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Forskning viser, at der er stærk sammenhæng mellem skolepræstationer, videre færd i 

uddannelsessystemet og social baggrund.1 Børn der kommer fra socialt udsatte hjem og/eller 

socioøkonomisk svag baggrund har et vanskeligt møde med skolen. De har flere konflikter med 

kammerater, konflikter med læreren, koncentrationsproblemer og psykiske problemer ved 

indgangen til skolen.2 

 

Noget tyder på, at adfærden fortsætter langt ind i skoleforløbet, hvor børn med stærk social 

baggrund oftest beskrives af lærerne som overvejende velmotiverede og interesserede i 

undervisningen, mens børn med svag social baggrund overvejende beskrives som urolige, 

ukoncentrerede og forstyrrende for undervisningen. Deres forældre beskrives henholdsvis som 

overvejende aktivt interesserede i deres børns undervisning med mulighed for aktiv støtte til 

lektielæsning og henholdsvis som passive og ude af stand til at hjælpe deres børn med 

lektielæsningen.3 Således skal der sættes tidligt ind, hvis dette skal ændres. 

 

Den sociale arv bliver for alvor tydelig i skole- og uddannelsessystemet, men konstitueres i sagens 

natur længe før.  

 

Det der sker i daginstitutionen har sammenhæng med og stor betydning for barnets udvikling og 

læring i skolen og videre færd i livet.4 Især har det stor betydning for børn fra ressourcesvage 

miljøer. 

 

                                                 
1 Ploug, N: 
2 Se bilag 1. Ploug, N. 
3 Mehlby og Ringsmose: De gode eksempler, 2004 
�
�Loven om pædagogiske læreplaner skulle medvirke til at skabe bedre forudsætninger bedre forudsætninger for 

børnenes videre gang fra daginstitutionen mod skolen (BEK 764).  
 



I et tidligere forskningsprojekt om skolen og social arv5 kom det frem, at der er stor forskel på, hvor 

parate børnene er i mødet med skolen afhængig af hvilken daginstitution børnene kommer fra. 

Tilsyneladende er nogle daginstitutioner bedre i stand til at kompensere for svag social baggrund.  

Med henblik på at alle børn får muligheder for tilfredsstillende skoleforløb sættes der fokus på, 

hvilke indsatser der har betydning for at bryde med virkningerne af den sociale baggrund. 

 

Det er sandsynligt at de mange timer tilbragt i daginstitutionen kan have en positiv betydning for at 

børnene kan udvikle sig positivt både fagligt og socialt i skolen og fortsætte videre i 

uddannelsessystemet og arbejdslivet. 

 

Det er kombinationen af en faglig og social indsats der er i fokus i projektet. Opfattelsen er, at der 

er et kontinuum mellem daginstitution, skole og videre færd i livet, samt at den tidlige indsats i 

daginstitutionen kan medvirke til at barnet får et bedre skole- og uddannelsesliv. 

 

 

 

 

Projektets forskningstilgang er den handlingsrettede forskningstype.6 I den handlingsrettede 

forskningstype er forskningen en del af et handlings- og forandringsforløb. 

Ud fra en viden man allerede har fra en beskrivende, forklarende eller forstående forskning i feltet, 

undersøges det om den viden, der er sendt tilbage i feltet har haft konsekvenser for personernes 

læring og handling. Det er en del af kvalitetskriterierne at undersøge, om der finder læring og 

forandring sted ud fra interesser og mål som de udforskede selv har formuleret. Kriteriet for den 

handlingsrettede forskningstype, er at der har fundet forandring sted. – eller at aktørerne bevidst har 

valgt at undlade på grund af den indsigt de har opnået. Et andet kriterium er, om forandringen går i 

den rigtige retning. Dette er langt vanskeligere at undersøge, idet der kan være forskellige interesser 

og opfattelser. Endelig kan vurderingskriterierne for gruppen forandre sig over tid. 

 I denne forskningstype arbejder forskere og praktikere tæt sammen.  

                                                 
5 Nielsen, A.M. K. Fink-Jensen & C. Ringsmose, 2004 
6 Launsø og Rieper,  1997 side 33 



 

Vi undersøger om den viden der findes om institutioner, der kompenserer for virkninger af svag 

social baggrund kan gennemføres i et handlings- og forandringsforløb i institutionerne.  

Projektet rummer en konkret fysisk del, der vedrører indretning af læringsmiljøer i daginstitutioner 

samt en social og faglig dimension, der vedrører samværsformer med henblik på udvikling af 

sociale og faglige kompetencer i børnehøjde. 

 

Projektet foregår i to af Køge Kommunes daginstitutioner.  

Projektet agter at undersøge i relation til formålet på en måde der ikke stempler eller udpeger 

enkelte børn. Det er institutionernes kultur og læringsmiljø der udvikles.  


