på den måde, som det er eksemplificeret ovenfor. Dette er sket

i flere institutioner, som alle har øget sandsynligheden for at opnå ef-

fekt. 

En anden leder (L1), der også vægter den viden højt, som institutio-

nen har opnået gennem deltagelse i HPA-projektet, fremhæver det ek-

sisterende fælles lager af viden, som blev et vigtigt grundlag at arbejde
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videre med i projektdeltagelsen. Personalet havde ifølge lederen i for-

vejen et stort fælles lager af viden om udsatte børn og pædagogiske

læreplaner som udgangspunkt for deltagelse i projektet, både teore-

tisk viden fra kurser og ved at man er gode til at bruge hinandens

viden. Pædagogerne har meget stor teoretisk viden og har kendskab til

miljøet og har arbejdet med det i mange år, fortæller lederen: 

“Man bruger de ressourcer, man har, hvis folk har erfaringer fra andre

institutioner, så trækker man på den. Selvom man har meget viden, kan

man aldrig få nok, det er en form for uddannelse, og man får tilført

viden.” 

Denne leder fortæller videre, at det er et punkt i kontraktstyringen, at

man skal have bredt viden ud, fx på et personalemøde eller i logbøger.

Derudover er institutionens kilder til viden artikler, bøger, foredrags-

holdere i distriktet, og når lederen har undersøgt noget, som formidles

videre til personalegruppen. Behovet for ny viden opstår tit i dagligda-

gen, fortæller lederen. Fx havde man nogle børn, der var ekstra interes-

serede i at lege lægelege. Det var grænseoverskridende, så derfor fandt

personalet noget materiale og læste om det. 

Om den viden, som institutionen har arbejdet med i forbindelse

med at implementere HPA-interventionen, fortæller den samme leder,

at:  

“Praksisviden og HPA-viden kan godt nå sammen, det ville være forfær-

deligt, hvis det ikke kunne. HPA er et godt redskab til at se på sig selv og

holde fast i sig selv. Ved udfyldelse af skemaerne reflekterer man over

egne handlinger og opdager hvilke mangler, man har. Man får set både

barn og sig selv på en anden måde.” 

Lederen forklarer videre, at det er svært at svare på, hvilket vidensniveau

der er nødvendigt for at udføre det daglige arbejde i institutionen. Med-

hjælperne kommer med praktisk erfaring fra eget liv, og pædagogerne

har teoretisk, men måske ikke praktisk viden. Samlet set vidner dette

udsagn om, at det er en blandet personalegruppe, der skal implemen-

tere interventionen, med vidt forskellige forudsætninger fagligt set. 

I det senere follow-up interview fortæller lederen fra samme insti-
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tution, at institutionen altid har brugt at drøfte udsatte børn eller børn

med særlige behov på sine personalemøder. De har blot ikke brugt

HPA-begreberne, men derimod deres egne begreber. De taler om, at

børnene skal deltage, være med, ikke være uden for, men de kalder det

ikke inklusion og eksklusion. Dog er det noget, som de har meget fokus

på. De forsøger fx at tilrettelægge særlige aktiviteter eller indsatser, så

de ikke fremstår som lukkede for en bestemt gruppe.

“Nogle gange er det måske i virkeligheden de børn, som ikke må deltage,

der er ekskluderede,” 

fortæller lederen. 

De har drøftet forskellige muligheder og vælger nu i langt de fleste

tilfælde, at de ekstra indsatser foregår på stuen (fx sprogstøtte).

Institutioner, der arbejder konstruktivt med at efterleve HPA-inter-

ventionens intentioner, søger, som vi ser, at indarbejde de erfaringer og

den viden, de har i forvejen, og de søger at komme længere med en for-

nyelse af praksis. Fx fortæller en leder (L15) i follow-up interviewet, at:

“projektdeltagelsen har haft betydning for pædagogerne i det omfang,

at de er endnu mere opmærksomme på, hvad de kan gøre for de udsatte

børn, hvordan de kan støtte dem, og hvad der virker. Ved at tage små

skridt kan man skabe forandring.” 

Projektdeltagelsen har således hjulpet personalet til at sætte fokus på,

hvordan man inkluderer de udsatte børn, hvordan man får inviteret

dem med, og hvordan en aktivitet kan foregå på deres præmisser. In-

stitutionen har hele tiden haft opmærksomhed på de udsatte børn og

deres familier ud fra en ressourcetænkning, men deltagelsen i projek-

tet har hjulpet dem til at forstå, hvordan de i højere grad kan inkludere

børnene i aktiviteter og samvær med andre. Mere specifikt om arbej-

det med læreplaner fortalte denne leder i baselineinterviewet: 

“at man i forbindelse med læreplanerne har analyseret praksisfortællin-

ger på p-møder. Man har defineret mål, skitseret tiltag og tegn på at

målene er nået. Fokuspunkterne har været rummelighed og in- og eks-

klusion i forhold til udsatte børn.”
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Derudover har arbejdet med de udsatte børn, ifølge denne leder, været

implicit i det øvrige arbejde med læreplanerne. Praksisfortællingerne

hjælper personalet med at se, at der er noget, der lykkes. Arbejdet med

læreplaner har endnu ikke haft betydning for de udsatte børn, da man

allerede så dem og støttede dem, inden man benyttede læreplaner.

Desuden er arbejdet med læreplaner for nyt til, at man kan evaluere på

det endnu, fortæller lederen.

I det senere follow-up interview fortæller samme leder, at arbejdet

med de pædagogiske læreplaner har højnet det pædagogiske arbejde i

institutionen. Hun mener, at de nu i højere grad er i stand til at ind-

drage faglig viden i deres overvejelser. På den måde har de flyttet sig

fra kun at være funderet i, hvad der ”føles” rigtigt for personalet, til at

”være både fagligt og teoretisk funderet”. Som det antydes her, er netop

arbejdet med HPA-interventionen et bidrag til at højne den generelle

daglige refleksion, og det at indbygge viden i overvejelserne, som HPA-

projektet lægger op til, synes at være en ny måde at arbejde på, som

kan overføres til andre dele af det pædagogiske arbejde.

Vi kan i de institutioner, der har taget programmet til sig, spore, at

de på den ene side er langt med at arbejde på den måde, som interven-

tionen lægger op til med udgangspunkt i en fælles læringskultur, men

på den anden side måske stadig ikke er så tydelige på, hvad man gør,

og hvorfor man gør det. Som L15 udtrykker det, har de i hendes institu-

tion flyttet sig meget fra at være funderet i, hvad der ”føles rigtigt”, til

nu at være nået til at være ”fagligt og teoretisk funderet”. 

Deltagelse i HPA-interventionen har således bidraget til, at institu-

tionerne arbejder med viden og evidensbaseret forskning, som de

søger at omsætte i hverdagen. De måder, det udtrykkes på, at denne vi-

densproces ser ud til at lykkes, er ved, at lederne fremhæver, at man i

personalegruppen har opnået et ”fælles sprog” og en ”begrebslig større

sikkerhed” end i udgangspunktet. Vi ser også eksempler på, at delta-

gelsen  bidrager til at øge den faglige stolthed, som gør, at man ikke

”bare” overtager, men selv indarbejder HPA-begreberne i det eksiste-

rende grundlag og gør dem til sine egne. Flere institutioner er præget

af samme mønster, at man indarbejder konceptet, man kan næsten

med et Bourdieu’sk udtryk sige, at begreber, tænkemåder og handlin-

ger interioriseres i takt med, at der reflekteres over og diskuteres kri-

tisk anvendelsesmulighederne. 
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Institutioner, der arbejder aktivt med at implementere interventio-

nen, er nået langt fagligt. Dette understøttes af lederens varetagelse af

ledelsesopgaven i relation til projektet, og at der er konstruktiv sam-

menhæng mellem interesser, motivation og engagement i ledelse og

personalegruppe – eller en mulighed for at diskutere eventuelle inter-

essemodsætninger og -konflikter.  Det ser ud til, at medarbejdernes be-

slutninger om, hvorledes HPA-ideen og metoderne  bedst efterleves i

konkrete situationer, i høj grad baseres på skøn, bl.a. fordi interven-

tionsprogrammet ikke er detailreguleret. Det forhold, at den enkelte

medarbejder i sin dagligdag på denne måde beslutter, hvorledes inter-

ventionsprogrammet fortolkes og iværksættes, betyder, at det er cen-

tralt i analysen af selve implementeringen at se på de forhold, der præ-

ger medarbejdernes funktion. Selve HPA-interventionsprogrammet og

de pædagogiske læreplaner, som blev berørt ovenfor, kan i den forbin-

delse betragtes som procesregulering, dvs. både som hjælp til styring

og som en kontrol. 

I det følgende går vi tættere på de nævnte forhold, der præger med-

arbejdernes funktion, ved at se på forskelle, hvad angår evne, vilje og

interesse samt institutionelle rammer og organisationskultur.

Evne, vilje og interesse 
Vi kan med Winter (se kapitel 1) skelne mellem tre former for interes-

ser i en organisation: substantielle interesser (fx en holdning, der er

præget af den faglighed, der er dominerende i organisationen eller or-

ganisationens egne mål, der ikke nødvendigvis konvergerer med de

mål som søges implementeret), institutionelle interesser (organisatio-

nens mål for overlevelse i status, vækst og økonomi) og individuelle in-

teresser. Alle sådanne interesser på forskellige niveauer må anses for

at være bagvedliggende motiver og interesser i at deltage eller ikke

deltage i en given implementeringsproces. Det forhold, at implemen-

teringsprocessen kræver flere forskellige aktører og organisationer,

kan endvidere bevirke, at implementeringsprocesser kan være kon-

fliktfyldte og præget af divergerende interesser, hvilket kan vanskelig-

gøre processen. Omvendt er det også, når det lykkes at afstemme inter-

esser og løse eventuelle interessekonflikter, at mulighederne for

succesfulde implementeringsprocesser skal findes. 

Interesse, vilje og rettethed mod læring antages at knytte sig til det
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at arbejde med motivation og ledelse af en positiv implementerings-

proces. De institutioner, der er karakteriseret ved en god eller meget

god implementeringsproces, er enten i udgangspunktet meget moti-

verede for at deltage projektet og fastholder eller øger denne motiva-

tion yderligere i takt med, at interventionsprogrammet skrider frem,

eller udvikler motivation undervejs i forløbet. 

Et eksempel på det sidste er institution 24, hvis leder i baselineinter-

viewet fortalte, at de “gik med i projektet på trods” (L24). Viljen til og in-

teressen for deltagelse i projektet kunne ligge på ”et lille sted”, som le-

deren udtrykte det, både for hende som leder og for hendes

personalegruppe. Det viser sig imidlertid, at dette billede rykker sig

gennem projektdeltagelsen, ikke mindst hvad angår institutionens

motivation. Denne leder så i baselineinterviewet:

“HPA-projektet som en klods om benet i forhold til de andre ting, 

som de vil, men også fordi timerne til projektet skal tages fra kerne -

opgaven.” 

Gennem projektforløbet har lederen fået en oplevelse af selv at kunne

tage ”magten over projektet” og derved også tage ejerskab til det. Det

har givet “mulighed for et lokalt udbytte”. Lederen havde ikke regnet

med, at projektdeltagelsen ville føre så meget udvikling med sig, men

fortæller, at det er lykkedes dem at ændre hele deres måde at tænke og

handle på. Projektets relevante begreber har hjulpet dem til at se nye

aspekter af praksis.  Lederen siger ligefrem, at hun har: 

“ambitioner om, at gab-analysen skal have indflydelse på praksis helt

ned til situationerne på puslebordet og legepladsen.”

I denne institution er de nye måder at se og forstå hele kerneopgaven

på således blevet tydelige, ikke mindst i forhold til hele værdigrundla-

get og synet på børn.

Projektdeltagelsen har også øget medarbejdernes evne, som bl.a.

handler om den enkelte medarbejders kognitive kapacitet og dermed

måske også vilje til deltagelse. Lykkes det at sætte projektet i gang på

måder, så den enkelte medarbejder kan overskue problemstillingen og

konsekvenserne, og hvis personen opnår viden om, hvilke foranstalt-

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 207



EFFEKTER OG INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER – HPA-PROJEKTET208

ninger og løsninger der findes, så er sandsynligheden, for at HPA-inter-

ventionen vil lykkes, stor. 

Som vi ser det her og i materialet som helhed, er interesse en bag-

vedliggende mekanisme, der kan henholdsvis fremme og hindre im-

plementeringsprocessen. Hvis man i udgangspunktet var positiv, blev

dette en vigtig drivkraft med positiv betydning for implementering, og

det typiske mønster er, at  motivationen fastholdes eller som eksempli-

ficeret ved institution 24 ligefrem tager et ”kvantespring”. Omvendt

har implementeringsprocessen svære vilkår, når det ikke lykkes at

fastholde eller oparbejde medarbejdernes motivation, og dette måske

på trods af høj grad af motivation og gode intentioner hos lederen. 

Sådanne forhold vedrørende interesser og vilje kan være bagvedlig-

gende mekanismer, der hindrer, at en konstruktiv implementerings-

proces kommer i gang. Med de data, vi har inddraget her, kan vi kun

antyde en bekræftelse af sådanne antagelser, Det sammenhængende

billede er imidlertid, at de institutioner, der  kommer godt i gang med

implementeringsprocessen, er kendetegnet ved høj grad af interesse,

vilje og evne, mens det modsatte gør sig gældende for de institutioner,

der ikke kommer godt i gang eller helt giver op. 

De to tilgange til arbejdet med udsatte børn
En del af samspillet i institutioner om arbejdet med udsatte børn knyt-

ter sig, som vi har set det tidligere (Jensen, 2005), til den tilgang, man i

udgangspunktet anlægger på dette arbejde, og dette viser sig også at

spille ind i forhold til implementeringsgrader. Om man ser på opgaven

ud fra et problem- og individsyn (kompensationstilgang), eller om man

ser på opgaven ud fra et ressource- og læringsssyn (en innovationstil-

gang), vil således få betydning for implementeringsprocessen og ef-

fekt. I udgangspunktet (baselineanalysen, kapitel 4) så vi, at 55 % af

 interventionsinstitutionerne var karakteriseret som overvejende kom-

pensationsorienterede, hvilket svarer til 16 institutioner af de 29 delta-

gende. 17  % var karakteriseret som overvejende innovationsoriente-

rede, svarende til 5 institutioner, og endelig var 28 % af institutionerne

karakteriseret som ”hverken eller”, hvilket vil sige, at de var uklare eller

ikke på forhånd havde et fælles erklæret værdigrundlag at bygge på i

forhold til arbejdet med udsatte børn. I HPA-interventionen lægges der

eksplicit op til at arbejde ud fra den innovationsorienterede tilgang, og
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som sådan vil det være interessant at undersøge, om der kan ses sam-

menhæng mellem implementeringsgrad og værdigrundlag. 

Sandsynligheden for, at programmet implementeres og får effekt,

antages at være større i institutioner, hvor programmet falder i tråd

med det gældende værdigrundlag. Dvs., at institutioner, der er præget

af i forvejen at være innovationsorienterede eller søgende i den ret-

ning, vil have lettere ved at tilegne sig de begreber og hele den tanke-

gang, der ligger i HPA-interventionen, end institutioner, der er mere

præget af en kompensationsorienteret tilgang. I HPA-interventionen

lægger vi op til, at institutionen skal kunne åbne sig over for at se på

den pædagogiske praksis som en del af barnets muligheder, men også

som en eventuel del af problemet. Det antages, at institutioner, der i

forvejen var gearet til at åbne sig på denne måde, lettere vil kunne om-

sætte HPA-interventionen i hverdagen. Denne antagelse understøttes

af læringsteori, der anser mulighederne for implementering som væ-

rende øgede, når aktører i et interventionsforløb tilbydes viden, der

kan sættes sammen med den viden og holdninger og erfaringer, man

har i forvejen.  

Vi ser antydninger i undersøgelsens data af, at det forholder sig

sådan. De institutioner, der bevæger og udvikler sig mest gennem del-

tagelse i projektet – og udvikler programmet yderligere – var i ud-

gangspunktet indstillet på det værdimæssige grundlag, som HPA-in-

terventionen bygger på. I disse institutioner – så at sige – passede den

tilgang, pædagogisk og værdimæssigt, institutionerne havde i forve-

jen, sammen med HPA-interventionens oplæg. Omvendt var det svæ-

rere for de institutioner, der i udgangspunktet anlagde en helt anden –

eventuelt kompensationsorienteret tilgang – at forbinde sig med HPA-

projektet. Samtidig ser vi, at det netop er her, projektet især har sin

 berettigelse, idet institutioner, der på trods af et andet udgangspunkt

forholder sig åbent over for projektets tilbud om ny viden og undersø-

gelsesredskaber, opnår et nyt syn på arbejdet med udsatte børn, som

peger i retning af en innovationsorienteret tilgang.

En egentlig dybtgående undersøgelse af dette spørgsmål falder

imidlertid uden for rammerne af denne analyse, men vil kunne tages

op ved en senere lejlighed, idet data fra baseline kan operationaliseres

og testes i fremtidige regressionsanalyser.
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Socioøkonomiske omgivelser – og oplevelse af ressourcer
De sidste faktorer, som vi, inspireret af Winter, antager, har betydning

for implementeringsprocessen, knytter sig til de institutionelle ram-

mer. Medarbejdernes og lederens adfærd er både et produkt af egne in-

teresser, vilje og evne, som vi har set det ovenfor, men selvfølgelig også

på sin vis et produkt af den styringsrationalitet, der præger deres gen-

standsfelt. Der kan være tale om økonomiske rammer eller ledelsen for

deres arbejdsfelt, fx forvaltningen eller lederen i institutionen. Det kan

måske forekomme, at forvaltningsledelsen ønsker en adfærd, der er i

modstrid med institutionernes egne intentioner, eller at der fra for-

valtningens side forlanges mere af institutionen, end den oplever at

kunne håndtere i forhold til gældende ressourcer, menneskelige og

økonomiske. Til sidst bestemmer forvaltningen også, hvilke politiske

mål og tiltag i forbindelse med kvalitet i dagtilbudene, der skal imple-

menteres, og HPA-projektet kommer som et ”udefra-initieret” program

således oven i disse andre tiltag. 

I det følgende skitseres det, hvordan sådanne elementer ser ud til at

påvirke institutionerne, ledelsen og deres implementeringsprocesser.

Flere ledere beskriver, at sådanne forhold potentielt kan gribe hin-

drende ind i forhold til implementering af HPA-interventionen, men

hvordan det konkret påvirker implementeringsprocesser og effekt, kan

kun antydes ud fra det kvalitative datagrundlag. Ved senere at opera-

tionalisere sådanne parametre, der angiver dette, og bringe dem i spil

med undersøgelsens kvantitative data, vil vi kunne opnå en mere sik-

ker viden om, hvordan de socioøkonomiske omgivelser, herunder de

økonomiske ressourcer/manglende ressourcer og politiske forhold i

kommunerne, påvirker effekter af HPA-interventionen. Dette falder

uden for nærværende analyse, men i det følgende tegnes nogle linier,

som angiver tendenser i forhold til betydningen af rammefaktorer,

ressourcer og ydre tiltag, der påvirker implementeringsprocesser. 

I 21 ud af de 29 deltagende institutioner fylder ressourceproblemer

meget i forhold til implementering af HPA-interventionen. Der tales i

den forbindelse om nedskæringer, personaleudskiftninger, nye ledel-

sesstrukturer, opnormeringer, arbejdspres, manglende tid og plads,

kommunal fusion, ledelsesskift, strukturreform, mindre tid til ledelse,

misforståelse om tilførsel af ressourcer fra kommunens side, sygemel-

dinger, opsigelser og strejker samt andre, sideløbende udviklingspro-
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jekter. Dette er alt sammen faktorer, som ifølge ledernes udsagn har

været med til at forstyrre deltagelsen i HPA-projektet. Der er således

både tale om økonomiske konjunkturer i samfundet, strukturelle for-

hold og organisatoriske rammer samt følgevirkninger heraf i form at

stress, store personalemæssige ændringer etc. Dernæst kan der være

forskel på den sociale sammensætning i de forskellige kommuner og i

de enkelte institutioner, som deltager i projektet, hvilket kan betyde, at

nogle kommuner og institutioner løfter en tungere social opgave end

andre, og at dette muligvis medfører øget pres, stress, sygemeldinger

etc. 

Sådanne strukturelle forhold og forandringsprocesser har tydeligvis

ikke gjort implementeringsprocesserne lettere. Samtidig er det dog in-

teressant at se, hvor forskelligt de samme vilkår påvirker institutioners

arbejde med HPA-interventionen. Vi har gennem analysen set en

række forskelle og mønstre på de tre faktorer ledelse, HPA-projektet

som input til vidensudvikling og læring samt socioøkonomiske for-

hold, som angiver, på den ene side at implementeringsprocessen er fo-

regået forskelligt i de 29 deltagende institutioner, og på den anden side

en positiv eller mangelfuld implementeringsproces med deraf føl-

gende større eller mindre sandsynlighed for effekt. 

Dette giver anledning til videre at undersøge koblinger mellem im-

plementeringsgrad og effekt – i første omgang kun ud fra en kvalitativ

betragtning. Vi kan på baggrund af den kvalitative analyse opstille

nogle mere kvalificerede hypoteser om, hvad der eventuelt kan karak-

terisere ”best practice”, som vi på et senere tidspunkt kan operationali-

sere og lade indgå i et samlet kvantitativt datamateriale med henblik

på at kunne sige noget mere om, hvad der virker og virker bedst. Det er

i lyset af dette overordnede formål, det følgende afsnit om effekt og

implementering skal ses.

6.3 Effekt og implementering – identifikation af en typologi
Kategoriseringen, som er gengivet ovenfor, angiver, at 17 % af institu-

tionerne er faldet fra, mens 7  % har haft lav implementeringsgrad,

hvilket vil sige, at institutionen gennemgående ikke har magtet opga-

ven. Når det er sagt, skal det understreges, at i alt 76 % af institutio-

nerne har implementeret HPA-interventionen i deres praksis og hver-
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dag med gode eller meget gode resultater. Vi kan på den baggrund op-

stille en typologi, der rummer tre typer institutioner: De ”udforskende”

(udviklerne), de ”søgende” (efterleverne) og de ”opgivende” (modstan-

derne).  

Førstnævnte er karakteriseret ved at tage imod HPA-interventionen

yderst positivt, implementere den og opnå god effekt. Den anden type

er karakteriseret ved at efterleve interventionsprogrammet, som der er

lagt op til. Disse institutioner er pligtopfyldende i forhold til opgaven,

om end de nok ikke af sig selv ville have valgt at deltage. Andre inden

for samme type udvikler stor interesse for projektet gennem interven-

tionsperioden og bevæger sig i den forbindelse meget. Endelig er den

sidste type ”modstanderne” enten på forhånd skeptiske eller negative

over for at skulle tage ”mere ind” uden at få tilført ressourcer til gen-

gæld, eller de blev presset undervejs i processen til at give op på grund

af indre institutionelle forhold eller ydre rammer, som gjorde opgave-

varetagelsen umulig. 

Der lægges i det følgende analyseafsnit vægt på at se på forskelle

mellem de tre typer ud fra de tre komponenter: ledelse, opfattelsen af

og arbejdet med HPA-projektet samt opfattelsen af ressourcer og vil-

kår. For at udfolde de tre typer nærmere, beskrives de her med ud-

gangspunkt i to cases hver. 

6.3.1 De ”udforskende” – udviklerne  

Case 1 

Ledelse

Institutionen har haft den samme leder i 11 år. Denne leder har udde-

legeret mange af sine ansvarsområder og har på den måde givet den

enkelte medarbejder indflydelse på sin egen ledelse. Således forventer

lederen også, at den enkelte medarbejder er ansvarlig omkring plan-

lægning af hverdagen. Lederen har også givet én i personalegruppen

opgaven at være tovholder på HPA-projektet. 

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet 

Alle i personalegruppen har deltaget, men deres deltagelse har været

med blandede følelser. Lederen har følt, at hun solgte ideen om projek-
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tet på falske forudsætninger, da det viste sig, at de ikke fik ekstra res-

sourcer til at gennemføre deltagelsen. Dette har præget personalets

deltagelse i projektet, som dog oplevede et vendepunkt, da de fik

omsat resultaterne fra gab-analyserne til fagmodeller og konkrete for-

andringer i praksis (fx arbejdet med konflikthåndtering og eksklusion).

Dette arbejde har givet mening for personalet, fordi de kunne se an-

vendeligheden af det og ikke mindst børnenes udbytte.

Institutionen har oplevet, at deltagelsen i projektet har givet dem

øget handlekraft, så de nu i højere grad kan gøre noget for de udsatte

børn. For eksempel er de udsatte børn blevet et fast punkt på persona-

lemøderne, hvor alle byder ind med deres syn på barnet og drøfter mu-

lige tiltag. Institutionen har ikke brugt Kvalifikationsmappen særligt

meget, fordi den har været ”svær at sælge” til personalet. De har i det

hele taget haft svært ved at se, hvor de fik noget ny viden af at deltage.

Personalet er dog blevet mere opmærksomt på børnenes sociale triv-

sel, men også på hvilke kompetencer de enkelte børn har, og på den

måde er deres arbejde blevet mere metodisk. De anvender projektets

begreber til at se handlekompetencer hos børn og voksne i forbindelse

med deres analyse af praksisfortællinger.

Samarbejdet med forvaltningen har tidligere fungeret gnidnings-

frit, men efter HPA-projektet har ledelsen fået øget sin handlekraft, så

den nu selv er i stand til at yde det i institutionen, som forvaltningen

tidligere har tilbudt. Det har vanskeliggjort samarbejdet.

Opfattelsen af ressourcer og vilkår 

Institutionen har især fokus på vigtigheden af relationer. De har arbej-

det meget med at sørge for, at alle børn havde relationer til andre børn.

Derudover har de arbejdet med en anerkendende pædagogik, men

også generel refleksion over praksis og situationer med medlæring. I

arbejdet med læreplanerne haft man haft faste fokuspunkter, som

man har diskuteret sammen, og hvor alle har været forpligtede til at

bidrage med observationer.

Ressourcer betragtes som en tilbagevendende hindring, men over-

kommes. 
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Case 2 

Ledelse

Institutionen har haft den samme leder gennem 8 år, og det er denne

leder, som har ført institutionen gennem projektet. Institutionens le-

delse vægter, at personalet bliver mødt med anerkendelse, samt at de

får ansvar og indflydelse. Der er desuden tale om en institutionsle-

delse, som hele tiden har arbejdet for medarbejderne og deres arbejds-

glæde. På den måde kan de skabe en institution med et fagligt miljø og

et engageret personale, der reflekterer over praksis. Dette er vigtigt for

rekrutteringen og fastholdelsen af personalet, og for denne institution

har deltagelsen været en balancegang, hvor det vigtigste var at enga-

gere og fastholde personalets deltagelse. Lederen siger selv, at det vig-

tigste har været at ”understøtte det der var i gang, ikke have for travlt,

ikke være for ambitiøs eller få lavet for lange dræbende seancer”. Des-

uden er det undervejs i HPA-projektet gået op for lederen, hvor meget

hendes eget engagement betyder for personalets engagement og del-

tagelse.

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet

Lederen har undervejs i projektet selv opnået at føle ejerskab af projek-

tet, og samtidig er det lykkedes for hende at motivere og engagere per-

sonalet trods en oprindelig modstand mod projektet samt forventnin-

ger om undervisning og ekstra ressourcer til arbejdet, hvilket ikke blev

indfriet. Lederen har fra begyndelsen vægtet, at de skulle tage arbejdet

stille og roligt. På den måde har hun formået ikke at presse personalet

og samtidig bevare indstillingen om, at projektet ikke var en belast-

ning, men en mulighed. Således er der i institutionen sket en tydelig

bevægelse fra modstand og skepsis til refleksion og udvikling.

Institutionen har taget HPA-projektets enkeltdele til sig og imple-

menteret dem med stort udbytte. Det har været en positiv oplevelse

for dem selv at se, at de faktisk kunne bruge projektdeltagelsen til

noget, også selvom de oplevede, at der var dele af HPA-projektet, som

på forhånd var identiske med dele af deres pædagogiske praksis, og at

det i begyndelsen var vanskeligt at skabe overblik over projektet og

dets enkeltdele. Projektdeltagelsen har ændret deres måde se og forstå

deres egen andel i de udsatte børns marginalisering på.
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Opfattelsen af ressourcer og vilkår

Ressourcer omtales ikke som et problem, dog nævnes, at det er ”svært

at forholde sig til alle tiltag fra forvaltningen”, og at hun for øvrigt” har

valgt at give personalet ekstra timer til at læse i mappen” og forberede

sig til at arbejde med HPA”.

”Udviklerne” er kendetegnet ved at have ledere, der fører projektet

igennem som en udforskende og udviklende proces med positive kon-

sekvenser for effekt. Lederne varetager opgaven med at implementere

HPA-interventionen med stort ansvar og arbejder på, at medarbej-

derne får ejerskab og interesse og motivation for at deltage i de videns-

delings- og læringsprocesser, som knytter sig deltagelsen i projektet.

Det ser ud til, at institutioner, der i udgangspunktet var ”de udfor-

skende”, forbliver udforskende (case 1), eller at lederen (og personalet)

træder ind i rollen som ”udforskende” undervejs gennem processen

(case 2). Til trods for ydre, til tider kaotiske og komplekse forhold, som

præger stort set alle interventionsinstitutioner, formår denne type in-

stitution at overkomme dette eller vælger at prioritere projektet på

trods af disse forhold. Denne type institutioner lader altså tilsynela-

dende ikke det ressourcemæssige tage over og styre projektdeltagel-

sen, og tværtimod prioriterer man, som i case 2, selv at lægge et

 budget, så en gennemførelse af arbejdet med bl.a. læsning af Kvalifika-

tionsmappen kan realiseres. Lederen anvender et incitamentet – res-

sourcer i form af tid – og derved højnes medarbejdernes motivation for

at deltagelse i projektet.

At denne type institutioner ikke lader sig ”vælte” af ydre vilkår og

rammebetingelser, er ikke ensbetydende med, at de forholder sig ukri-

tisk til fx den måde, forvaltningen prioriterer på. Men de arbejder på

selv at håndtere denne udfordring med egne prioriteringer, og de tager

så at sige ”magten over situationen”. Det ser ud til, at ledere med høj

anciennitet og stabilitet i personalegruppen er overrepræsenteret i

gruppen af ”udviklere”, men der er samtidig variationer, som kan ef-

terprøves ved yderligere kvantitative analyser. Fx så vi gennem de ind-

ledende analyser, at projektet i forskellige grader har udviklet eller

styrket institutionernes samlede handlekompetenceberedskab, så de

er bedre i stand til at udvikle og fastholde en fælles faglig identitet og

tage kontrol over ydre og indre forhold. 

DEL II. RESULTATER – BASELINE, EFFEKT, IMPLEMENTERING 215

EffektOgIndsats.9kor:Layout 1  16/05/09  22.33  Side 215



Et andet aspekt, som kendetegner denne type, er, at den læring, som

HPA-processen bygges op omkring, er et fælles anliggende. De forven-

ter at opnå gode resultater ved at ”stå sammen” om opgaven og ser det

som  et institutionelt ”projekt”, hvor alle medarbejdere integreres. Der-

udover ser det også ud til, at disse institutioner er kendetegnet ved i

udgangspunktet at være karakteriseret som vedholdende, systemati-

ske og åbne over for at udvikle sig i forhold til læringsprocesser. 

I udgangspunktet anlægger institutioner inden for denne typologi

en innovativ eller en delvis innovation tilgang til arbejdet med udsatte

børn. Det ser derfor ud til, at HPA-interventionen her falder godt i tråd

med den ideologi, man anlægger i forvejen, og projektet ”passer” så at

sige ind i det arbejde, man er i gang med, hvilket øger sandsynligheden

for effekt. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at man på denne bag-

grund ”møder” projektet med stor motivation. Inden for denne gruppe

institutioner er nogle ledere ”meget motiverede” og ser projektet som

en ”gave”, mens andre arbejder på at få medarbejderne med eller at

oparbejde motivation gennem projektdeltagelsen. Men trods sådanne

forskelle ser det ud til, at det inden for denne type falder lettere at tage

HPA-interventionens begreber og arbejdsmåder til sig, og at imple-

menteringsprocessen på denne baggrund forløber med et positivt re-

sultat. ”Udviklerne” ser det at have fået eller at tilegne sig et ”fælles vi-

densgrundlag” som et vigtigt princip med henblik på at udvikle

indsatsen for udsatte børn.  

6.3.2 De ”søgende” – efterleverne  

Case 3 

Ledelse

Institutionen har haft den samme leder gennem 9 år. Ledelsen var fra

starten meget interesseret i, at institutionen skulle blive udtaget til

deltagelse som interventionsinstitution, da lederen så dette som en

spændende mulighed for at få støtte til at arbejde med lige præcis det,

som institutionen fandt interessant og havde behov for at arbejde

med. Lederen er gennem projektdeltagelsen blevet bevidst om den be-

tydning, ledelsens engagement har for resten af personalegruppens

deltagelse: ”Det er helt tydeligt, at det man selv brænder for, det går

meget bedre igennem i personalegruppen”. Lederen har desuden været
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i stand til at skabe en overensstemmelse mellem institutionens ar-

bejde med kontraktmål, læreplaner og HPA-projektet, sådan at institu-

tionen har oplevet det som en samlet indsats frem for fragmenter

uden sammenhæng.

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet

Personalet i institutionen har hele vejen igennem projektet været en-

gagerede og interesserede. Deres arbejde med HPA-projektet er især

kendetegnet ved, at de har valgt enkeltdele ud, som passede til deres

institution, og koncentreret sig om dem. Ud fra arbejdet med fx artik-

lerne har de været i stand til at ændre på eksisterende handlemønstre.

De oplever nu, at de i langt højere grad tror på, at de selv kan hjælpe

barnet frem for straks at skride til at søge om støtte udefra.

HPA-materialet

Institutionen har især arbejdet med fagmodeller og relationer. De op-

lever, at deres tilbud til de udsatte børn har ændret sig gennem HPA-

projektet, idet de nu er i stand til at reagere hurtigere, men også mere

kvalificeret, fordi de har fokus på barnets ressourcer og deres egne mu-

ligheder for at handle og støtte barnet til udvikling. Dette arbejde fore-

går nu mere systematiseret, da de på p-møder udvikler læreplaner for

alle børn med udgangspunkt i deres ressourcer og evaluerer dem hver

tredje måned. Det har været med til at give dem et fælles sprog. Det

fælles sprog har vist sig også at smitte af på vuggestueafdelingen, som

ellers ikke har deltaget i HPA-projektet, men dette vidner om, at der er

skabt en kultur og et sprog, som er så integreret en del af praksis, at det

præger og former hverdagen og relationerne i den. Alle børn i institu-

tionen har da også en god ven nu, hvilket ledelsen tilskriver arbejdet

med fagmodellerne. Institutionen er blevet hurtigere til at handle, når

et barn har brug for det. De er ikke længere så konfliktsky, som de selv

mener, at de var tidligere. De har således fået styrket deres handlekom-

petencer, så de kan handle og hjælpe børnene, hvilket også har fjernet

den magtesløshed, som de tidligere oplevede, når de ikke følte, at de

kunne hjælpe et barn. Således arbejder de helt anderledes og har fokus

på det fremadrettede i forhold til barnet og ikke som tidligere det tilba-

geskuende og årsagssøgende blik. 

Generelt har institutionen været interesseret i og i stand til at stille
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spørgsmålstegn ved deres hidtidige handlemønstre og på den måde

udfordre og udvikle dem i en mere hensigtsmæssig retning. Dette har

de gjort gennem kritisk selvransagelse og faglige diskussioner.

Opfattelsen af ressorucer og vilkår

Lederen nævner ikke ressourcer som et problem eller et anliggende

overhovedet.

Case 4 

Ledelse

Institutionen har haft den samme leder gennem 19 år, og det er denne

leder, der har ført institutionen gennem HPA-projektet. Institutionen

og dens ledelse er karakteriseret ved at være omstillingsparat og foran-

dringsvillig. De har fx ændret på muligheden for, at et barn kan flytte

stue, hvis det vil gavne dets inklusion i kammeratskabsgruppen og

dets relationer til de andre børn. Institutionen har også brugt gab-ana-

lysen til at tage et kritisk blik på sig selv og sin praksis. I de tilfælde,

hvor de opdager, at de gør noget godt, undersøger de, hvorfor det er

godt for at lære af det. I den forbindelse har de også drøftet eksklu-

sionsprocesser, og hvilke muligheder de har for at inkludere frem for at

ekskludere. I den forbindelse valgte de at give personalet kurser og for-

ældrene en aften med fagligt oplæg udefra. Forældrebestyrelsen har

påtaget sig at lave en folder om emnet til alle forældrene, og foræl-

drene har virkelig taget opgaven med at forebygge mobning og eksklu-

sion til sig, så der er sket en meget tydelig forandring i hverdagen. På

den måde lykkes det for institutionen at inddrage forældrene i foran-

dringsprocesserne i institutionen.

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet

Institutionen har fra begyndelsen været interesseret i at deltage, men

på sine egne præmisser, således at de har taget det af indholdet, som

var mest relevant for dem. De har ladet sig inspirere, og de har brugt

projektet som en måde at støtte den udvikling på, som de allerede var i

gang med. Allerede inden HPA-projektet arbejdede man i institutionen

målrettet med en indsats over for de socialt udsatte børn. Man har

altid udarbejdet handleplaner for disse børn, og man har haft succes
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med dette arbejde med at støtte børnene i institutionen. Gennem HPA-

projektet har institutionen imidlertid formået at se endnu flere aspek-

ter af situationen for de udsatte børn, således at de nu er endnu mere

opmærksomme på den voksnes andel, og dermed også på hvilke mu-

ligheder der er for at supplere den hidtidige indsats. Institutionen har

på den måde gennem sin deltagelse i HPA-projektet fået en øget be-

vidsthed om, hvad den kan gøre bedre for det enkelte barn. Institutio-

nen har i kraft af sin deltagelse i HPA-projektet lært at gå mere sy -

stematisk til den daglige planlægning. Således er de nu mere

strukturerede og arbejder i mindre grupper med veldefinerede aktivi-

teter. Om hverdagen i institutionen bruger de selv ordene, at ”der skal

være få trænere og mange spillere på banen” til at forklare, hvordan de

voksne deltager i hverdagens aktiviteter frem for at supervisere dem. 

Institutionen er kendetegnet ved at være mest optaget af det rela-

tionelle samspil i institutionen og den professionelles opgave i forhold

til at få samspillet til at fungere optimalt. Derfor deltager institutionen

heller ikke i projekter for projekternes eller andres skyld. De gør det

med det sigte, at børnene skal have et udbytte af projektet, fordi det al-

lervigtigste er børneliv. En vigtig overlevelsesmekanisme midt i en

masse forskellige udviklingsprojekter og indsatsområder har været at

arbejde meget bevidst med at få kombineret alle tiltag til et fælles

hele. HPA-projektet har blandt andet kunnet tilbyde faglige ideer til

læringsmiljøer. Generelt set gjorde de det, som de kunne overkomme,

og tog det, der kunne inspirere.

Ressourcer nævnes ikke 

De ”søgende” eller ”efterleverne” gennemfører projektet, som der er

lagt op til, og de er pligtopfyldende over for opgaven. Som vi skal se, be-

riges disse institutioner og bevæger sig meget gennem projektforløbet,

men vi ser også, at institutionerne inden for denne gruppe ikke bevæ-

ger sig ud over programmets indhold og udvikler videre, men holder

sig til oplægget og opnår gode implementeringsresultater på den

måde. Vi kalder typen for ”efterleverne”, da de er karakteriseret ved at

føle sig forpligtet på at efterleve HPA-interventionens intentioner,

men dette med forskelligt held og interesse.  Der er store variationer

inden for gruppen med hensyn til, hvad institutionerne opnår af effekt

lige fra ingen eller negativ effekt til positiv effekt. 
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Institutionerne inden for denne gruppe er præget af forskellige

typer ledelse og forskellige grader af ledelseserfaringer. Institutio-

nerne er også præget af mange lederskift i forhold til ”udviklerne”, og i

nogle af disse institutioner har en pædagog taget over i forhold til HPA-

projektet. Det betyder, at ledelsesaspektet ikke er udtalt i samme grad

som hos den førstnævnte type, hvilket ser ud til at have betydning for

effekt. Samtlige ledere har forsøgt at efterleve projektets intentioner

og afprøvet modellerne. De tilpasser sig, kan se, at HPA-projektet kan

givet dem noget, bl.a. nyt mod i en tid med meget kaos. Institutionerne

bliver måske ikke så motiverede gennem deltagelsen, at det lykkes at

skabe ejerskab til projektet, men flere ledere oplever, at de ved at holde

fast og fortsætte med at arbejde med HPA-interventionen skabte en ny

begejstring og faglighed hos personalet

Der er påvist forskelle internt i gruppen af ”efterlevere”, som er

større end i gruppen af ”udviklere”. Variationen ser ud til at være størst

i den måde, institutionslederen selv og personalet opfatter egne hand-

leevner og -muligheder på. I institutioner, hvor ressourcer eller mangel

på samme føles som noget, der ”tager magten” over institutionen og

implementeringsprocesser, følger man bare med, så godt man kan,

mens institutioner, der som i case 3 oplever, at lederevnen bliver høj-

net som følge af deltagelse i HPA-interventionen, ikke  ”bare” ”efterle-

ver”, men også forholder sig kritisk undersøgende til muligheder, hvil-

ket i sidste ende vil kunne få betydning for effekt. Vi ser inden for

denne gruppe et mere broget billede med hensyn til effekt end hos

”udviklerne”.  Resultaterne spænder fra ingen effekt til delvis effekt. 

”Efterleverne” er endvidere prægede af ressourceproblemer, som

nævnes som barrierer for at ”gøre” HPA-interventionen godt. Vi ser

også lederskift og personaleudskiftninger i højere grad end i gruppen

af ”udviklere” . Endelig kan det konstateres, at gruppen er kendetegnet

ved, at der arbejdes ud fra en mere fasttømret pædagogik, hvilket

måske forhindrer, at man ”åbner” sig for læring og vidensarbejde, som

HPA-interventionen lægger op til. Institutionerne i denne gruppe er

generelt engagerede, om end lidt forbeholdne. Man ”giver ikke slip og

åbner sig” helt for det nye og bryder med institutioners vaner.  Dog er

der undtagelser, fx en institution der ifølge lederen er på vej til at

komme rigtig langt og har åbnet sig for det nye, som HPA-interventio-

nen har bidraget med. 
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Sidst skal det nævnes, at hovedparten af institutioner, der tilhører

denne type, er karakteriseret ved at være kompensationsorienteret i

deres tilgang til at arbejde med udsatte børn.

6.3.3 De ”opgivende” – modstanderne 

Case 5. 

Ledelse

Institutionen fik en ny pædagogisk leder i de første måneder af pro-

jektdeltagelsen. Institutionen afleverede ikke 3. screening af børnene.

Lederen kom til som leder i begyndelsen af projektet, og alene i de før-

ste måneder af hans ledelse nåede institutionen at bruge 186 persona-

letimer på HPA-projektet. Lederen var ærgerlig over, at deres deltagelse

ikke fik den forventede ekstrabevilling fra kommunen, fordi de mange

ekstra timer var blevet en stor belastning for institutionen. Man ople-

vede flere sygemeldinger og opsigelser i denne periode, og det var van-

skeligt at få hverdagen til at hænge sammen, og man var nødsaget til

at ansætte uuddannede, unge vikarer. Lederen har selv oplevet et stort

ledelsesmæssigt udbytte af projektet, idet han har forandret sine le-

delsesstrategier, udnyttelsen af timerne, men også fordi han har ople-

vet en højnet faglighed. HPA-projektet har hjulpet dem til at se, hvor-

dan de bedre kan bruge deres kompetencer i forhold til børnenes

behov.

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet

Den nye leder af institutionen fandt det vanskeligt at motivere perso-

nalet, som var under et stort ressourcemæssigt pres, hvilket de ikke har

formået at overkomme. Lederen var selv meget interesseret i projektet,

da han overtog ledelsen, men personalet deltog ikke med samme enga-

gement. Personalets manglende engagement var præget af, at de ikke

selv havde valgt at deltage, hvorimod lederen kendte til HPA-projektet

fra sin tidligere stilling. Lederen formåede ikke at engagere og moti-

vere personalet, og det var kilde til stor ærgrelse hos ham, at hans egen

institution ikke kunne føre projektet til dørs, fordi de ikke fik udfyldt 3.

screening. Personalet nægtede, og lederen fortæller: ”De ville ikke røre

det med en ildtang!”

Kvalifikationsmappen og cafeaftenerne havde et for højt fagligt ni-
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veau for selv de uddannede pædagoger, og det var således svært for in-

stitutionen at skabe en kobling af teorien til praksis. De oplevede det

som en uoverskuelig udfordring at føre den store forandring af deres

hverdag og pædagogiske praksis ud i livet. De benyttede dog mulighe-

den for at få hjælp af CVU-konsulenten, som satte gang i et arbejde

med børn og voksnes læring, hvilket var det område, hvor institutio-

nen havde det største gab i deres profil. Dette fokusområde arbejder de

stadig med i institutionen. Da personalet ikke kunne overskue at del-

tage og var pressede pga. personalesituationen, var det lederen selv,

der udfyldte alle 2. screeningsskemaer. Da 3. screening skulle afleveres,

valgte lederen at afslutte deltagelsen, fordi han stod helt alene med

projektet i institutionen.

Opfattelsen af ressorucer og vilkår

Det var vanskeligt for denne institution at koble teorien til deres prak-

sis, og de formåede heller aldrig at omsætte det til praksis (bortset fra

ovennævnte tiltag). Det lykkedes dem således heller ikke at skabe en

kultur i institutionen omkring deres deltagelse i projektet.

Ressourcer var et stort problem, og HPA oplevedes som en stor be-

lastning på grund af manglende ressourcer.

Case 6 

Ledelse

Institutionen har haft den samme leder gennem 15 år, hvilket ikke er

typisk for den samlede gruppe. Da institutionen oprindeligt blev udta-

get til at deltage, meddelte den skriftligt forvaltningen, at de ikke øn-

skede at deltage. Dette blev ikke imødekommet, og institutionen blev

pålagt at deltage. Institutionen var på daværende tidspunkt en almin-

delig børnehave, som havde både udsatte børn og handicappede børn

uden at være tildelt ekstra timer til disse børn. Lederen vurderede der-

for, at de ikke havde den fornødne energi til at deltage i HPA-projektet.

Oven i dette kom en større omstrukturering af kommunens dagtilbud,

som efterlod lederen med oplevelsen af at være blevet degraderet. Den

manglende imødekommenhed over for deres ønske om at melde sig

ud af projektet forstærkede følelsen af, at hun ikke længere havde

noget at sige. Lederen har haft vanskeligt ved at overkomme at deltage
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i projektet. Hun har ikke selv været engageret og motiveret, hvorfor det

har været svært at motivere personalet.

Opfattelsen af og arbejdet med HPA-projektet

At institutionen ikke ønskede at deltage i projektet, men blev det på-

lagt, har haft stor betydning for deres motivation og ejerskab af projek-

tet. Lederen betragter institutionen som frafalden gennem hele pro-

jektet og fortæller: ”Vi deltog ikke 100 % – og heller ikke 50 % ”. Lederen

er generelt interesseret i nye tiltag, men HPA-projektet var en for stor

mundfuld for dem. Personalet opnåede således ikke at få ejerskab af

projektet.

Lederen synes, at det har været vanskeligt at gennemføre projektet,

fordi der ikke er blevet bevilliget ekstra ressourcer til det. Institutionen

brugte mange timer til udfyldelse af screeningsskemaer og deltagelse i

caféaftener, og både oplæggene på caféaftener og i Kvalifikationsmap-

pen har været på et for højt teoretisk niveau. De bruger HPA-begre-

berne i samarbejdet med andre instanser, men de er ikke blevet en del

af deres daglige, fælles sprog. De blev overraskede over resultatet af

gab-analysen, hvorfor de drøftede den på et p-møde, men de arbejdede

ikke videre med det. De har været glade for projektets mulighed for ud-

vikling og et øget fokus på børnene, men generelt har de oplevet, at de

skulle yde meget uden at få noget igen. Deres deltagelse har været

præget af, at de gjorde, hvad de skulle, men ikke mere end det. Lederen

fortæller, at HPA-projektet ikke har præget deres hverdag efter projek-

tet er afsluttet: ”det er ikke meget, men lidt måske”.

Opfattelsen af ressourcer og vilkår 

Institutionen har følt sig så presset pga. manglende ressourcer, at de

fra starten ikke ønskede at deltage i HPA-projektet. 

HPA-projektet, der stiller mere eller mindre tydelige krav om at gribe

opgaven an via organisatorisk læring, er for ”svært” at håndtere for de

institutioner, der tilhører denne gruppe. Vi ser det udtrykt gennem af-

værgemekanismer, forklaringer og handlinger, der vidner om mang-

lende interesse og vilje hos leder og/eller personale eller om begræn-

sede kapaciteter på ledelsesniveau og i medarbejdergruppen, der gør

det svært eller umuligt at gennemføre den opgave, der ligger i HPA-in-
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terventionen. Det kan fx handle om, at man grundlæggende gør mod-

stand imod ”skal”-opgaver, som man i den ene af kommunerne valgte

at kalde deltagelsen i projektet. Den manglende vilje og kapacitet be-

skrives med udtryk som ”manglende tid”, ”dårligt tidspunkt”, ”at

komme dårligt fra start” og en ”kaotisk tid forvaltningsmæssigt og po-

litisk”.

De ”opgivende” har, som vi har set det, nærmest opgivet på forhånd

eller oplevet, at det har været umuligt at arbejde med HPA-interventio-

nen under de gældende vilkår, og derfor kom det aldrig rigtig i gang.

Typen er karakteriseret ved ledelsesmæssige problemer og udskiftnin-

ger, og det er kendetegnende, at motivationen var fraværende fra be-

gyndelsen·. Fælles for dem er endvidere, at de generelt mangler fælles

viden. Der er tilsyneladende ikke tradition for at arbejde med organisa-

torisk læring, og det lykkedes ikke gennem projektet at opbygge et fæl-

les grundlag for udvikling af praksis. 

Oplevelsen af de nævnte rammebetingelser indebærer, at denne

tredje type føler sig udsat for det, vi med Winter vil kalde et ”kryds-

pres”. Institutionerne er som nævnt alle præget af lederskift, ustabili-

tet på personalesiden, sygemeldinger blandt ledere mv. Foruden så-

danne indre forhold blev der undervejs i projektperioden søsat flere

store kommunale projekter, blandt andet omfattende omstrukture-

ring af dagtilbudsområdet i den ene af de to kommuner. Omstrukture-

ringen i kommunen førte til lederskift, hvilket også medførte mange

opsigelser. De kommunale protester og landsdækkende strejker har

endvidere fyldt meget i institutionernes hverdag og dermed også i

deres projektdeltagelse. En leder udtrykker det så skarpt, at HPA-pro-

jektet har været uheldigt med valget af kommunen, “fordi de har pres-

set institutionerne for meget med en masse forskellige projekter og ned-

skæringer, som fx har ført meget langtidssygdom med sig. Mange har

ikke haft kræfter til det, fordi hverdagen pludselig kom til at rumme

mange ”skal-opgaver” .” 

Denne sidstnævnte type institutioner er således præget af et

”krydspres ” og reagerer ved at ”sige fra” og gøre en form for modstand

imod deltagelse i HPA-interventionen; dette selv om institutionerne

egentlig opfatter HPA-projektet som en god mulighed, de måske vil

tage op igen, når eller hvis der kommer ”ro på” i kommunen.  
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6.4 Sammenfatning 
Denne afsluttende del af analysen bidrager til for det første at under-

strege ledelsens betydning for implementeringsresultater. I baseline-

analysen så vi, at ledelsesopgaven ikke er tydeligt ekspliciteret eller

præcist formuleret af lederne selv. Når vi fx spurgte til ledelsens

 vidensgrundlag, mål og pædagogiske strategier, blev der ofte svaret

diffust i udgangspunktet. Dette forhold, kan vi i follow-up undersøgel-

sense se, har ændret sig i de institutioner, hvor implementeringspro-

cesser er kommet godt i gang. Som vi videre har set gennem rækken af

interviewudsagn, er de læreprocesser, som har udviklet sig på basis af

HPA-interventionen, ligeledes knyttet til, hvorvidt det lykkes for lede-

ren at komme fra den enkelte medarbejders personlige refleksioner

over et ”nyt” vidensindhold, som det der er præsenteret i HPA-Kvalifi-

kationsmappen eller i andre lokale studiearbejder, til vidensdeling.

Graden af succes har også været knyttet til, om det er lykkedes ved le-

derens initiativ at skabe dialog, der har gjort det muligt at hæve den

personlige og teoretiske viden op i en ny viden om det indholdsmæs-

sigt ”nye” for den enkelte medarbejder og for fællesskabet. Det har

altså vist sig afgørende, hvordan sådanne gensidige videns- og reflek-

sionsudvekslinger er skaffet plads gennem projektet, om de rent fak-

tisk er kommet i gang, og om lederen har formået at vedligeholde dem

gennem den daglige praksis. HPA-interventionen lægger op til, at så-

danne processer initieres og koordineres af ledelsen i institutionen

med oplæg til at igangsætte læring i den samlede organisation via det

lokale studiearbejde med udgangspunkt i Kvalifikationsmappen og

dialogen om gab-analyseresultaterne. Graden af succes kan efterføl-

gende vurderes på, om disse processer finder sted som tilsigtet. 

For det andet skal betydningen af opfattelsen af HPA, dvs. vilje, evne

og kapacitet understreges. Vi har i baselineanalysen (kapitel 4) set, at

en stor del af institutionerne i udgangspunktet manglede metoder til

at udbrede, bruge og integrere ny viden i det daglige arbejde og i det

hele tage arbejde med ”undersøgelse”, dvs. ”udforskning, kritisk eller

refleksiv tænkning til at definere og opløse usikre situationer, så vejen

kan banes for nye vanemæssige handlinger og betydninger, når de

gamle ikke længere virker” (Elkjær, 2005, side 171). Det er netop dette,

HPA-interventionsprogrammet lægger op til. Så institutioner, for

hvem det er lykkedes godt eller i nogen grad godt at arbejde med disse
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aspekter, som casen om ”udviklerne” især understøtter, viser, at arbej-

det med fælles læreprocesser, viden og refleksion i den samlede insti-

tution fremmer HPA-interventionens implementeringsgrad. Arbejdet

med viden via HPA-Kvalifikationsmappen og med refleksion og kritisk

tænkning med udgangspunkt i gab-analyser og læringsprocesser, som

er sat i gang i den samlede institution som konsekvens af HPA-inter-

ventionen, har vist sig at være centrale i en forståelse af, hvad der vir-

ker.  

For det tredje har betydningen af den samlede organisationskultur

tydeligvis indflydelse på medarbejdernes adfærd og implementerings-

processen som skitseret med gode eksempler fra ”udviklerne” i forhold

til det at arbejde i et lærende fællesskab. Konsensus om metoder og

prioriteringer ser ud til netop at kendetegne de institutioner, hvor det

er lykkedes, at sådanne fælles prioriteringer skaber en ramme om en

konstruktiv implementeringsproces.

Endelig for det fjerde ser vi, hvordan ressourcespørgsmålet, og det vi

med Winter kan kaldes institutionernes oplevelse af et ”krydspres” fra

forskellige sider, påvirker graden af HPA-interventionens succes. De

”opgivende” var fx kendetegnet ved, at ressourcer og ydre vilkår gjorde

det umuligt at gennemføre HPA-interventionen som tilsigtet. For disse

institutioner medførte dette en grundlæggende usikkerhed, som ikke

kunne magtes. Vi har set i analysen både i baseline (kapitel 4) og her i

follow-up delen, at de ydre vilkår i begge kommuner har været under

hastig forandring, dog mest markant i den største af de deltagende

kommuner. Som del af forandringsprocessen har vi set nye ledelses-

strukturer, hvilket naturligvis fik stor indflydelse på dagligdagen og på

deltagelsen i HPA-interventionen. Derudover var der strejker i samme

kommune ved projektets start og igen ved projektets afslutning. Ende-

lig har begge kommuner været præget af store satsninger og udvik-

lingsprojekter på det pædagogiske område, samtidig med at HPA-in-

terventionen var i gang, som institutionerne har skullet forholde sig til

og indarbejde. Disse vilkår er alle med til at påvirke interventionens

gennemførelse og effekt. Når det er sagt, kan vi samtidig konstatere

det interessante forhold, at på trods af de samme ydre vilkår er der

store forskelle på måderne, hvorpå institutionerne ”tackler” disse.

Nogle lader sig ”vælte” af vanskelige vilkår og forandringer, mens

andre tager dem på sig og går videre, nogle ser måske ligefrem HPA-
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projektet som et ”holdepunkt” og en ”rød tråd” i det pædagogiske ar-

bejde. 

De sammenhænge, vi her ud fra de kvalitative analyser kan konsta-

tere mellem socioøkonomiske omgivelser og implementeringsadfærd,

må selvfølgelig afprøves yderligere. Men på baggrund af resultaterne

her ville ressourcer i fremtiden skulle bruges til forbedringer af de

aspekter, vi har identificeret som særdeles betydningsfulde for imple-

menteringsprocessen, nemlig såvel ledelse, organisation, faglighed

som uddannelse/efteruddannelse som nogle af de vigtigste. De sub-

jektive forhold, som vi også har set gør sig gældende, såsom motiva-

tion, interesse, vilje, evne og værdigrundlag, kan som påpeget hos

Winter, være fremmende eller hæmmende for resultatet af implemen-

teringen.

I den afsluttende diskussion (kapitel 7) tages disse aspekter op igen

og sammenholdes med effektanalysens resultater.

227
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KAPITEL 7. 
DISKUSSION OG KONKLUSION

7.1 Introduktion
Denne undersøgelse belyser overordnet, om samfundet gennem en

tidlig indsats i daginstitutioner kan opnå at styrke udsatte børns ud-

vikling – socialt, og hvad angår læring. Mere konkret er undersøgt ef-

fekterne af en specifik indsats, ”Handlekompetencer i pædagogisk ar-

bejde for udsatte børn” (HPA-projektet), som er udviklet og afprøvet i

60 daginstitutioner i to kommuner i Danmark.

Det har vist sig i internationale RCT-interventions- og effektunder-

søgelser, at en tidlig indsats kan have positiv effekt, forstået på den

måde, at udsatte børn ved at blive stimuleret intellektuelt fra tidligste

alder opnår bedre chancer for at klare sig godt her og nu, men også på

længere sigt (jf. kap. 1). De nævnte undersøgelser viser, at børn der ind-

gik i en slags ”behandlingsgruppe”, klarede sig bedre end børn fra en

såkaldt kontrolgruppe, der ikke var del af nogen indsats.  Fra disse stu-

dier ved vi, at højkvalitetspasning og målrettede interventioner har

positive effekter, og som sådan giver studierne anledning til at se opti-

mistisk på hele spørgsmålet om et samfunds ansvar for at sætte tidligt

ind over for udsatte børn. Undersøgelserne siger imidlertid ikke noget

om børns socio-emotionelle udbytte af indsatsen, herunder om bør-

nene opnår en højere grad af social integration blandt jævnaldrende.

Undersøgelserne siger heller ikke noget om, hvad det er i den pædago-

giske satsning, der virker. Endelig skal det understreges, at de tidligere

undersøgelser belyser effekt af en indsats, der er målrettet en specifik

børnegruppe, og at indsatsens effekt belyses ved at sammenligne in-

terventionsgruppen med en kontrolgruppe, der befinder sig i helt

andre sammenhænge. Måske er denne kontrolgruppe slet ikke i dagtil-

bud, eller de modtager en form for lavkvalitetsdagpasning af bedste-

mødre eller uuddannet personale.

Dvs., at vi stadig ikke ved noget om effekter af en tidlig indsats, der

finder sted i almene dagtilbud, hvor børnegruppen er bredt sammen-

sat. Vi antager, at børnene i børnegruppen påvirker hinanden på godt,

men også af og til på ondt, som forskningen i Social Arv Programmet

(Ploug, 2005)  har peget på. Vi antager også, at børns relationer er en

væsentlig del af den pædagogiske indsats, ud fra den betragtning at
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for at klare sig godt skal børn stimuleres, ikke blot intellektuelt, men

også socialt, så det bliver muligt at blive en del af gruppen af jævnald-

rende gennem dagligdagen. 

En tidlig indsats, som forholder sig til den aktuelle sociale situation

og kontekst, må tage højde for det forhold, at i Danmark og de andre

nordiske lande er stort set alle børn i dagtilbud fra tidligste alder. Som

sådan ses en tidlig indsats som en vigtig del af almentilbuddet, og ved

at bygge en indsats op, der tager højde for nyeste lovgivning på dagtil-

budsområdet, kan det undersøges, om det lykkes at skabe lige mulig-

heder for alle børn gennem læring og et trivselsskabende pædagogisk

miljø. En tidlig indsats for udsatte børn vil i den sammenhæng skulle

bygges op over et holistisk læringsbegreb, der både inddrager kogni-

tive og ikke-kognitive aspekter af børns udvikling.

Det er i lyset af dette brede perspektiv, at nærværende studie under-

søger effekter af en pædagogisk intervention i dagtilbud. Det adskiller

sig fra de tidligere internationale studier på tre måder. For det første

ved dets satsning på en pædagogisk indsats, der er rettet mod at styrke

såvel børns socio-emotionelle som deres kognitive udvikling og læring

gennem en inkluderende pædagogik. For det andet ved at belyse effek-

ter gennem et RCT-design med tilfældig udvælgelse af en interven-

tions- og en referencegruppe, som til forskel fra de internationale stu-

dier baseres på institutionsniveau frem for individniveau. 

Derved gøres det muligt at undersøge betydningen af børnesam-

mensætningen som en del af effektspørgsmålet, men også at inddrage

børnesammensætning og inklusion som en del af den pædagogiske

indsats. Endelig for det tredje er HPA-interventionen tilrettelagt som

en indsats i almentilbuddet, hvilket indebærer, at der ikke er tale om

en særlig behandlingstype/metode endsige om speciel uddannelse for

pædagoger og ledere eller inddraget ”ildsjæle” til at gennemføre inter-

ventionen. Tværtimod betyder den tilfældige lodtrækning, der er

 gennemført med henblik på at udvælge interventions- og kontrolinsti-

tutioner, at de deltagende institutioner må anses for at være repræ-

sentative for almene dagtilbud i Danmark med de vilkår, muligheder

og barrierer, der gør sig gældende. Det betyder, at de effekter, vi finder,

vil kunne generaliseres og genfindes i alle dagtilbud, der gennemfører

den pågældende pædagogiske intervention. Variationer kan selvfølge-

lig forekomme med hensyn til kommunale forhold, men ud fra en
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netop afsluttet forskningskortlægning af kommunernes indsatser for

udsatte børn tyder det ikke på, at vores indsatskommuner og institu-

tioner skulle være væsensforskellige fra andre med hensyn til tidlige

indsatser for udsatte børn.

Resultater fra dette studie vil derfor have en bredere interesse, idet

vi med undersøgelsen bibringer forskningsområdet nye måder at an-

skue problemstillingen om tidlige indsatser på. Ved at gennemføre et

randomiseret kontrolleret eksperiment (gennem det nævnte RCT-de-

sign) gøres det muligt at skabe evidens for, om den tidlige indsats, der

er afprøvet og studeret, virker. Kombinationen af kvantitative og kvali-

tative metoder gør det endvidere muligt at opstille nye hypoteser om,

hvad der virker, og hvad der påvirker. Disse hypoteser vil efterfølgende

kunne afprøves kvantitativt i videregående analyse.   

I det følgende opsummeres og diskuteres undersøgelsens hovedre-

sultater, og disse ses i lyset af tidligere interventionsforskning, aktu-

elle forskningsresultater om forekomst/manglende forekomst af tidlig

indsats samt i lyset af undersøgelsens teoretiske grundlag. Endvidere

diskuteres undersøgelsens metodiske bidrag til fornyelse af forsk-

ningsfeltet. Afslutningsvis konkluderes der på undersøgelsens spørgs-

mål, og forskningsmæssige perspektiver skitseres.

7.2 Undersøgelsens hovedresultater 
Efterfølgende opsummeres og diskuteres undersøgelsens hovedresul-

tater delt på de tre spørgsmål om 1) Børns kompetencer i udgangs-

punktet (baseline) og sammenhænge med social baggrund, 2) Virker

HPA-interventionen? Dvs. effekter målt på børns kompetenceudvik-

ling fra baseline og gennem 2. og 3. nedslag af kompetencemålingerne,

og 3) Hvad virker og påvirker? Dvs. effekter undersøges i relation til

implementeringsresultater, og konklusioner lægger op til at samle

analysen i en påpegning af de vigtigste pointer, som er værd at gå vi-

dere med forskningsmæssigt, i bestræbelsen på at identificere og præ-

cisere indikatorer på ”best practice”.  

7.2.1 Børns sociale kompetencer og læringskompetencer (baseline) 

Udsatte børn fordeler sig på baggrundsvariable ens i de to typer insti-

tutioner, interventions- og referenceinstitutioner, som følge af den

segmenteringsmodel, der er anvendt til udvælgelsen. 
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Analysen af børns fordeling på sociale kompetencer og læringskom-

petencer ved baseline målt ved Rasch-analyser (afsnit 3.2) viser endvi-

dere, at hypotesen om en passende randomisering ikke kan afvises ved

nogen af de anvendte skaler, A, C og D, hvilket vil sige, at udgangs-

punktet for en valid effektanalyse er til stede. 

Trækker vi en af skalaerne ud, nemlig den der hedder Strength and

Difficulties Questionnaire (SDQ), som er anvendt som samlet score på

børns socio-emotionelle kompetencer, viser det sig (afsnit 3.3), at der i

begge institutionstyper er en tendens til, at flere børn ligger over mid-

delscoren end under middelscoren, og fordelingerne har tyngde mod

højde. Dvs., at der i begge institutionstyper er nogle børn med særlige

vanskeligheder, der trækker det samlede gennemsnit ned. Det er

denne ”svage” gruppe, som HPA-interventionen tager sigte på at

hjælpe. Som vist er de to institutionstyper derved så ensartede, at de

har lige mange velfungerende børn og lige mange mindre godt funge-

rende børn, hvilket er i overensstemmelse med, at udvælgelsen af in-

terventions- og kontrolinstitutioner er tilfældig.

Foruden analyser af skalaerne, som er anvendt i udgangspunktet til

at samle alle skalaer i en faktoranalyse, er det omfattende og nuance-

rede spørgeskema kondenseret til en række faktorer, som indeholder

færre og mere præcise pointer relateret til det aktuelle datamateriale

(afsnit 3.4). En regressionsanalyse anvendt på baselinedata viser indi-

kationer på, at social arv kan spores. Dvs., at analysen understøtter

tesen, at børns sociale og læringsmæssige kompetencer afhænger af

forældrenes sociale baggrund, sådan at børn med et stærkt socioøko-

nomisk fundament (som defineret i segmenteringsmodellen, kapitel

2) i mindre grad har vanskeligheder på de personlige og sociale områ-

der.

Vi ser i den sammenhæng, at der er betydelig negativ sammenhæng

mellem længden på moderens uddannelse og den her valgte afhæn-

gige variabel: generelle vanskeligheder (et item i SDQ). Dvs., at en læng-

ere uddannelse peger i retning af mindre vanskeligheder for barnet.

Omvendt synes børn, hvis forældre (enten mor eller far) er på overfør-

selsindkomst, alt andet lige at have større vanskeligheder end børn, der

ikke har forældre på overførselsindkomst. Ligeledes synes betydningen

af at bo hos en enlig forælder eller at være af udenlandsk oprindelse at

være negativ. Grundlæggende viser undersøgelsen, at risikoen for at
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have betydelige personlige og sociale vanskeligheder er mindre, hvis

børnene er fra en ressourcestærk familie. Dette resultat kommer ikke

bag på os, idet vi gennem flere år i Børneforløbsundersøgelsen (Chri-

stensen, 2004, 2007)  og en række analyser knyttet til ”Social Arv”-pro-

grammet (Ploug, 2007/2009; Jensen, 2007/2009; Jæger & Holm, 2004)

har set, at sådanne sammenhænge kan identificeres. Førstnævnte målt

på SDQ-skalaen på børn fra førskoleområdet, mens sidstnævnte analy-

ser ikke inddrager børn fra tidlig børnehavealder, men derimod børn fra

skolealderen og op igennem uddannelsessystemet. 

Vi har endvidere belyst sammenhænge mellem social baggrund og

læringskompetencer, hvad angår specifikke kognitive kompetenceom-

råder såsom sprog, mundtlig og skriftlig, matematisk forståelse samt

læringskompetence i mere overordnet betydning som parathed for læ-

ring målt på faktorer som koncentration, pligtopfyldenhed, nysgerrig-

hed, motivation for læring og tryghed ved udforsken. Tilsammen fak-

torer, som vi ud fra et læringsteoretisk perspektiv anser for at være

vigtige forudsætninger for børns udvikling og læring her og nu og vi-

dere frem i skolealderen.

Sammenfattende bidrager undersøgelsen med ny information om

førskolebørns sociale kompetencer og læringskompetencer, og det

viser sig i analysen af baselinedata, at en ressourcestærk familiær bag-

grund har en positiv indvirkning på førskolebørns kompetencer, soci-

alt og hvad angår forudsætninger for læring. Især ser vi, at moderens

uddannelse synes at have positiv betydning (kapitel 3). Endvidere ser

vi på alle kompetencedimensioner, at barnets alder har stor indfly-

delse. 

7.2.2 Effekter af HPA-intervention – virker det?

Effekter af HPA-interventionen er målt på børns kompetenceudvikling

fra baseline og frem til screeningens 3. nedslag, som er gennemført

ved interventionsafslutningen.

Positive effekter af HPA-interventionen på alle børn
De første analyser gennemført ved anvendelsen af Rasch-modellen

(afsnit 5.2) viser ved sammenligning af interventions- og referencein-

stitutioner, at HPA-interventionen medfører en positiv effekt på alle

skalaer, dog undtaget skala 4 (Antisocial adfærd). Analysen viser, at
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22  ’Antisocial adfærd’ er defineret af flg. items:

A6. Når du foreslår barnet at deltage i en bestemt aktivitet, reagerer han eller hun på en negativ

måde (fx med panderýnken, skuldertræk, surmuleri, stampen i jorden eller på anden måde

viser, at han eller hun er negativ over for ideen).

A8. Bliver ophidset, hvis du som pædagog ikke giver barnet tilstrækkelig opmærksomhed.

A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre former for drilleri.

A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre aktiviteter, de er i gang med.

A37. Mobber andre børn.

A40. bekymrer sig eller bliver vred, hvis han eller hun ikke får nok (med ’nok’ tænkes på op-

mærksomhed, adgang til legetøj, mad/drikke).

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn.

ændringerne er positive hos interventionsbørnene sammenlignet med

børnene fra referenceinstitutioner, når vi ser på skalaerne enkeltvis.

Analysen viser endvidere, at de HPA-effekter, som er opgjort, er signifi-

kante med et signifikansniveau, som anses for at være tilfredsstil-

lende.

Resultatet understøtter således vores antagelse om, at en pædago-

gisk intervention, HPA, der er gennemført i almentilbuddet i daginsti-

tutioner, har positiv effekt i den forstand, at alle børns kompetencer løf-

tes både socialt og læringsmæssigt. Dog antyder resultatet vedrørende

fravær af effekt på en enkelt faktor, at interventionen ikke formår at

ændre en problematik, der handler om Antisocial adfærd/Urolig, som

den er defineret i vores oprindelige skala (kapitel 2).22

Da der ikke er gennemført andre undersøgelser af førskolebørns ad-

færd på dette område, har vi ikke et sammenligningsgrundlag, som

gør det muligt at sige noget om, hvordan de deltagende børn placerer

sig i forhold til en forventet adfærd. Når det er sagt, giver resultatet

endvidere anledning til at tolke i retning af, at denne faktor viser andet

og mere end adfærd på det individuelle plan. Faktoren siger noget om

børnegruppers adfærdsmønstre præget af aggressiv social adfærd,

mobning etc., elementer som kan angive, at børnesammensætningen

har betydning for udvikling af børns kompetencer. I det lys siger resul-

tatet på denne skala måske noget om, at HPA-interventionen ikke bry-

der ind i eller kan ændre sådanne mønstre, der er præget børnesam-

mensætningen og den samlede gruppes adfærdsmønstre. 

I forlængelse af dette perspektiv kan resultatet måske også ses i

sammenhæng med analysen af baseline på SDQ-skalaen (afsnit 3.3),

der viser, at børnegruppen i udgangspunktet er sammensat, i begge
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typer institutioner, på en måde, så der er mange børn med store van-

skeligheder, hvilket, som vi har set, trækker gennemsnittet ned, hvad

angår børnenes socio-emotionelle beredskab og kompetencer.  Dette

fund kan måske støtte antagelsen om, at HPA-interventionens fravær

af effekt i forhold til antisocial adfærd kan være et udtryk for, at børne-

sammensætningen påvirker i negativ retning.

Positive effekter af HPA-interventionen – mest positive for midtergrup-
pen af børn 
De næste analyser, der er gennemført ved anvendelse SDQ-skalaen,

støtter det generelle fund, at HPA-interventionen har positiv effekt for

alle børn på deres sociale, personlige og emotionelle kompetencer (af-

snit 5.3). Analysen viser, at børnene i interventionsinstitutionerne ud-

vikler sig bedre end dem i referenceinstitutionerne. Som diskuteret

tidligere, er der naturligvis mange faktorer, der påvirker, hvordan bar-

net udvikler sig. Men da den eneste forskel på interventions- og kon-

trolinstitutioner er selve HPA-interventionen, må de forskelle, vi finder

i SDQ, alene kunne tilskrives denne intervention. Ved at estimere en

statistisk model, som gør det muligt at grave lidt dybere i, om der er

forskel i gennemsnitsscoren på de to institutionstyper, som kun ind-

drager børn, der har været med gennem hele interventionsperioden,

finder vi som i baseline, at forskellen på de to institutionstyper er uden

betydning statistisk set, men efterhånden som interventionen forlø-

ber, øges børns gennemsnitlige SDQ-score hurtigere i interventions-

end i referenceinstitutionerne. 

Konklusionen på denne del af analysen er, at resultatet støtter

Rasch-analysen, idet vi finder signifikant højere SDQ-scorer hos børn i

interventions- end i referenceinstitutionerne. Hvis vi vil være sikre på,

at de påviste effekter ikke skyldes en såkaldt Hawthorne-effekt, som

indebærer, at resultatet snarere skulle være et udtryk for pædagoger-

nes begejstring for at deltage i en pædagogisk intervention end et ud-

tryk for, at HPA-interventionen er en virkningsfuld pædagogisk me-

tode, vil det kræve, at analysen af børns kompetenceudvikling

fortsættes ud over interventionsperioden. Dette vil være muligt, da vi

kan følge børnene i begge institutionstyper via CPR-numre. 

Da målet med forskningsprojektet er at undersøge, om en tidlig ind-

sats, eksemplificeret ved HPA-interventionen, kan fremme udsatte
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børns kompetenceudvikling, gøres dette ikke ved at se på gennem-

snitsværdier, som vi har gjort det indledningsvis, men ved at se, om

der sker ændringer i de nederste dele af SDQ-skalaen, altså der hvor de

udsatte børn ser ud til at være placeret. Resultatet viser, at der i mod-

sætning til modellen for gennemsnittet ikke kan påvises effekt her.

Det samme gør sig gældende i den øverste ende af skalaen, hvor der

heller ikke kan påvises effekt i form af forskelle mellem interventions-

og referenceinstitutioner. Dette er et lidt overraskende resultat, både

fordi HPA-interventionen specifikt retter sig mod at forbedre udsatte

børns kompetencer, men også fordi det viser, at HPA-interventionen

tilsyneladende mest retter sig mod midtergruppen og den nederste del

af denne, mens de allersvageste børn ikke nås som tilsigtet, når det

drejer sig om socio-emotionelle kompetencer og adfærd.

En mulig forklaring er, at det kan være udtryk for, at børnesammen-

sætningen i nogle institutioner er så belastet, at indsatsen ikke er

mulig at gennemføre efter hensigten. Vi så tidligere i Rasch-analysen

antydninger af, at det ikke lykkedes at rykke ved faktoren Antisocial

adfærd, hvilket stemmer godt overens med det resultat, at det kan

være svært at nå børnene med de sværeste vanskeligheder. Måske er

resultatet således et udtryk for, at det overordnet kan være svært at nå

børn i institutioner præget af ophobninger af sociale belastninger,

hvad angår social baggrund med de udtryksformer dette som påvist

har på børns sociale kompetencer og den daglige sociale omgang med

hinanden. 

Vi har lagt vægt på, at HPA-interventionen er en pædagogisk ind-

sats, som skal omsættes i almentilbuddet, hvor udsatte børn er til

stede og deltager side om side med andre børn. Der er imidlertid noget

i resultaterne, der tyder på, at den del af indsatsen, som drejer sig om

inklusion, herunder at nærme udsatte børn andre børn, er vanskelig.

Men videregående analyser kunne bidrage med svar på, om institutio-

nelle forskelle i forhold til børnesammensætning kan forklare dette re-

sultat. Gennem vores segmenteringsmodel (se kapitel 2) er det gjort

muligt at undersøge dette forhold yderligere, om effekt kan forklares

ved forskelle på børnesammensætninger med hensyn til social udsat-

hed og etnicitet, og i den forbindelse fx undersøge, om ophobninger af

social belastning på gruppe/institutionsniveau påvirker effekt.

En anden mulig forklaring kan være, at pædagogerne trods inten-
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tionen om det modsatte, at sigte mest mod at støtte de udsatte børn,

alligevel retter mest opmærksomhed mod de bedre fungerende børn.

Eller i forlængelse heraf, at pædagogerne koncentrerer sig om både

den svageste gruppe og den nederste gruppe af de midterste børn, men

ikke når de allersvageste? Måske er resultatet forventeligt på baggrund

af bl.a. Christensens undersøgelse af udsatte børn i dagtilbud (1996),

der viser, at de allersvageste grupper er præget af så store vanskelighe-

der og ofte ophobninger af forskellige vanskeligheder, at det kan være

svært for almentilbuddet at rumme og ”nå” disse børn, som vores re-

sultat her også antyder. Christensen (ibid.) hævder, at denne type pro-

blemstillinger kun kan afhjælpes ved bedre normeringer, ekspert-

støtte samt bedre tværfagligt samarbejde. Sådanne ekstra tiltag ligger

der ikke i HPA-interventionen, idet vi afprøver effekter af almentilbud-

dets muligheder.

Den samlede konklusion på den første og anden del af analysen er,

at HPA-interventionen har positiv effekt på alle børn, hvad angår so-

ciale kompetencer og læringskompetencer, som vi har set det både i

Rasch-analysen, dog undtaget faktoren Antisocial adfærd, og i SDQ-

analysen. Som vist ved videregående analyser af SDQ kan vi imidlertid

ikke spore effekt hos de mest udsatte børn.

Positive effekter af HPA-interventionen – på udvalgte faktorer for de
svage børn  
Analysen giver endvidere anledning til at se på resultater af effekter

målt på faktorer, der identificeres i en faktoranalyse, der lader data

tale, og som er gennemført som supplement til de andre nævnte ana-

lyser, Rasch- og SDQ-analysen. I denne sidste del af analysen tegner der

sig mønstre, der ligner de ovennævnte. Generelt ser vi et samlet posi-

tivt billede af effekter af HPA-interventionen, mens resultatet brudt

ned på stærke og svage børn giver et mere broget billede (afsnit 5.4). 

Det generelle billede er, at HPA-interventionen overordnet set har

positiv effekt på den samlede børnegruppes kompetenceudvikling, når

vi sammenligner interventions- med referenceinstitutioner. Når vi

ved hjælp af faktoranalysen bryder analysen op og sammenligner den

svage gruppe med den stærke gruppe børn, finder vi imidlertid i den

tredje del af analysen, at HPA-interventionen på flere områder opnår

en positiv virkning på vores målgruppe – den svageste gruppe.
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23 Matematisk formåen som er defineret af flg items

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere

C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, kan fornemme tidsforløb og tidsforbrug 

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” og ”mindre end”

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, stor-lille, tyk-tynd etc.

C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og trekanter 

C29. Kan genskabe simple mønstre, fx når der tegnes og males

C30. Kender sin egen alder (er udgået i faktoranalsyen9 

Det gælder for den faktor, der er hentet fra SDQ og kaldt ”generelle

vanskeligheder”. Her er effekten af HPA-interventionen generelt posi-

tiv og størst i den svage gruppe. Det gælder også delvis for den faktor,

vi har kaldt Sociabilitet. Her er det imidlertid sådan, at effekten for den

svage gruppe er størst i starten af interventionsperioden (mellem 1. og

2. nedslag) for derefter at blive størst i den stærke gruppe. 

Det samme mønster gør sig gældende for faktoren Urolighed. Her er

effekten ligeledes størst for den svage gruppe i starten af interven-

tionsperioden (mellem 1. og 2. nedslag), mens den slår om og bliver

størst for den stærke gruppe efterfølgende. 

På en enkelt faktor, som knytter sig til den kognitive side af børns

kompetence, ”matematisk formåen”, er der positiv effekt af HPA-inter-

ventionen, og denne er størst for den svageste gruppe.23

På andre kognitivt orienterede faktorer såsom ”sproglig formåen,

mundtlig og skriftligt”, ”generel nysgerrighed og læringsparathed”

og ”mestringsvanskeligheder/være bange for at prøve noget nyt” har

HPA-interventionen positiv effekt, men denne gælder de stærke

børn.

Konklusionen på denne del af analysen er, at HPA-interventionen

har positiv effekt på alle børn, hvad angår det samlede kompetence-

mønster, dog med få undtagelser. Samtidig ser vi i den tredje del af

analysen, at HPA-interventionen har positiv effekt for den svageste

gruppe på udvalgte faktorer – en effekt, der bevares gennem hele in-

terventionsperioden. Det drejer sig om, at ”generelle vanskeligheder”

mindskes for de svageste, og at ”matematisk kompetence” fremmes

gennem HPA-forløbet.   

Resultaterne giver samlet set anledning til for det første at konklu-

dere, at HPA-interventionen virker – men mest på midtergruppen som
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vist med SDQ-målingen. Vi ser antydning af positiv effekt på de svage

børn, når vi anvender en faktoranalyse, men ellers  er mønsteret det

samme, at effekten er størst på ”midterbørn”. Sammenholdes resulta-

terne med den internationale forsknings, kan vi altså ikke genfinde de

samme stærke effekter på målgruppen, som er identificeret i nogle af

de mest kendte studier (fx Perry Preschool). Dette skal dog nok i høj

grad ses som et udtryk for, at set-up’et er vidt forskelligt fra de interna-

tionale studier til HPA-projektet. 

I de tidligere interventions- og effektstudier har man netop udtaget

den specifikke målgruppe, i øvrigt i små samples (N=101), og sat speci-

fikt ind over for denne gruppe og sammenlignet med andre børn, som

slet ikke modtog nogen form for indsats eller andet almen pædagogisk

tilbud som det, vi ser i vores referenceinstitutioner, der modtager pæ-

dagogik, som er ”business as usual”. Det er netop hensigten med HPA-

interventionen at afprøve, om en indsats i almentilbuddet kan ”nå” de

udsatte børn, selv om en lang række faktorer spiller ind og sandsynlig-

vis påvirker effekt. Blandt andet antages den samlede børnegruppe,

som målgruppen kun er en del af, at påvirke effekter både gennem den

måde, den pædagogiske HPA-intervention konkret implementeres på,

og gennem den måde, børnene indvirker på hinanden på i interven-

tionsforløbet. 

Sammenholder vi resultaterne med andre interventionsundersø-

gelser såsom ”Perry Preschool” (Schweinhart et al., 2006) og ”Abeceda-

rian” (Ramey & Ramey, 2004) (se også kapitel 1), understreges det for

det første, at det vil være værd at se på HPA-effekter i et længere tids-

perspektiv, og for det andet, at det vil være vigtigt at sammenholde

HPA-interventionens gennemførelse med de forudsætninger, der er til

stede i almentilbuddet, også ressourcemæssigt. De omtalte studier

viser nemlig for det første, at effekten godt kan vise sig senere og blive

stærkere med tiden. Så det at vurdere effekt på mindre end to år, som

HPA-analysen gør det, må følges op af yderligere analyser, hvis vi skal

have mere sikker viden om effekt.  For det andet viser disse studier, at

effekten af interventionen, som et målrettet læringsprogram, baserer

sig på en række forudsætninger, som regnes med til den samlede in-

tervention, såsom: 1) om interventionen har været omkostningstung,

2) gennemført af uddannet personale, som desuden er særligt uddan-

net til at gennemføre det specifikke interventionsprogram, 3) om nor-
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mering er en væsentlig del af indsatsen, og 4) om indsatsen er rettet

mod en specifik børnegruppe og deres forældre. 

HPA-interventionen er ikke som de tidligere studier omkostnings-

tung. Vi har alle børn fra almentilbuddet med i interventionen, og

 personalet, der har gennemført interventionen, er den gruppe, som i

forvejen er knyttet til institutionen. Som vi så ser det i institutionsana-

lysen (kapitel 4), er der tale om en blandet gruppe af uddannede og uu-

dannede, som ikke er særligt ekstrauddannede til at gennemføre HPA-

interventionen. Så når det alligevel er lykkedes i et vist omfang at opnå

positiv effekt af HPA-interventionen, kan det tolkes som, at HPA-inter-

ventionen er lykkedes med at rette sig mod almentilbuddet, og at dette

må tilskrives det faktum, at mange institutioner har søgt at over-

komme den ekstra opgave, der ligger i at skulle implementere HPA-

projektet. 

7.2.3 Implementering og effekt – hvad virker? 

Den kvalitative analyse peger overordnet på, at to forudsætninger som

minimum skal være til stede, for at HPA-interventionen implemente-

res efter hensigten: 1) For det første skal man (institutionen) kunne se,

at HPA-interventionen bidrager til almenkvalificering af personale og

organisationskultur, og 2) for det andet skal ressourcer modsvare opga-

ven. Undersøgelsen viser som forventet, at institutionerne er forskel-

lige i udgangspunktet (kapitel 4) på måder, så de må antages at være

repræsentative for danske daginstitutioner. 

Undersøgelsen viser endvidere, at disse to forudsætninger er fortol-

ket og søgt løst på vidt forskellige måder i institutionerne (kapitel 6),

men også at det især er ledelsen, der er en nøgleaktør med hensyn til få

omsat vilkår og intervention i succesfulde handlinger. Tre typer insti-

tutioner er identificeret, ”udviklerne”, ”efterleverne” og ”modstan-

derne”, og en række mønstre med forskellige konsekvenser for resulta-

tet af HPA-interventionens implementering karakteriserer de tre

typer.

”Udviklerne”
Den kvalitative analyse af ”udviklerne” viser:  

at samspillet mellem forvaltning og organisationskultur er frem-

mende for en succesfuld HPA-intervention. 
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at man i denne gruppe går aktivt ind i samarbejdet med forvaltnin-

gen og gerne i den forbindelse stiller nye krav i erkendelse af, hvilken

opgave der ligger i at arbejde med udsatte børn ud fra HPA-projektets

synsvinkler.

at gruppen består af institutioner med høj grad af leder- og persona-

lestabilitet og et stort ”overskud”, der bl.a. kommer til udtryk, ved at le-

derne er i stand til selv at prioritere opgaven, ressourcer, tid og perso-

naleforhold. 

at institutionerne i denne gruppe i udgangspunktet (baseline) var

”på vej” både i arbejdet med udsatte børn, læring og læreplaner og på

den baggrund ikke fandt HPA-projektet så fjernt og vanskeligt at im-

plementere.

”Modstanderne” 
I den anden ende af spektret ser vi ”modstanderne”, som ikke magter

HPA-opgaven. Den kvalitative analyse af ”modstanderne” viser: 

at ledelsesskift, herunder nye område- eller dagtilbudsledere, som

ikke prioriterer denne opgaven, er hindrende for en succesfuld HPA-in-

tervention. 

at ressourcemæssige problemstillinger har hobet sig op i institutio-

nerne i denne gruppe. 

at samarbejdet med forvaltningen er dårligt. 

at personaleflugt, fyringer, udskiftninger, sygdomme, stress etc.

præger institutionerne i denne gruppe.

at institutionerne i denne gruppe i udgangspunktet (baseline)

havde det svært med de nye krav om læring og læreplaner og på den

baggrund fandt HPA-projektet fjernt og vanskeligt at implementere.

En lang række forhold, som tilsammen gør HPA-opgaven nærmest

umulig at gennemføre, fører til, at denne gruppe giver op (frafald) eller

fastlåses i deres modstand. En modstand, som især rettes imod bl.a.

ydre vilkår og forvaltningsmæssige krav og i mindre grad imod HPA-

projektet, som gruppen egentlig gerne ville arbejde med under andre

forhold.

”Efterleverne”
Imellem de to yderpunkter finder vi den største gruppe, som søger
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HPA-interventionen gennemført ved at arbejde med de ressourcer, der

er til rådighed, og at være forpligtet på at gennemføre interventionen

som lovet. Denne gruppe er  mere varieret, hvad angår de faktorer, som

karakteriserer institutionerne, og det vil kunne undersøges nærmere,

hvilke faktorer der kan forudsige, om den enkelte institution med

tiden vil nærme sig ”udviklerne” eller hælde mere mod ”modstan-

derne”.  

Sammenfattende viser denne del af undersøgelsen imidlertid, at

det alt andet lige er lederen, der er centrum for implementeringspro-

cessen og dermed også for resultatet af denne. Allerede i baseline-ana-

lysen så vi, hvordan ledelsesopgaven som oftest er meget diffust for-

muleret i de deltagende daginstitutioner. Vi så endvidere i den

tidligere undersøgelse af daginstitutioners rolle i en samfundsmæssig

social arv problematik, ”Kan daginstitutioner gøre en forskel” (Jensen,

2005), at ledelsesspørgsmål på daginstitutionsområdet ikke er enty-

digt defineret, endsige artikuleret. Man holder helst ved traditionen

for daginstitutioner, nemlig at alle er ”lige”, og der bygges på den bag-

grund på en ”flad struktur”. Dette indebærer imidlertid, som undersø-

gelsen her også peger på, at der kan være usikkerhed omkring, hvem

der har og tager ansvaret på sig for at gennemføre en given interven-

tion, som her HPA-interventionen. 

Sammenholdes dette fund med implementeringsforskningen (Win-

ter og Nielsen, 2008) (kapitel 1), kan dette ikke komme bag på os. I

denne forskning betragtes lederen som det medierende led mellem

den konkrete implementeringsadfærd og medarbejdernes vilje og in-

teresser, og derved får ledelsen en direkte betydning for implemente-

ringsresultater. Det centrale er, at implementeringsprocesser ikke fore-

går af sig selv, således heller ikke HPA-interventionen, og det betyder,

at processen skal  planlægges, ledes og koordineres. Sammenligner vi

endvidere dette fund med tidligere forskning i daginstitutioners ar-

bejde med udsatte børn gennem hverdagen (Jensen, 2005, 143 ff.), be-

kræftes vores antagelser om, at nogle institutioner kan være præget af

en stor forekomst af udsatte børn, for få ressourcer, for dårligt samar-

bejde og rammebetingelser, der forhindrer indsatser som HPA-inter-

ventionen i at blive implementeret efter hensigten. En netop afsluttet

kortlægning af danske kommuners indsatser for udsatte børn under-

støtter yderligere, at sådanne problemstillinger stadig er aktuelle i
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kommunerne (Mehlbye et al., 2009). Vi har i dette forskningsprojekt

ikke haft muligheder for at ændre på rammebetingelserne for de delta-

gende institutioner, så derfor er vores resultater udtryk for, hvad der

sker, når man sætter mere målrettet og systematisk ind pædagogisk i

daginstitutionerne på de givne vilkår. 

Konklusionen på den sidste del af analysen er,  at  forudsætningerne

for at arbejde med HPA-interventionen er til stede i de institutioner,

der formår at forvalte de givne vilkår og at koble dem til gennemfø-

relse af HPA-intervention, enten ved selv at ”udvikle” videre eller ved

at ”efterleve” HPA-interventionens hensigter.  Omvendt viser det sig i

gruppen af ”modstanderne”, at der ikke er  ressourcer, der gør det mu-

ligt at ”magte” opgaven.  Videre analyser vil kunne bidrage til at un-

dersøge ”ressourcebegrebet” nærmere, bl.a ved at  koble de kvalitative

fund med den kvantitative del af undersøgelsen. Dette med henblik på

at kunne bidrage til at  udpege mere præcist, hvilke af de enkelte fakto-

rer der påvirker HPA-effekten mest. På denne måde kan spørgsmålet,

om HPA virker, senere udbygges med spørgsmålet, om ”hvad der vir-

ker – og under hvilke betingelser?” 

7. 3 Metoden 

Sampling – sample
Metodisk baserer undersøgelsen sig på en randomiseret udvælgelse af

interventions- og referencegrupper (RCT-design), som til forskel fra de

internationale studier baseres på institutions- og ikke på individni-

veau. Derved gøres det muligt at bidrage til fornyelse af forskningsfel-

tet ved bl.a. at kunne undersøge betydningen af børnesammensætnin-

gen som del af effektspørgsmålet. Den anvendte segmenteringsmodel

(kapitel 2) er endvidere speciel for dette studie. Vi har ikke i tidligere

studier set, at der er anvendt så mange kræfter forlods på at skaffe sig

sikkerhed for, at de to grupper er så sammenlignelige og repræsenta-

tive i forhold til problematikken om social arv og ulighed, som de er

her. Dette betyder, at vi har søgt at skabe en videnskabelig platform,

som godtgør, at den evidens, vi finder, er generaliserbar. 

Den tilfældige lodtrækning har betydet, at de deltagende institutio-

ner må anses for at være repræsentative for almene dagtilbud i Dan-

mark med de vilkår, muligheder og barrierer, der gør sig gældende.
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Endvidere har frafaldet været lille og responsraterne høje. Dette bety-

der samlet set, at de effekter, vi finder, vil kunne generaliseres og gen-

findes i alle dagtilbud, der gennemfører den pågældende pædagogiske

intervention. Variationer kan selvfølgelig forekomme med hensyn til

kommunale forhold, men ud fra en netop afsluttet forskningskortlæg-

ning af kommunernes indsatser for udsatte børn (Mehlbye et al., 2009)

tyder det ikke på, at vore indsatskommuner og institutioner skulle

være væsensforskellige fra andre med hensyn til arbejdet med tidlige

indsatser for udsatte børn.

Screeningsredskaber, outcome og effektanalyse
Med hensyn til måling af effekt har vi valgt outcome, som baserer sig

på velkendte skaler hentet fra international forskning, som er pilot -

testet, hvilket giver anledning til at understrege, at disse er anvende-

lige i et dansk sample. I analysen har vi for det første underkastet de

anvendte skalaer kritiske psykometriske undersøgelser samt anvendt

SDQ som samlet skala, som det er gjort internationalt i velkendte stu-

dier (kapitel 3). Dette er med til at sikre validitet og reliabilitet. I den

supplerende faktorananalyse er alle items fra skalaerne inddraget og

bidrager til også at lade det aktuelle datamateriale tale. 

Yderligere validitets- og reliabilitetsundersøgelser af skalaerne fal-

der uden for formålet med denne bog, men tages op igen efterfølgende

og gøres til genstand for fremtidige specifikke analyser og publicerin-

ger. De således gennemprøvede skemaer og skalaer er anvendt som

outcome i undersøgelsens effektmålinger og baserer sig som beskrevet

på pædagogers svar på screeningsredskaberne. Vi har også forældre -

svar på de samme spørgsmål, som vil blive inddraget i efterfølgende

analyser. Der er langt lavere responsrate på forældresvar, som i øvrigt

har social gradient. Der kan selvfølgelig være den bias, at pædagoger

udfylder screeninger ”farvet ” af, at de vurderer resultater af eget ar-

bejde. Vi kan tage et forbehold for bias ved, at det er pædagoger, der er

informanter, men at disses svar som sagt vil blive sammenlignet med

forældresvar i senere analyser. Samme fremgangsmåde er anvendt i

EPPE-studiet (Sylva, 1999) samt studier, der har anvendt SDQ, og sam-

menligninger med disse giver ikke anledning til at fastholde en hypo-

tese om bias.

De tre typer analyser af effekt, der er taget i anvendelse, supplerer
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hinanden ved at bidrage til at se på effekt i forskellige nuanceringsgra-

der, fra at se på effekt ud fra en gennemsnitsbetragtning (afsnit 5.2) og

videre til at se på effekt ud fra en opdeling på henholdsvis svage, mid-

ter- og stærke børn (afsnit 5.3). Endelig bidrager faktoranalysen til at

være mere eksplorative og se effekter målt på faktorer, der ”træder” ud

af materialet (afsnit 5.4). Resultater af de tre måder at belyse effekt på

peger alle i samme retning, men med muligheden for at opnå forskel-

lige nuanceringsgrader gives der anledning til at gå videre med yderli-

gere sofistikerede analyser.

Kvalitative data – og analyse
Kvaliteten af de kvalitative data, der som mål har at bidrage til at be-

lyse institutionelle forudsætninger og implementeringsprocesser, er

sikret ved at skabe interviewnære tekster umiddelbart efter inter-

viewenes gennemførelse. Først ved at kondensere svar på et åbent

spørgeskema, dernæst ved at transskribere og kondensere digitale op-

tagelser af interview og endelig ved at transskribere og kondensere te-

lefoninterview. De kvalitative data består af et righoldigt materiale op-

delt på de enkelte institutioner, hvilket har gjort det muligt på et

gyldigt grundlag at kortlægge institutioners forudsætninger og pro-

gression for implementering samt institutionslederes opfattelser af

den samlede situation og proces.  

Den kvalitative analyses fund gyldiggøres ud fra kvalitetskriterier

knyttet til kvalitativ forskning (jf. Jørgensen, 1999), hvilket vil sige, at

analysen bevæger sig fra identifikation af begreber og temaer over un-

dersøgelse for udbredelse, og endelig samles analysen i en kohærens-

analyse. Denne type analyse er især anvendt med udgangspunkt i an-

tagelser om faktorer af betydning, som er identificeret i tidligere

undersøgelser. Af hensyn til at kunne åbne analysen for nye tematik-

ker, såsom ledelsens betydning for implementeringsprocesser eller

den subjektive opfattelse af socioøkonomiske omgivelser, som vi med

Winter & Nielsen har fået interesse for at se nærmere på, er der supple-

ret med analyser af mere eksplorativ karakter, og i den forbindelse er

sammenhænge sammensat i typologier, som er indbyrdes kontraste-

rende. Endelig er de kvalitative fund sammenlignet med foreløbige in-

stitutionsopdelinger på baggrund af kvantitative fund, og nogle forelø-

bige tendenser er bragt i spil i analysen skitseret som en typologi, der
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giver anledning til at gå videre og undersøge de nævnte sammen-

hænge yderligere. I henhold til studiets videregående ambitioner er

det hensigten at anvende de kvalitative fund i opstilling af hypoteser,

som inddrages i videregående kvantitative analyser. 

Sammenfattende har det anlagte design bidraget til at skabe evi-

dens for, at de undersøgte effekter af en intervention for udsatte børn i

dagtilbud er holdbare. Endvidere er det, at indsatsen er tilrettelagt som

en indsats i almentilbuddet, en unik mulighed for at belyse dagtilbuds

generelle muligheder for at øge udsatte børns livschancer. 

Netop det, at der ikke er tale om en særlig behandlingstype/metode,

speciel uddannelse for pædagoger og ledere eller inddraget ”ildsjæle”

til at gennemføre interventionen, betyder, at undersøgelsen kan bi-

bringe feltet en viden, der ikke tidligere er opnået. At kombinere kvan-

titative og kvalitative metoder gør det endvidere muligt at belyse mere

indgående, hvad det er, der virker, og hvad der påvirker implemente-

ring af interventionen.

7.4 Konklusion og perspektiver 
Konklusionen på undersøgelsens hovedspørgsmål er, at daginstitutio-

ner kan gøre en positiv forskel ved at sætte ind med en målrettet og sy-

stematisk pædagogisk indsats, som den der tilbydes i HPA-interventio-

nen. Resultaterne giver således samlet set anledning til at konkludere,

at HPA-interventionen virker – dog mest på midtergruppen af børn. In-

terventionen har positive effekter på alle børn, hvad angår sociale

kompetencer og læringskompetencer, men vi ser kun antydning af po-

sitiv effekt hos de svage børn. 

Undersøgelsens resultat understøtter således fund fra andre under-

søgelser om social arv og uddannelsessystemets betydning, idet det

ser ud til at være vanskeligt at ”nå” de svageste med almentilbuddet,

mens middelklassens børn er den gruppe, uddannelsessystemet først

og fremmest ”henvender” sig til. Vi har ikke tidligere set undersøgelser

af disse forhold i førskolen, så HPA-effektstudiet er det første af sin art.

Grundlæggende viser vores undersøgelse gennem sin baselineana-

lyse, at chancen for at have betydelige personlige og sociale vanskelig-

heder er mindre, hvis børnene er fra en ressourcestærk familie, men

altså også at vi allerede fra børns tidligste alder kan identificere så-

danne sociale forskelle, som påvirker børns adfærd og kompetencer. 
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Med dette hovedresultat som udgangspunkt er der lagt op til at un-

derstrege betydningen af at fortsætte med undersøgelserne i dagtil-

bud og derigennem blive klogere på, hvilke forhold der kan være med

til at gøre indsatsen endnu mere effektiv end HPA-interventionen. En

intervention, der som beskrevet tager udgangspunkt i en dansk/nor-

disk tradition og som følge deraf knytter sig til et bredt holistisk læ-

ringssyn til forskel fra den mere målrettede skolastiske angelsaksiske

tradition for tidlige indsatser, som vi ellers forskningsmæssigt har

sammenlignet os med. Vi har med dette forskningsprojekt skabt evi-

dens for, at det virker at arbejde systematisk med pædagogiske inter-

ventionsformer i almentilbudet for førskolebørn, men vi har også set,

at der er plads til forbedringer, idet vi har lettere ved at nå midtergrup-

pen af børn end de allersvageste.

Resultaterne lægger i første omgang op til at gå videre med analyser

af børnesammensætningens betydning i de enkelte institutioner og

dennes indvirkning på effekt. Endvidere lægger resultaterne op til at

arbejde videre med de hypoteser, som den kvalitative del af undersø-

gelsen gør mulige vedrørende forudsætninger for, at HPA-interventio-

nen implementeres som forventet og med deraf følgende effekt. Her

tænkes især på en operationalisering af forhold vedrørende normerin-

ger, uddannet/uuddannet personale og leder/ledelsesfaktorer som

 leders anciennitet, uddannelse/efteruddannelse og lederskift/perso-

naleudskiftninger etc., som har vist sig at have betydning for imple-

menteringsprocessen. Hertil ressourcespørgsmålet og faktorer vedrø-

rende forvaltningsopbakning/pres, som undersøgelsen ligeledes har

vist er relevante forhold i denne sammenhæng. Ved at lægge sådanne

oplysninger ind i datasættet og foretage regressionsanalyser bliver det

muligt at komme endnu tættere på spørgsmålet: Hvad virker, og under

hvilke forudsætninger? 

Interessant er det også, at effekter, som påvist i sidste del af analy-

sen, holder fra 1. til 2. nedslag, men forsvinder frem mod 3. nedslag.

Dette kan måske være udtryk for den omtalte Hawthorne-effekt, som

indebærer, at resultatet kan tolkes som et udtryk for, at begejstringen

hos pædagogerne er størst i starten for så at falde gennem interven-

tionsperioden?  Alternativt skal det ses som et udtryk for, at effekter

bør måles over længere tid, idet der kan forekomme generelle ”op- og

nedture” i et interventionsforløb.   
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Undersøgelsens resultat understøtter hypoteser fra andre undersø-

gelser om social arv og uddannelsessystemets betydning, om uddan-

nelsessystemet som reproducerende sociale og kulturelle forskelle, en

hypotese, vi også fra et teoretisk perspektiv kan nikke genkendende til

(kapitel 2). Det, vi ikke ved fra andre undersøgelser eller det teoretiske

grundlag, er, om sådanne reproducerende mekanismer er på færde al-

lerede fra det tidligste uddannelsessystem, som her daginstitutioner.

Dette er ikke tidligere belyst, så ved at undersøge fænomenet som her

i et repræsentativt sample og i et nordisk land, der ellers er kendt for at

mindske uligheden gennem vores uddannelsessystem (Esping-Ander-

sen, 2005), gives der anledning til at undersøge flere perspektiver og

aspekter af den samlede problematik om en tidlig indsats for udsatte

børn. 

Derved bliver HPA-undersøgelsen unik, idet vi her har taget de før-

ste ”spadestik” inden for et undersøgelsesfelt, der fortjener at blive un-

dersøgt yderligere. På grundlag af det frembragte datamateriale bliver

det muligt at gå videre forskningsmæssigt og undersøge mere dybtgå-

ende, hvilke mekanismer der er på færde og fører til de nævnte resulta-

ter. 

På grund af undersøgelsens design vil dens resultater have en bre-

dere interesse, idet vi med undersøgelsen bibringer forskningsområ-

det nye måder at anskue problemstillingen om tidlige indsatser på, og

ved at gennemføre et randomiseret kontrolleret eksperiment (RCT-de-

sign) gøres det muligt at skabe klar og entydig evidens for, om den tid-

lige indsats, der er afprøvet og studeret, virker. Kombinationen af

kvantitative og kvalitative metoder gør det endvidere muligt at opstille

nye hypoteser om, hvad der virker, og hvad der påvirker.  Disse hypote-

ser vil efterfølgende kunne afprøves kvantitativt i videregående analy-

ser. 

Denne forskning forventes at kunne bidrage til at gøre det muligt at

basere det daglige arbejde i daginstitutioner på den aktuelt bedste

viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker – og som ærindet i

bogen drejer sig om – hvad der virker i indsatsen for udsatte børn.
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Projektets faser 

FASE 1. 
Identifikationsarbejde: Identifikation og præcisering af eksisterende

viden om målgruppen, dvs. børn præget af ’negativ social arv’. Der

tages afsæt i forskningen, social- og uddannelsespolitiske papirer samt

de deltagende kommuners strategier for at udvikle daginstitutionspæ-

dagogernes arbejde med socialt udsatte børn (fra oktober 2005). 

FASE 2. 
Udvikling af interventionsstrategi: Kvalifikationspakken består af tre

elementer: 1) procesbeskrivelse, 2) værktøj med input om viden og 3)

en implementeringsstrategi. Input hentes fra baggrundspapirer fra

forskergruppen, teoretiske indkredsninger af implementering samt

ideer om organisationsudvikling – alt sammen set i et handlekompe-

tenceperspektiv. Samarbejdet mellem forskere, UC´er (tidligere

CVU’er) og kommuners konsulenter og specialister planlægges og præ-

ciseres (fra april 2006).

FASE 3. 
Strategisk udvælgelse af institutioner: 30 daginstitutioner indgår som

interventionsinstitutioner, og 30 indgår som referenceinstitutioner.

Samlet set giver det en børnegruppe på ca. 3000 børn i alderen 3-5 år

(fra maj 2006).

FASE 4. 
Implementering af intervention via kvalifikationspakken. Ledere af de

udvalgte institutioner er i fokus som målgruppens nøglepersoner. For-

skere deltager, samlede kursusdage, UC´er (tidligere CVU’er) er aktive i

det egentlige implementeringsarbejde sammen med lokale konsulen-

ter og andre nøglepersoner. Interview af nøglepersoner følger imple-

menteringsprocesser i de udvalgte institutioner (fra sept. 2006).   
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FASE 5. 
Effektmålinger og andre dataindsamlinger: Starter med baselinemålin-

ger på børne- og institutionsniveau. Der er oprettet en database, og de

første kompetencemålinger gennemføres i de 60 institutioner, så sam-

menligning mellem intervention og reference gøres mulig. Foruden lø-

bende observationer i daginstitutionerne gennemføres midt- og slut-

statusmålinger. Derudover indsamles data om pædagogiske processer

og forløb (fra sept. 2006 – maj 2008). Afslutning af samarbejde med de

deltagende institutioner. Analyser frem til maj 2009 om effekt ved at

belyse forskelle mellem interventions- og referenceinstitutioner. 

EFTERFØLGENDE FASER
Yderligere analyser af data, herunder betydningen af implemente-

ringsaspekter og rammefaktorer, der må antages at kunne forklare ef-

fekt (fra juni 2009 – december 2010). 
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Appendiks til afsnit 5.3 

Den estimerede model er:

hvor t angiver de tre nedslag, I er en indikatorvariabel, der antager

værdien 1, hvis den j’te institution er omfattet af interventionen og 0

ellers.

Tabel A1: Estimationsresultater for multilevel model for SDQ-skala. 
Lineær model for gennemsnit.

Koefficient Standardfejl z-score
Faste koefficienter
Konstantled 1,3061 0,2790 4,67
Intervention -0,0131 0,1128 0,12
Alder ved interventionens start 0,0727 0,0521 1,40
Tid 0,4589 0,1118 4,10
Tid*intervention 0,0658 0,0303 2,17
Alder*tid -0,0500 0,0246 2,03

Varians for stokastiske koefficienter
Varians, konstantled, institutioner 0,1027 0,0165
Varians, konstantled, barn 0,6279 0,0179
Varians, residual 0,4854 0,0075
Antal institutioner 50
Antal børn 1055
LnL -4217,6538
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Tabel A2: Estimationsresultater for multilevel model for SDQ-skala. 
Logit model for om barnet ligger over 25 % fraktilen i screeningsmålingen.

Koefficient Standardfejl z-score
Faste koefficienter
Konstantled 3,0726 1,0276 2,99
Intervention 0,379 0,3689 1,03
Alder ved interventionens start -0,1014 0,2024 0,50
Tid 0,1404 0,5180 0,27
Tid*intervention -0,3331 0,1432 0,23
Alder*tid 0,0220 0,1123 0,20

Varians for stokastiske koefficienter
Varians, konstantled, institutioner 0,8203 0,1761
Varians, konstantled, barn 6,1777 0,3945
Antal institutioner 50
Antal børn 1055
LnL -1433,6609
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Bilag 3

Tabel 1: Korrelationer mellem faktorerne i den strukturelle ligningsmodel

Sprog – skriftligt 1,00
Empati 0,41 1,00
Urolighed -0,22 -0,51 1,00
Matematik 0,55 0,36 -0,24 1,00
Læring og nysgerrighed 0,48 0,60 -0,29 0,48 1,00
Temperament -0,17 -0,57 0,62 -0,15 -0,22 1,00
Tilpasnings-evne 0,32 0,70 -0,67 0,31 0,44 -0,66 1,00
Sprog – mundtligt 0,46 0,49 -0,28 0,63 0,71 -0,13 0,36 1,00
Sociabilitet 0,31 0,68 -0,29 0,36 0,63 -0,38 0,47 0,54 1,00
Antisocial adfærd -0,16 -0,53 0,73 -0,05* -0,12 0,73 -0,64 -0,1* -0,20 1,00
Pligt-opfyldende 0,50 0,63 -0,66 0,44 0,69 -0,48 0,66 0,58 0,54 -0,47 1,00
Mestrings-vanskeligheder -0,18 -0,32 0,15 -0,14 -0,50 0,40 -0,26 -0,24 -0,49 0,11 -0,35 1,00

* indikerer at korrelationen ikke er signifikant forskellig fra nul på et 95% signifikansniveau.

Tabel 2: Hældningskoefficienter fra latente vækstkurver, intervention - reference

Intervention Reference

Pligtopfyldende 0,55 0,36
Tilpasningsevne 0,21 -
Sociabilitet 0,42 0,38
Antisocial adfærd - -
Empati 0,36 -
Urolighed -0,22 -
Sprog - mundtligt 0,73 0,71
Matematik 1,66 1,44
Sprog - skriftligt 2,1 2,1
Læring og nysgerrighed 0,67 0,46
Mestringsvanskeligheder -0,29 -
Temperament - -
Spm 10: Vanskeligheder -0,131 -

En blank celle indikerer at hældningskoefficienten ikke er forskellig fra nul på et 95% konfidensniveau.
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Tabel 3: Hældningskoefficienter fra latente vækstkurver, Stærke børn 
intervention – stærke børn reference

"Stærke" børn "Stærke" børn 
- intervention - reference

Pligtopfyldende 0,39 -
Tilpasningsevne - -
Sociabilitet 0,3 -
Antisocial adfærd - -
Empati - -
Urolighed - 0,25
Sprog - mundtligt 0,51 0,43
Matematik 1,47 1,37
Sprog - skriftligt 2,07 1,67
Læring og nysgerrighed 0,57 0,27
Mestringsvanskeligheder -0,27 -
Temperament - -
Spm 10: Vanskeligheder - 0,14

En blank celle indikerer at hældningskoefficienten ikke er forskellig fra nul på et 95% konfidensniveau.

Tabel 4: Hældningskoefficienter fra latente vækstkurver, svagere børn 
intervention – svagere børn reference

"Svagere" børn "Svagere" børn
- intervention - reference

Pligtopfyldende 0,72 0,68
Tilpasningsevne 0,37 0,45
Sociabilitet 0,85 0,71
Antisocial adfærd - -
Empati 0,63 0,68
Urolighed -0,7 -0,5
Sprog - mundtligt 1,18 1,25
Matematik 1,88 1,72
Sprog - skriftligt 2,05 2,0
Læring og nysgerrighed 0,85 0,85
Mestringsvanskeligheder - -0,41
Temperament - -0,37
Spm 10: Vanskeligheder -0,31 -0,25

En blank celle indikerer at hældningskoefficienten ikke er forskellig fra nul på et 95% konfidensniveau.
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