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FORORD 

Denne rapport ”Effekter af Familiepladser og Basispladser – udvikling af mellemformer til udsatte børn i dag-

tilbud  i Københavns Kommune 2007-2009 – vurderet på børns trivsel, læring og forældresamarbejde og set

i lyset af institutionelle forhold og læring” belyser spørgsmålet, om det pædagogiske projekt vedrørende mel-

lemformerne Familie- og basispladser for udsatte børn virker. Det vil sige om interventionen  fremmer børns:

1) Trivsel, 2) Læring og 3) Forældresamarbejdet. Men også om  implementering af interventionen lykkes i den

forstand, at der sættes institutionel udvikling og læring i gang som konsekvenser af projektet .

I sidste ende antages implementeringsgraden at påvirke effekter målt på børns udbytte, men som vist i im-

plementeringsforskningen (Winter, 2008), senest i projektet ”Handlekompetence i pædagogisk arbejde med

udsatte børn og unge (HPA-projektet) (Jensen et al., 2009a), kan sådanne sammenhænge ikke bestemmes

entydigt.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) v. Bente Jensen er af Københavns kommune blevet opfordret

til at gennemføre en effektmåling af indsatsen over for socialt udsatte børn i de to typer tilbud:  Familieplad-

ser og Basispladser. Projektets overordnede mål er jvf. Københavns Kommunes projektbeskrivelse (Køben-

havns Kommune, oktober, 2007, opdateret februar 2009) at skabe øget konceptualisering og metodeudvikling

i forhold til ’mellemformer’ på dagtilbudsområdet, som kan tilbydes socialt udsatte børn. Mellemformer kan

forstås som tilbud inden for almenområdet, men hvor der er en ekstra indsats knyttet til børnene. På et kon-

tinuum mellem almenområdet og specialområdet befinder familiepladser sig tættest på en helt almindelig

daginstitutionsplads, mens basispladser befinder sig tættere på specialområdet. Projektet lægger op til, at

det gennem disse mellemformer gøres muligt at få et større kontinuum af tilbud. 

Projektet tager fat i behovet for udvikling af nye mellemformer og en familieinddragende indsats samt en

generalisering og udvikling af metoderne. Derigennem søges samtidig en kvalificering af almenpædagogik-

ken, der antages at være medvirkende til en styrkelse af tilbuddet til børn, som ligger mellem almen- og spe-

cialområdet. 

Familie- og basispladsprojektet er gennemført i perioden 2007-2009. Forskningsprojektet, der afrapporteres

her, er gennemført ved en ’før- og eftermåling’ med et år imellem dataindsamlingerne. Det kan selvsagt være

svært inden for så kort en tidsramme at sikre, at identificerede effekter målt på børns udvikling er holdbare,

eller omvendt, hvis der ikke umiddelbart er tydelige tegn på effekt, at det er udtryk for, at der reelt er tale om

manglende effekt eller en ikke succesfuld intervention. Undersøgelsen, der præsenteres her, skal ses som et

’skridt på vejen’ til at komme nærmere en mere præcis viden om begreber, målgrupper, indikatorer på effekt

og faktorer af betydning for effekt af ”Familie- og Basispladsprojektet”. Vigtigt er det, at understrege,, at

mange faktorer griber ind i det komplekse felt, som projektet bevæger sig i. Derfor er det også vigtigt at un-

derstrege, at analyserne, der præsenteres  her, er udtryk for en række  valg men også for nogle nødvendige

afgrænsninger  og fravalg. Resultaterne må naturligvis ses i lyset heraf. Resultaterne kan desuden ’spejles’ i

resultaterne af  det omtalte HPA-projekt (Jensen et al., 2009a), som er gennemført 2005-2009 ved DPU og
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publiceret maj 2009. Som sådan kan effektmålingen i dette studie, som er baseret på forholdsvis få børn, kva-

lificeres ved at sammenligne med et større dansk sample af samme aldersgrupper af børn. 

Nærværende publikation  formidler de samlede resultater af effekt- og institutionsundersøgelsen og er  byg-

get op af følgende seks kapitler: 

Kapitel 1. En indledning med beskrivelse af formål, baggrund, herunder en detaljeret beskrivelse af ”Fa-

milie- og basispladsprojektet” set som en pædagogisk intervention baseret på København Kommunes

projektbeskrivelse (2009) samt opstilling af et forskningsbaseret grundlag, hvorpå nærværende ef fekt -

undersøgelse gennemføres. 

Kapitel 2 præsenterer en kortlægning af børnegrundlaget, der indgår i undersøgelsens baseline (2007)

som basis for efterfølgende at kunne vurdere effekter på denne gruppes udvikling målt på deres kompe-

tenceprofiler, socialt og læringsmæssigt samt på forældresamarbejdet over tid (1 år). Endvidere præsen-

teres analyser af sammenhænge mellem børns sociale baggrund og deres kompetenceprofiler i udgangs-

punktet (baseline). 

Kapitel 3 præsenterer undersøgelsens resultater vedrørende effekter. Det vil sige, er der forskelle mellem

’før og efter’ for at afgøre om a) børnenes kompetencer fremmes gennem interventionen, om b) interven-

tionen når de svageste børn, er der forskelle på effekter i hhv. Familie- & basispladser”, samt c) resultaterne

set i lyset af et repræsentativ sample (HPA-projektet, se også Jensen et al, 2009) og endelig om der opnås

forbedret d) forældretilknytning (samarbejde) til institutionen gennem interventionsprojektet. 

Kapitel 4 og 5 præsenterer datagrundlag, analyser og resultater vedrørende institutionsspecifikke faktorer

samt organisatorisk læring  set som forandringer gennem projektforløbet (interventionen). Forløbet an-

tages at have betydning for udvikling af ’best practice’, som den søges etableret gennem projektet. Dette

sker i henhold til antagelser om, at institutionel udvikling påvirkes af professionelles kompetenceudvik-

ling, som er noget helt centralt i projektet og læring, som her defineres som varige forandringer som følge

af en succesfuld kompetenceudviklingsproces . 

Endelig i kapitel 6 samles analyserne og fund i en afsluttende diskussion, konklusion samt videregående

perspektiveringer udviklingsmæssigt og forskningsmæssigt.

Analyserne bidrager til at belyse Familie- og basispladsprojektets betydning for børn og deltagere. Det vil

sige om ”Familiepladser og basispladser virker”, ved at kombinere den kvantitative del af undersøgelsen med

kvalitative data og analyser af institutionsspecifikke forhold. 

Forskningsprojektet er  finansieret af Københavns Kommune, mens Familie- og Basispladsprojektet er fi-

nansieret af det daværende Velfærdsministerium og det nuværende Indenrigs- og Socialministerie. Rappor-

ten er skrevet af Bente Jensen og Ulrik Brandi, begge Institut for Læring, DPU og Anna Kragh, Capacent. 

Der skal rettes en tak til alle, der har deltaget i effekt-undersøgelsen som informanter, -forældre, pædagoger,

børn og institutionsledere. Tak også til samarbejdspartnere, projektets konsulenter, andre tilknyttede forskere

og medarbejdere samt Københavns Kommunes projektledelse for et yderst veltilrettelagt projekt, der har sik-
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ret projektets fremdrift gennem mange forskellige dialogfora, som har bidraget til kvalificering af såvel in-

tervention, som analyserne, der lægges frem her.  

Bente Jensen, projektleder, Institut for Læring

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

August 2009 
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KAPITEL 1. INDLEDNING  

1.1. FORMÅL OG BAGGRUND  

Efterfølgende skitseres ”Familie- og basispladsprojektet”, som det er formuleret af København Kommune (re-

videret projektbeskrivelse, 2009). Det sker med henblik på at præcisere formål, baggrund og indhold i den

pædagogiske intervention, som vi her vurderer virkningerne (effekterne) af. 

Københavns Kommune har bedt DPU om at gennemføre en effektmåling ud fra ønsket om at få et større ind-

blik i – og mere evidensbaseret viden om – hvilke tiltag i daginstitutionerne, der kan styrke udsatte børns

trivsel og læring og fremme forældresamarbejdet. Effektanalysen tager således sigte på:

1. At påvise en effekt. Det vil sige at forskelle mellem ’før’ og ’efter’ vurderes for at afgøre, om børnenes

kompetencer fremmes af interventionen. 

2. At påvise hvilke børn, der har størst udbytte af en eventuel effekt – dette ud fra en opdeling på Fami-

lie- og basispladsbørn. 

3. At undersøge betydningen af institutionsspecifikke forhold, herunder rammeforhold, strukturer, ledel-

sesstil, institutioners udviklingsorientering og indstilling til udsatte børn (i hhv. i et innovations- og

kompensationsperspektiv), pædagogiske principper, praksisser og mål, værdigrundlag samt organisa-

toriske læring som følge af interventionen

Københavns kommunes projekt skal ses i lyset af en række politiske initiativer, som oprindeligt tog udgangs-

punkt i en analyse af tilbuddene til udsatte børn i Københavns Kommune foretaget af Center for Alternativ

Samfundsanalyse (CASA) (2006). Analysen dengang udpegede følgende problemstillinger: 1) Det var svært

at få indblik i målgrupper, metoder og effekter i forbindelse med eksisterende tiltag for udsatte børn. 2) Der

fandtes en gruppe af børn – ”gråzonebørn”, som havde det vanskeligt på grund af en enkelt situation e.l., og

som har brug for ekstra støtte i en periode. Der efterlystes flere mellemformer af tilbud til denne gruppe børn.

3) Der var påvist behov for flere familieinddragende indsatser. De problemstillinger, som påpegedes i analy-

sen, har ligget til grund for udarbejdning af Familie- og basispladsprojektet. I tilknytning til den manglende

opsamling på effekterne af de pædagogiske metoder oplevedes også et behov for yderligere kompetenceud-

vikling hos det pædagogiske personale.  

Et andet initiativ som ligger bag Familie- og Basispladsprojektet var ”Faglighed for alle” (FFA) (2006-2009).

Projektet sigter imod at opfylde målsætningen på dagtilbudsområdet i FFA, som er følgende:   Forbedre kva-

liteten i dagtilbuddenes forebyggende indsats og styrke arbejdet med pædagogisk læring i forhold til udsatte

børn. Et tredje initiativ er Tidlig og forebyggende indsats. Det er forankret i Kontor for Støtte, Rådgivning &

Sundhed (SRS) med formålet at sætte fokus på en tidlig opsporing af evt. vanskeligheder og udviklingsfor-

styrrelser, således at den relevante specialpædagogiske hjælp kan igangsættes hurtigst muligt. Ligesom den

Den familieorienterede indsats, som ligeledes er forankret i Kontor for Støtte, Rådgivning og Sundhed. Der

skal etableres udviklingsprojekter med henblik på at styrke den familieorienterede indsats, hvor det bl.a. sik-
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res, at det professionelle personale får nye metoder til arbejdet med børn og familier, der kan opleves som

vanskelige at rumme i den almindelige skole. 

Endelig er Familie- og basispladsprojektet knyttet til det initiativ som er kaldet Børne- og Ungepolitikken og

Specialreformen. Børne- og Ungepolitikken er gældende til 2010 og har fire centrale omdrejningspunkter for

politikken. Et af de fire omdrejningspunkter er: Mulighed for alle – fokus på børn og unge med særlige behov.”

Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de opnår lige muligheder for udfoldelse, udvikling og sund-

hed, får en opvækst med trivsel og gode vilkår og samme grad af succes i voksenlivet som andre. Specialre-

formen er et treårigt tværfagligt udviklingsprojekt (2008 – 2010), der skal efterkomme et politisk ønske om

at skabe overblik og udvikle kvaliteten af tilbud til børn og unge med særlige behov. Specialområdet er et

komplekst område, der indeholder mange elementer: Organisering, snitflader, budgetmodeller, visitations-

procedure, specialisering, pædagogisk udvikling mv. Specialreformen er både et værdiorienteret projekt med

fokus på inklusion og udvikling af nye pædagogiske metoder og et struktur- og økonomiorienteret projekt,

med fokus på at forenkle og skabe overblik og ensartethed i procedurer, visitation, organisering og økono-

mistyring. Det værdimæssige grundlag for Specialreformen er øget inklusion: ”Alle børn og unge med særlige

behov skal have mulighed for at deltage i fællesskaber, hvor de trives og udvikles”.

Målet med Specialreformen er at

• Udsatte børn og unge kan blive i hjemmet og i de almene skole- og institutionstilbud, så længe det er til

gavn for dem selv.

• Styrke og kompetenceudvikle samarbejde mellem faggrupper fra almen- og specialområdet.

• Omprioritere ressourcer på specialområdet, så man i højere grad flytter støtten hen til børnene, i stedet

for at flytte børnene hen til støtten.

• Få mest muligt for pengene ved at forny kontrakter og indføre nye gennemskuelige budgetmodeller og

ensartede visitationsprocedurer for området.

Familie- og basispladsprojektet har indgået et samarbejde med Specialreformen, idet et af Familie- og Basis-

pladsprojektets resultater er etablering af et aktivt netværk af ’specialister’. Inden for Familie- og basisplads-

projektetet etableres vidensdeling med de deltagende institutioner først og fremmest på netværksmøder,

der muligvis kan fortsætte efter projektets ophør. Et mere overordnet aktivt netværk af specialiserede tilbud

etableres i samarbejde med Specialreformen. Her sigtes mod at tilbyde kurser, observationer, rådgivning til

fagpersoner omkring et barn eller gruppe af børn i forhold til at forstå en given problematik. 

Konceptualisering af ”mellemformer”
Begge projekter har fokus på at konceptualisere ”mellemformer” af daginstitutionspladser. Mellemformer

kan forstås som tilbud inden for almenområdet, men hvor der er en ekstra indsats knyttet til børnene. På et

kontinuum mellem almenområdet og specialområdet befinder familiepladser sig tættest på en helt almin-

delig daginstitutionsplads, mens basispladser befinder sig tættere på specialområdet. Herved udvikles kon-

tinuummet af tilbud, hvilket er i tråd med Budgetanalysen (vedtaget i BUU 15.8.2007), som anbefaler en vifte

af tilbud med fokus på mellemformer, så alle børn kan få et tilbud, der passer til netop dem.
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Både Familiepladsprojektet og Basispladsprojektet bygger på Pædagogisk Perspektivplans syn på børn. Det

er baseret på en antagelse om, at en vigtig forudsætning for børns trivsel, læring og udvikling er indlejret i

følgende grundprincipper: 

• Børn er selvstændige individer, der aktivt bidrager til egen udvikling via relationer og krav til omgivel-

serne. 

• Børn er et produkt af det samfund, de lever i, de sociale relationer de indgår i, og de krav, der stilles til

dem. 

• Børn har – fra de bliver født – brug for tæt følelsesmæssig relation til voksne. 

• Børn fødes med biologiske forudsætninger, men de har brug for aktivt samvær med og positiv interesse

fra andre mennesker for at udvikle deres alsidige personlighed.

• Det enkelte barn er unikt og har krav på at blive mødt med respekt for sin person og baggrund. 

• Børn er født med mange potentialer og har lyst til at lære og udforske verden, men udviklingshastighe-

den varierer fra barn til barn.

Det pædagogiske arbejde i begge projekter bygger på Københavns Kommunes fælles værdigrundlag, som be-

står af fire grundværdier: Respekt, tillid, ligeværdighed og dialog.   

Værdigrundlaget kan i projekterne forstås sådan: Mødet mellem pædagogen og et barn er en ligeværdig men

asymmetrisk relation. Som mennesker er de lige vigtige, men på grund af alder, erfaring og baggrund har de

ikke de samme forudsætninger for at kunne handle i givne situationer. Ved ligeværdighed forstås derfor, at

det pædagogiske personale taler med barnet og ikke kun til det – og indgår i en dialog med barnet i institu-

tionen. At barnet oplever retten til at være forskellig fra andre og stadig blive respekteret og anerkendt som

person. At barnet oplever tryghed og tillid, og det pædagogiske personale understøtter barnet i at udtrykke

dets behov og følelser og anerkender barnets egne oplevelser, erfaringer og ytringer.

Begge projekter omfatter tre dimensioner i deres afdækning af effekter og metodeudvikling: 

1. Trivsel – der fokuserer på styrkelsen af barnets tilknytning; barnets relationer til andre børn og voksne;

barnets personlige kompetencer og dets selvværd.

2. Læring – der fokuserer på styrkelsen af barnets sociale, kognitive og sproglige kompetence. 

3. Styrket samarbejde mellem forældre og professionelle – med fokus på styrkelsen af barnets tilknytning

til forældrene og samarbejde omkring opdragelse af barnet.

Fælles for Familie- og basispladser er, at de er mellemformer på daginstitutionsområdet og kendetegnet ved
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at tilbyde en pædagogisk indsats til børn med behov for særlig støtte og opmærksomhed i et alment dagtil-

bud. Begrebet social inklusion kommer i fokus i begge projekter. Ved inkluderende indsatser kan man øge

børns deltagelse i børnefællesskabet. Inklusion indebærer blandt andet et fokus på pædagogikken, kulturen

og de relationer og sociale fællesskaber, som barnet har mulighed for at deltage i, og den mulighed for trivsel

og læring dette medfører. 

Begge projekter opererer under et fælles langsigtet mål foruden et fælles projektmål: 

• Langsigtet mål: Københavns Kommune skaber de bedst mulige opvækstvilkår for udsatte børn, så de på

trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå optimale muligheder for personlig udfoldelse, udvik-

ling og læring.

• Fælles projektmål: Københavns Kommune har konceptualiseret og styrket ”mellemformer” på dagtilbuds-

området, som kan tilbydes udsatte børn og hvor metoderne kan anvendes i det forebyggende arbejde.

Begge projekters målgruppe er udsatte børn. Begrebet ’udsatte børn’ kommer fra puljen til bedre kvalitet i

dagtilbud, som projekterne modtager midler fra, hvorfor begrebet fastholdes. Begrebet ’børn i udsatte posi-

tioner’ ville dog være at foretrække, da det er mere på linje med projektets pædagogiske intentioner, herunder

inklusion.  

Begrebet udsatte børn – og spørgsmålet om den sociale arv

Lovgivningen i dag (f.eks. pædagogiske læreplaner) vægter, at alle børn i daginstitutionerne får mulighed for

udvikling af deres potentialer og kompetencer. Intentionerne er blandt andet at skabe de bedst mulige op-

vækstvilkår for udsatte børn for herigennem at medvirke til at bryde negativ social arv. Social arv er et skan-

dinavisk begreb, der bruges i to betydninger: Det kan referere til både en overførsel af muligheder fra forældre

til børn i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og til sociale problemer som misbrug og kriminalitet. 

Social arv defineres under inspiration af Ploug (2005) som ”de påvirkninger på adfærd, viden, holdninger,

livsværdier og handlekompetencer, der kan føres tilbage til opvækstfamilien og social og subkulturelt op-

vækstmiljø i bredere forstand”. Definitionen er bred og flertydig, og diskuteret blandt danske sociologer, bl.a.

Ejrnæs et al. (2005) har markeret sig ved at problematisere denne definition. Omvendt viser det sig , at børn

som oftest indtager deres forældres position i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, så på den ene

side kan vi med Ejrnæs påstå, at der er ringe sammenhæng mellem børns og forældres situation i forhold til

sociale problemer. Kun 1-2 ud 10 børn af forældre med sociale problemer får selv sociale problemer. På den

anden side gentages mønstrene i relation til uddannelsesmæssig kapital og arbejdsmarkedsmæssig place-

ring, Derfor bør man omgå begrebet social arv med omhu, når det indgår som problemidentifikation og mål

for indsatser i daginstitutioner. 

I forhold til dette projekt peger analyserne af den begrænsede overførsel af sociale problemer fra forældre til

børn på, at det i den pædagogiske praksis er væsentligt at sætte barnet i centrum og tage udgangspunkt i,

om det trives. Også selv om forældrenes og familiens adfærd og normer eventuelt ligger fjernt fra institu-

tionskulturen. Der kan ikke gives en dækkende og entydig definition på målgruppen ’udsatte børn’.  Fælles

for de udsatte børn er imidlertid, at de står i fare for ikke at udvikle sig fagligt og personligt på linje med andre

børn. Rapporten fra CASA (2006) konkluderede, at der på tværs af aldersgrupperne var tre grupper børn og
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unge, som af forskellige årsager havde behov for forskellige former for tilbud for at kunne trives og udvikle

sig. Det drejer sig om: a) Bekymringsbørn, b) De mest udsatte børn og c) Børn med diagnose.  

Denne inddeling er Familie- og basispladsprojektet inspireret af. I det følgende præciseres begreberne i for-

hold til projekternes konkrete målgruppe:

• Bekymringsbørn: Der er tale om børn, der hører til inden for almenområdet, men som af forskellige år-

sager har behov for særlig opmærksomhed og støtte – i kortere eller længere perioder – for fortsat at

kunne trives og udvikle sig. Barnets manglende trivsel kommer i institutionen typisk til syne gennem

marginalisering i børnefællesskaberne. Dette sker og viser sig ved, at barnet oplever personlige vanske-

ligheder og manglende socialt overskud til at indgå i samspil med andre og trækker sig fra kontakt med

børn eller voksne eller udviser en pågående kontaktform. Det kan være børn fra kriseramte familier, der

reagerer på belastninger udsprunget af en social begivenhed som skilsmisse, sygdom eller dødsfald i

nær familie. Det kan også være børn, der reagerer på en række socialt belastende baggrundsfaktorer,

såsom forældre med lav indkomst, lav eller ingen uddannelse, arbejdsløshed og eneforsørgerstatus.

• De mest socialt udsatte børn: De socialt set mest udsatte børn har store og vedvarende problemer med

adfærd, læring og trivsel og har brug for omfattende hjælp, hvis de skal klare sig godt videre i tilværelsen.

Samtidig forventes det, at børnene vil kunne profitere af institutionens øvrige børn og få gavn af delta-

gelse i institutionens fællesaktiviteter. Børnene har psykosociale vanskeligheder. Det kan være person-

lighedsmæssige vanskeligheder, der kan gøre dem sarte, skrøbelige og give dem sociale og adfærdsmæs-

sige problemer. Forældrene har ofte belastende livsbetingelser og behov for støtte og opbakning i relation

til deres barn. Børnene har ofte massivt og over en lang tidsperiode været udsat for og reageret på en

række belastende forhold. 

• Børn med diagnose: Det er børn med diagnose, hvis symptomer og vanskeligheder ændrer sig med al-

deren – i udtryk, men ikke nødvendigvis i omfang. De vil derfor fortsat være ressourcekrævende. Børn

med diagnose kan eksempelvis være generelt udviklingshæmmede børn i lettere grad, døve- hørehæm-

mede og CI- opererede børn eller normaltbegavede børn med autisme. Det forventes, at børnene profi-

terer af institutionens øvrige børn og kan deltage i et vist omfang i institutionens øvrige fællesaktivite-

ter. 

Familiepladser henvender sig til gruppe 1. Basispladser henvender sig til gruppe 2 og 3. 

1.2. FAMILIE- OG BASISPLADSPROJEKTET – SOM PÆDAGOGISK INTERVENTION –
DET FÆLLES OG DET SPECIFIKKE 

Formålet med Familie- og basispladsprojektets kompetenceudviklingsforløb (som pædagogisk intervention)

er som skitseret en videreudvikling af det pædagogiske og forebyggende arbejde i daginstitutionerne cen-

treret om projekternes kernebegreber: Børns trivsel, læring og forældresamarbejdet. Målet er at forebygge

social udskillelse og sikre inklusion af socialt udsatte børn i daginstitutionslivet via en uddannelsesmæssig

indsats i forhold til det pædagogiske personale.  
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Den pædagogiske intervention rettes således imod pædagogernes kvalifikationsprocesser og sætter fokus

på en innovativ tilgang til arbejdet med problematikken om socialt udsatte børn. Der satses på pædagogers

kvalificering til at skabe tilknytning, inddragelse og anerkendelse af børnene i de pædagogiske miljøer og til

at understøtte inklusionsprocesser. Det pædagogiske personale kvalificeres tillige til at indgå i et intensiveret

samarbejde med forældrene. Den umiddelbare målgruppe for kompetenceudviklingen er det pædagogiske

personale i familie- og basispladsinstitutionerne og den indirekte målgruppe er børnene. Kompetenceudvik-

lingen foregår i tæt samarbejde med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE). Kompeten-

ceudviklingen tager udgangspunkt i de vedtagne politikker for udsatte børn: Salamancakonventionen, kon-

ventionen om handicappedes rettigheder, FNs børnekonvention og national lovgivning, som er indarbejdet

i Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik (se forrige afsnit). Det faglige indhold i kompetenceudvik-

lingen er på linje med Pædagogisk Perspektivplan samt Specialreformens intentioner om inklusion. Det vil

sige initiativerne knyttes sammen i samme overordnede værdigrundlag, som handler om social inklusion

på alle niveauer. 

Målgruppen for Pædagogisk Perspektivplan er alle børn i 0-5 års alderen i dagtilbud. Projektet tager udgangs-

punkt i almenområdets teorier og pædagogik samt Pædagogisk Perspektivplans syn på børn, mål, værdier,

visioner for det pædagogiske arbejde og samarbejdet mellem forældre og personalet. Men i forbindelse med

det pædagogiske arbejde med udsatte børn vil der være brug for yderligere overvejelser og metoder, der kan

sikre børnenes trivsel og læring. 

Den pædagogiske intervention, som Familie- og basispladsprojektet sigter imod, fokuserer på fire områder,

som opfattes som indbyrdes afhængige og som centrale i relation til målet: At fremme børns positive udvik-

ling: 1) Inklusion, 2) Trivsel, 3) Læring og 4) Samarbejde mellem forældre og professionelle. De fire temaer er

alle omdrejningspunkter i den pædagogiske intervention, som Familie- og basispladsprojektet lægger op til

(se Projektrapporten, Københavns Kommune, 2009). De skitseres nedenfor mere uddybende.

Interventionens  indhold

Inklusion

Fokus i inklusionsperspektivet er i den optik som anvendes i projektet på interaktionen mellem mennesker.

En forudsætning for dannelse af mennesket, er dannelse af fællesskaber, og dermed bliver læring og trivsel

et resultat af social deltagelse. Afvigelse er et udtryk for en relation mellem individet og fællesskabet og der-

med et fælles problem. Afvigelsen set i den optik opfattes som en social konstruktion, og ikke som en objektiv

realitet. Begrebet inklusion som i Københavns kommune er en social og politisk vision, lægger op til, at pæ-

dagogiske strategier må fokusere på barnet i dets omgivelser, og ikke på barnet som bærer af problemet. Der-

ved er det fællesskabet og pædagogikken, som bliver genstand for udvikling og kritisk undersøgelse og ikke

det enkelte barn. Inklusionsperspektivet i Københavns kommune er ekspliciteret under inspiration af Bent

Madsens beskrivelser (Madsen, 2005), som en vision om at forandre det pædagogiske miljø således, at der

skabes muligheder for, at alle børn bliver ligeværdige og aktive deltagere i fællesskabet. Med andre ord: In-

klusion er socialpædagogiske processer, der foregår i normalinstitutioner, og dette antages at kunne skabes

gennem differentierede udviklingsorienterede miljøer, hvor mangfoldighed ses som en styrke. Målet er ikke,

at det enkelte barn aldrig må være uden for fællesskabet. Eksklusion foregår i alle sociale sammenhæng, og

er nogle gange nødvendig eller vælges bevidst af barnet selv, hvis det har brug for ro. Målet er, at den destruk-

tive massive eksklusion fra børnefællesskaberne undgås.
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Kompetenceudviklingen sætter såedes fokus på at arbejde med inklusions- og eksklusionsmekanismer og

disses betydning for udsatte børn og på, hvordan daginstitutionens pædagogik kan støtte udsatte børns mu-

lighed ved at de inddrages i børnefællesskaber. 

Trivsel

Trivsel er ikke noget præcist begreb, men bruges bl.a. i forbindelse med arbejdsmiljø, skoleområdet, sundhed

og forebyggelse af sygdom mv., hvilket understreger, at trivsel kan ses ud fra et fysisk, psykisk, intellektuelt

og socialt perspektiv. Skal trivsel indkredses, nærmere kan det forstås ud fra to dimensioner – en objektiv og

en subjektiv, hvor der foregår en vekselvirkning mellem de to dimensioner: 1. Den objektive dimension om-

handler det enkelte menneskes ydre livsvilkår, som f.eks. økonomi, uddannelse, arbejde, sygdom, arbejds-

miljø. I en daginstitution vil det være institutionens pædagogik, kultur og hvilke muligheder barnet har for

udfordringer, anerkendelse og for at blive en del af fællesskabet. 2. Den subjektive dimension omhandler det

enkelte menneskes grundstemning, dets oplevelse af sundhed, overskud, selvværd, almen tilfredshed og vel-

være med tilværelsen. 

Barnet i 0-5 års alderen er i gang med at udvikle sin personlighed, identitet, selvværd og lære omverdenens

kulturelle og sociale koder (socio-emotionelle kompetencer). De objektive dimensioner ved trivsel kan få be-

tydning for denne udvikling og for barnets oplevelse af identitet, som bygges op af selvværd, trivsel, almen

tilfredshed og velvære samt sociale relationer og kompetencer.

De børn, som i Familie- og basispladsprojektet betegnes som ’udsatte’ børn, vil som oftest have brug for en

særlig opmærksomhed for at opnå livschancer på lige fod med andre børn gennem barndommen. Denne

form for ’særlig’ støtte vil kunne etableres blandt andet gennem individuel støtte til at deltage i legen og

blive en del af fællesskabet.  Børn, der trives, er nemlig kendetegnet ved at være glade, sunde og aktive børn,

der gerne vil lege, lære og udforske omgivelserne. Børns trivsel er forudsætning for læring, samtidig med at

udfordringer og læring er forudsætninger for børns trivsel.

Læring

Mennesket er fra fødslen indrettet til at lære. Udvikling er læring fra barnets tidligste alder (se også Jensen,

2007). Læring er en kontinuerlig proces, hvor mennesket tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder. Ved

læring forstås både den ubevidste og bevidste proces, der foregår i hverdagen. I al læring indgår tre dimen-

sioner: Den kognitive, den psykodynamiske og den socialt-samfundsmæssige (se også Illeris 2001, 2008). Man

taler om en indholdsorienteret side (der drejer sig om det, der læres), en følelsesmæssig side (der drejer sig

om den personlige oplevelse af læring som f.eks. motivation og engagement samt den identitet der udvikles)

og en samspilsorienteret side af læring (sociale relationer og social kompetence).  En forudsætning for, at de

tre former for læring kommer i spil, er at sikre barnet adgang til deltagelse i praksisfællesskaber. Læring finder

sted i samspillet mellem lærende og andre lærende, som lærer sammen i fællesskaber og gennem praksis-

former, der gør det muligt at gøre erfaringer, handle og udvikle sprog og engagement. Vejen til læring går

gennem barnets engagerede deltagelse i en verden, der vil barnet noget. 

Eksklusionsmekanismer skal gøres til genstand for særlig opmærksomhed. Hvordan knytter den pågældende

pædagogiske praksis sig til barnets forudsætninger for udvikling og læring? Hvilke fællesskaber og sociale

samspil lægger pædagogikken op til?
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Samarbejde mellem forældre og professionelle 

Det antages i projektet, som det beskrives i Københavns kommunes projektbeskrivelse, at det er gennem et

godt samarbejde med forældrene, at vejen til at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børnene går. Det

vil sige, at det antages, at børns trivsel og læring er influeret også af samarbejdet mellem pædagogik og læ-

ring. Forældre og personale har forskellige roller og forskelligt ansvar for, at samarbejdet om barnet kommer

til at forløbe godt. Forældrene tager naturligt udgangspunkt i deres eget barn og den tilknytning, de i familien

har til hinanden. Daginstitutionspersonalet tager udgangspunkt i både at møde det enkelte barn på en aner-

kendende måde og i at skabe gode tilbud i institutionshverdagen for hele børnegruppen. Der er på denne

måde tale om, at parterne på én gang skal samarbejde om omsorgsopgaven i forhold til det enkelte barn, og

at opgaven samtidig skal fordeles så tydeligt, at det er muligt at fremstille klare, gensidige forventninger og

samarbejde ud fra disse. Barnet pendler dagligt mellem hjem og daginstitution: barnet dobbeltsocialiseres.

I forhold til forældresamarbejdet medfører dette krav om, at personale og forældre indgår i kontinuerlige

dialogiske processer. Opdragernes samlede mulighed for at forstå og støtte barnets udtryk og potentialer er

nemlig afhængig af, at de kan begribe og anerkende de væsentlige sider af barnets socialisation, som de ikke

selv er del af, men som har stor betydning for barnets evne til at profitere af erfaringerne i begge opvækst-

miljøer. For de socialt udsatte børn er dette ofte vanskeligt. I forhold til disse børn er det derfor særlig vigtigt,

at forældre og personale samarbejder intensivt dels om at støtte barnets erfaringsoverførsel fra det ene op-

vækstmiljø til det andet og dels om at tildele barnet den særlige omsorg og opmærksomhed, der kan styrke

dets livskvalitet og udvikling.       

Foruden de indholdsmæssige elementer består den pædagogiske intervention, der ligger i Familie- og basis-

pladsprojektet af konkrete kvalificeringselementer og en række aktiviteter, som skitseres efterfølgende, under

henvisning til Københavns kommunes projektrapport (2009). 

Interventionens form

Kompetenceudviklingens elementer

Rammerne om det pædagogiske personales kompetenceudvikling udgøres af workshops, netværksmøder og

seminarer for to repræsentanter eller ’videnspersoner’ fra hver projektinstitution, hvoraf en er ledelsesrepræ-

sentant. Derudover tilbydes undervisning og vejledning i de enkelte institutioner for alle i personalegruppen,

ligesom de samlede personalegrupper tilbydes deltagelse i temadage.  

Den uddannelsesmæssige indsats ved workshops og seminarer sigter på at give videnspersonerne fra hver

institution mulighed for at opbygge en teoretisk indsigt i projektets kernebegreber. Ligeledes præsenteres

viden om didaktiske metoder, der kan bidrage til at ændre pædagogikken i en inkluderende retning samt til

at etablere et positivt samarbejde med såvel de socialt udsatte børn som deres forældre. 

Workshops afholdes otte gange årligt – fire gange for familiepladsinstitutionerne og fire gange for basis-

pladsinstitutionerne. Derudover er personalegrupper i både familieplads- og basispladsinstitutionerne til-

budt mulighed for deltagelse i enkelte temadage. NVIE har forestået undervisningen på såvel workshops som

temadage og har bidraget med faglige indlæg på seminarer. Endelig er pædagogerne fra basispladsinstitu-

tionerne tilbudt yderligere et uddannelsesforløb på et projektfinansieret diplommodul med sigtet yderligere

at kvalificere kompetenceudviklingen i forhold til arbejde  med inkluderende pædagogik.
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Kompetenceudvikling på netværksmøder

Videnspersonernes kompetencer udvikles også på netværksmøder, hvor institutionerne mødes 6-10 gange

årligt. I Familiepladsprojektet har der været afholdt netværksmøder med videnspersonerne fra de ti delta-

gende projektinstitutioner og de fire pædagogiske konsulenter. I Basispladsprojektet har der været afholdt

netværksmøder med lederne af de 23 deltagende institutioner samt projektleder og projektkonsulent.

Målene for netværksmøderne var følgende: 1) Vidensdeling mellem de deltagende institutioner om faglige

erfaringer, indhøstet viden, opståede spørgsmål og dilemmaer samt tematiske eller processuelle problema-

tikker i udviklingsprojekterne. 2) Drøftelse af policy for målgruppen og faglig fordybelse indenfor temaer

knyttet til samarbejdet med udsatte børn og deres forældre i institutionerne. Desuden drøftelse, uddybning,

gruppearbejde og debat om særlige pointer fra indholdet på sidst afholdte workshop. 3) Faglig, organisatorisk

og praktisk informationsudveksling mellem institutionerne og projektgruppen/forvaltningen. Herunder dis-

kussion af de to projekters processuelle udviklinger, kvaliteter, dilemmaer og konceptualisering samt 4) Mu-

lighed for supplement af viden med andre faglige vinklinger (gæsteforedragsholdere) fra andre dele af for-

valtningen/andre forvaltninger samt fra andre projekter med fokus på inklusion af socialt udsatte børn.

Kompetenceudvikling i institutionerne

Den valgte konstruktion af de ovenfor nævnte uddannelses- og mødefora har været rettet imod at sikre del-

tagelsesmulighed for to af de gennemgående institutionsrepræsentanter fra hver institution ud fra antagel-

sen om, at disse ville opbygge en særlig viden. Den bærende idé var, at sådanne videnspersoner herefter

skulle videreformidle den teori, metodik og de erfaringer, som de hentede fra workshops, netværksmøder og

seminarer, på måder så det øvrige personale i deres egen institution kunne drage nytte af det. Dertil kom

muligheden for at sparre med en lokalt tilknyttet pædagogisk konsulent. Det har været centralt, at hele per-

sonalegruppen skulle motiveres for at etablere en forskende holdning til egen praksis og derved vil oparbejde

evne til metodisk at synliggøre og dokumentere deres pædagogik og institutionskultur set i forhold til pro-

jektets kernebegreber. Hensigten med at bygge den pædagogiske intervention op om den form for kompe-

tenceudvikling var at etablere et voksen-læringsmiljø i de projektinstitutioner, der ikke allerede havde et så-

dant i forvejen. Endvidere blev det betragtet som en væsentlig del af ledelsesopgaven, at konsulenter havde

til opgave at være sparringspartnere. 

Ligeledes lagdes op til, at daginstitutionsledelserne og videnspersonerne fik støtte til at skabe kompeten-

ceudvikling i institutionerne ved, at arbejde med, at analysere den enkelte institutions behov for udvikling

indenfor projektets rammer og finde velegnede metoder hertil. Samt i at skabe en hensigtsmæssig struktur,

der kan understøtte læringsprocesserne for det professionelle. 

Endelig må ledelse, videnspersoner og pædagogiske konsulenter i de enkelte daginstitutioner samarbejde

om at lede de enkelte institutioners udviklingsprocesser bl.a. ved at implementere metoder til dokumentation

og systematisk refleksion, og ved at give vægtige faglige inputs, der befordrer, at personalemedlemmerne

over tid kan udvikle et udvidet pædagogisk handlerepertoire.  
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Kompetenceudviklingen inddeles i to faser: 

Fase 1

Institutionen undersøgte og afdækkede egen praksis. Personalet har udarbejdet praksisfortællinger i

institutionen. Til refleksion af praksisfortællingerne er der brugt en refleksionsguide, der har skabt

rum for fælles refleksion over praksisfortællingerne og mulighed for at give hinanden kollegial spar-

ring. Samtidig introduceres begrebet social inklusion, og der fokuseres på samarbejde med forældrene.

Fase 2 

På baggrund af afdækning af egen praksis udarbejdede institutionerne et udviklingsprojekt, som man

skulle arbejde med i institutionen det kommende år. Vejledning, workshops og seminar tog udgangs-

punkt i at synliggøre, dokumentere og udvikle den praksis, som finder sted. Institutionen udvælger

sig et opmærksomhedsfelt indenfor et af projektets tre fokuspunkter (læring, trivsel og forældresam-

arbejde) eller social inklusion. 

Som indfaldsvinkel til institutionernes arbejde med at afdække og reflektere over egen praksis i forhold til

projektets kernepunkter, valgtes den narrative metode inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur.  Basis-

litteraturen i projektets fase 1 udgøres derfor af H. Koparts og S. Smidts bog ”Iagttagelse og fortælling” (1998)

og af L. Birkelands artikel: ”Fortællinger, der fanger og fænger” (2004). (Jvf. Københavns kommunes projekt-

beskrivelse 2009). Begge fortolker den narrative metode i forhold til en skandinavisk daginstitutionspraksis.

I denne periode har såvel undervisning på workshops som konsulenternes vejledning i institutionerne som

et af deres væsentligste mål at formidle metode til at producere og fortolke skriftliggjorte hverdagsfortællin-

ger, der kan åbne vinduet til pædagogik og institutionelle egenlogikker. Ved på den måde at give støtte til

pædagogerne i at fastholde opmærksomheden på fortællinger om deres syn på de enkelte socialt udsatte

børn (børneportrætter) og deres og andres samspil med børnene og ved samtidig at skærpe blikket for de

muligheder for trivsel og læring, som deres institutions pædagogik synes at åbne eller lukke, var det hensigten

at åbne for mulighederne for faglig udvikling.  

En mulighed er at beskrive brudlinjerne mellem de formulerede og intenderede lag i institutionspædagogik-

ken og de realiserede og levede lag, der ofte udspiller sig under det. Andre muligheder fandt man ved at stille

skarpt på specifikke situationer, særegne relationer, individuelle styrkesider eller de faktiske fysiske og or-

ganisatoriske betingelsers betydning for børnenes tematiske fordybelse og udvikling

Det intensiverede samarbejde mellem forældre til familie- og basispladsbørnene og personalet er en vigtig

faktor i forhold til at kunne befordre børnenes øgede trivsel samt nygerrige og initiativrige udforsken i dag-

institutionshverdagen. Forældrenes inddragelse bygger bl.a. på empowerment-strategier (bl.a. R.L. Steevens,

J. Andersen og J. E. Larsen. Jvf. Københavns kommunes projektbeskrivelse 2009) om hjælp til selvhjælp og ud-

møntes via en lang række initiativer. Her kan f.eks. nævnes mødevirksomhed hver femte uge, hvor forældre
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til det enkelte barn og 1-2 personaler mødes om fælles analyse af praksisfortællinger, som personalet mener

er eksemplariske skildringer af barnet i den forløbne periode. Mødedeltagerne når via hypotesedannelse og

drøftelser frem til aftaler om, hvordan man bedst kan støtte barnet i den kommende tid indtil næste møde.

Det intensiverede forældresamarbejde har været tema på såvel workshop som temadag. Videnspersonerne

blev dog tilbudt foredrag om empowerment tidligere. 

I fase 2 arbejder alle projektinstitutioner med et selvvalgt udviklingsprojekt, hvor de stiller skarpt på et af

projektets kernebegreber. Institutionerne producerer særlig viden og dokumenterer den udvikling, som pro-

jektet genererer i forhold til dette opmærksomhedsfelt. Til dokumentationsarbejdet anvendes fortsat bl.a.

praksisfortællinger.  

På workshops undervistes i overensstemmelse hermed i projektets kernebegreber, og dette bundet sammen

af en systemisk tilgang til temaerne. I samarbejde med ledelserne i de enkelte institutioner bidrager konsu-

lenterne fortsat med vejledning og undervisning i personalegruppen i forhold til de individuelle tematiske

projekter samt i projektarbejdsformen. Ligeledes fastholdes konsulenternes kontinuerlige indsats i forhold

til samarbejdet om faglig refleksion af praksisfortællingerne og implementering af det udvidede forældre-

samarbejde.  

Konceptualisering af Familiepladser

Mål: Kvaliteten af det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn er formuleret, reflekteret og øget gen-

nem en konceptualisering af familiepladsbegrebet. Resultater søges opnået ved at:

• En definition af begrebet Familieplads er udarbejdet. Herunder er det præciseret, hvad der fælles er ken-

detegnende for de 10 familiepladsinstitutioner, som har været projektets grundlag, og hvori eventuelle

forskelle består. 

• Der er udarbejdet et koncept for Familiepladser, der indeholder kendetegn, målgruppe, tilskudsmodel

og visitationsprocedure. Dette som et bidrag til forbedring og udvikling af det pædagogiske arbejde med

børn i vanskeligheder i almene dagtilbud. 

Arbejdet med den lokale projektudvikling i  Familiepladsinstitutionerne

For at opnå de bedste betingelser for projektudviklingen i den enkelte institution, har det været hensigten at

etablere et tillidsfuldt samarbejde mellem institutionslederen og den pædagogiske konsulent. Lederen har

skullet sikre, at de rette betingelser for arbejdet med projektets udvikling enten er til stede eller etableres.

Det kan dreje sig om fordeling af personaleressourcer, så den kontinuerlige vejledning kan finde sted, op-

følgning og understøttelse af personalets arbejde med praksisfortællinger, opretholdelse af engagement og

begejstring ift. enkelte personaler og grupper, sikre at de faglige erfaringer, der gøres i projektet, omsættes

til almen viden og indlejres i den daglige pædagogiske praksis etc. Lederen havde til opgave i øvrigt at skabe

betingelser for styrkelse af dét voksenlæringsrum, som er afgørende for at kunne arbejde kvalificeret med

den institutionspædagogiske udvikling.

Der har vist sig meget forskellig praksis i de deltagende institutioner. Helt fra den gennemtænkte, voksen-

planlagte og rammesatte hverdagspraksis, til den mere spontane og børnelystbetonede tilvalgspraksis. Dette

giver naturligt meget forskellige betingelser for implementering af den påtænkte pædagogiske intervention.
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For at styrke og kvalificere denne proces har de pædagogiske konsulenter inddraget Erling Lars Dales teori om

differentierede læringsrum, hvor K1 er praksisrummet, K2 er rummet for planlægning, evaluering og reflek-

sion af praksis, mens K3 er det teoretiske rum (Se også Københavns kommunes projektbeskrivelse). Med den

undervisning og vejledning, som personalet har fået som baggrund, vil de fokusere og konkretisere opmærk-

somheden på et eller flere børn. Ud fra observationer og nedskrivning af praksisfortællinger, vil de i fællesskab

fremlægge, reflektere og analysere disse og tilegne sig ny viden til kvalificering af den pædagogiske praksis.

Da denne arbejdsform både var ukendt for de fleste, svært engagerende og tidsmæssigt krævende, har det

fordret en lang udviklingshorisont. Typisk har institution og konsulent indgået aftale om et længere forløb.

Personalet skal gøre sig fortrolig med at stille sig til rådighed for kollegers refleksioner og vurderinger og fast-

holde disse i det fagligt professionelle rum. De forskellige analyser og vurderinger skal virke som voksenlæ-

ringspointer og opmuntring til kvalificering af det pædagogiske hverdagsliv.

Konceptualisering af  Basispladser

Mål: Et formål med Basispladsprojektet er at styrke kvaliteten af det pædagogiske arbejde med udsatte børn

i basispladser gennem øget viden om, hvad der virker, og på denne baggrund udarbejde et basispladskoncept 

Resultater søges opnået ved at

• En definition af begrebet ’Basisplads’ er udarbejdet. Herunder er det præciseret, hvad der er fælles ken-

detegn ved kommunens basispladser. Definitionen peger også på forskellen mellem basispladser for

børn med psykosociale vanskeligheder og familiepladser.

Basispladskonceptet skal bidrage til større overskuelighed over, hvad der kendertegner en basisplads og klar-

hed over, hvad en basisplads kan tilbyde de enkelte målgrupper.  Basispladserne er placeret i almindelige

daginstitutioner med det formål at muliggøre basisbørnenes inklusion med den øvrige børnegruppe. I seks

af daginstitutionerne er basisbørnene integreret med de øvrige børn, mens 17 daginstitutioner har etableret

små grupper bestående af 6–8 basisbørn. Institutionens basispladser har en anden normering og mere plads

end daginstitutioner generelt. Der udarbejdes individuelle handleplaner for børn med basisplads med henblik

på målrettet at understøtte det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Basispladsernes opgave består så-

ledes i at arbejde på, at børn med behov for en støttende indsats (på grund af nedsat fysisk/psykisk funk-

tionsevne, sociale problemer) kan få individuel støtte, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring, samtidig

med at børnene kan profitere af et alment pædagogisk tilbud, hvor de har mulighed for at spejle adfærden

hos andre børn.  

De første basispladsinstitutioner blev oprettet i midten af 1970’erne, og siden er der løbende oprettet nye

basisgrupper. I gennemsnit er basisgrupperne 10 år gamle, men der mangler viden om, hvordan daginstitu-

tioner bedst understøtter udsatte børns trivsel, udvikling og læring. I 2009 har København 23 basispladsin-

stitutioner med næsten 200 basispladser uden en valid viden om effekten af basispladsernes særlige indsats. 

Der er i dag 188 basispladser (2007) i København er fordelt på 23 institutioner med følgende målgrupper:

• Børn, der generelt er udviklingshæmmet i lettere grad med 43 basispladser.

• Døve- og hørehæmmede og CI- opererede børn med 8 basispladser.
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• Normaltbegavede børn med autisme med 38 basispladser.

• Immunsvage børn med 8 basispladser.

• Børn med psykosociale vanskeligheder med 91 basispladser, heraf er de 20 basispladser fortrinsvis for-

beholdt børn med diagnosen ADHD.

De eksisterende basispladsinstitutioner får visiteret børn fra et centralt visitationsudvalg. Hvis barnets behov

ikke kan imødekommes i en almindelig daginstitution, udarbejder det lokale distrikt i tæt samarbejde med

forældrene og daginstitutionen en indstilling til basisplads. Visitationsudvalget består af 12 personer. Seks

institutionsledere, fire repræsentanter fra Kontor for Støtte, Rådgivning og Sundhed i centralforvaltning, en

pædagogisk konsulent fra et af BUF-distrikterne samt en repræsentant fra pladsanvisningen. Forældrene har

mulighed for at ønske en bestemt basispladsinstitution, men udvalget har den fulde beslutningskompetence.

Arbejdet med den lokale projektudvikling i basispladsinstitutionerne

Kompetenceudviklingen er foregået ved at institutionerne på baggrund af en afdækning af egen praksis har

udarbejdet et udviklingsprojekt, de skal arbejde med i det kommende år. Institutionen udvælger sig et op-

mærksomhedsfelt indenfor et af projektets fokuspunkter; læring, trivsel og forældresamarbejde, samt inklu-

sion. Til dokumentation anvendes fortsat praksisfortællinger, men nu som led i praksisudviklingen. 

Målet med institutionernes udviklingsprojekter 

• At afdække de pædagogiske metoder, der allerede anvendes i basispladsinstitutionerne, men som er

indlejret i praksis. 

• At systematisere viden om metoder og deres effekter i daginstitutionernes arbejde med udsatte børn. 

• At øge den pædagogiske kvalitet i det forebyggende arbejde ved at personalet får en øget viden om – og

teoretisk indsigt i – metoder og effekter i arbejdet med udsatte børn. 

• At videreformidle udviklingsprojekternes erfaringer til Den pædagogiske portal.

Fokus i basispladsinstitutionernes udviklingsprojekter 

• 4 basispladsinstitutioner har sat fokus på børns læring

• 2 basispladsinstitutioner har sat fokus på børns læring og mulighed for inklusion

• 4 basispladsinstitutioner har sat fokus på forældresamarbejde 

• 2 basispladsinstitutioner har sat fokus på forældresamarbejde og mulighed for inklusion

• 5 basispladsinstitutioner har sat fokus på mulighed for inklusion

• 1 basispladsinstitution har sat fokus på børns trivsel

• 1 basispladsinstitution har endnu ikke udarbejdet et udviklingsprojekt med et fokuspunkt

Det er således meget forskellige indhold der er satset på i basispladsinstitutionerne, hvilket måske vil sætte

sig spor i effekter og udvikling af den specifikke indsats, som basispladsprojektet indebærer.

1.3. FORSKNINGSBASEREDE ANTAGELSER – PÅ VEJ IMOD EN MODEL FOR 
EFFEKTMÅLING

Vi ved fra anden forskning, at socialt belastende vilkår har tendens til at påvirke børn, så de bliver ‘udsat’

eller ender i en ‘udsat position’ sammenlignet med jævnaldrende børn, der tilhører mere privilegerede grup-
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per. Det er denne form for udsathed, som også projektet ”Handlekompetence i pædagogisk arbejde med so-

cialt udsatte børn” HPA-projektet søger modarbejdet gennem en pædagogisk intervention, der sigter imod

at fremme børns sociale kompetencer og læring og dette gennem en inkluderende pædagogik (se Jensen et

al., 2009a). 

Uddannelses- og socialmobilitetsforskningen angiver, at socialt belastende baggrundsforhold reelt influerer

på børns livschancer, hvilket på den ene side manifesterer sig i den måde, udsatte børn fungerer på intellek-

tuelt, sprogligt og socialt, idet de ofte er svagere end andre grupper. På den anden side i den måde omgivel-

serne anerkender eller ikke anerkender disse gruppers kompetencer, hvilket får konsekvenser for børns og

senere unges placering/positionering i sociale sammenhænge og samfunds- og arbejdslivet i øvrigt (se også

introduktion til denne bog). Vi taler ofte om disse fænomener med begreber som marginalisering og social

eksklusion, der finder sted i institutionelle og andre sociale sammenhænge. Ofte ‘bag om ryggen’ på de in-

volverede aktører, 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 de mere privilegerede grupper, mens mindre privilegerede grupper kan have svært ved

at skabe sig en mere ligeværdig position i det sociale rum som følge af de indbyggede synlige og usynlige

magtmekanismer. 

Denne antagelse om, at det at tilhøre en af samfundets mindre privilegerede eller direkte underprivilegerede

grupper ofte medvirker til en såkaldt marginalisering, er udfoldet i den franske sociolog Bourdieus teoretiske

og empiriske arbejder (bl.a Bourdieu & Passeron, 2000).  En marginaliseringsproces, der først er i gang, kan

være vanskelig at stoppe eller bryde, og den kan antage flere forskellige udtryksformer. F.eks. resulterer den

i, at børn af udsatte grupper i ringere grad end andre grupper børn udvikler de kompetencer, der skal til for

at håndtere vilkår og begå sig i et moderne samfunds institutionelle og uddannelsesmæssige 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 generation til gene-

ration (ibid.).  

I denne optik kan fænomenet negativ social arv betragtes som en social ulighed, der både produceres og re-

produceres i vores samfunds uddannelsessystemer. 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 kompetencer, og i den sammenhæng overser betydningen af social inklusion som grundlæg-

gende for læreprocessen. Omvendt er det også gennem uddannelses- og socialpolitikker og konkrete pæda-

gogiske forandringer, at forandringer må sættes i gang på et overordnet plan. Det er det snit, der anlægges i

Familie- og basispladsprojektet og som DPU er  bedt om at belyse effekterne af med afsæt i den samme me-

tode, der er anvendt i HPA-projektet (ibid.) . 

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 sådanne forskelle ofte medfører. De to aspekter af en

negativ social arv, som defineret her, ser ud til gensidigt at forstærke hinanden. Når en marginaliseringspro-

ces først er i gang, er det vanskeligt at bryde ud af den. Den ‘smitter af’ og fører ofte hele den tidligere omtalte

centrale positioneringsproblematik med sig fra generation til generation. Sådanne processer beskrives ofte
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som ’onde cirkler’, der synes at være yderst vanskelige at bryde både for den enkelte, men også for det samlede

uddannelsessystem. Daginstitutionen har ifølge international forskning unikke muligheder for at styrke ud-

satte børns udvikling fra tidligste alder (Heckmann, 2008a, 2008b). 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 læringsproces-

ser og generel deltagelse i dagtilbud. 

Der er således i den sammenhæng behov for forskningsmæssigt at løfte tænkningen 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 sam-

menhænge mellem social baggrund og livschancer, som blev gennemgået tidligere, har af betydning for,

hvordan social ulighed reproduceres og manifesterer sig i et postmoderne samfund. Den gennemgåede forsk-

ning viser, at forskelle på livschancer og muligheder hos privilegerede og mindre privilegerede børn stadig

produceres og reproduceres gennem samfundets sociale systemer generelt og gennem uddannelsessystem

i særdeleshed. I det postmoderne samfund skal den personlige konstruktion og den sociale reproduktion ses

formet og udviklet både gennem den familiære sammenhæng over generationer og gennem en større social

og samfundsmæssig kontekst end den familiære.  I en dansk sammenhæng tyder forskningen i social arv

på, at hidtidige tiltag og indsatser i daginstitutioner i form af specialundervisning, indførelse af handleplaner

og anbringelser 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, 2007) og en øget aktivitet i det faglige udviklings-

arbejde ikke er lykkedes godt nok i bestræbelserne på at give udsatte grupper en bedre start.

Hvis denne udvikling fortsætter, det vil sige at problematikken om reproduktion af sociale forskelle i uddan-

nelsessystemet ikke ændres, kan vi have nok så mange tiltag i gang i lovgivning, kommuner og uddannel-

sesinstitutioner, herunder daginstitutioner, uden at der sker betydelige 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 (Mehlbye & Jensen, 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 velfærdssystem er kommet til kort med hensyn til at opnå

effektive og bedre kvalitet i dagtilbud, når det gælder udsatte børn. Det ser imidlertid 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 implementering

af nye tiltag og lovgivning i praksis (Brandi, 2008).

Den internationale forskning giver samlet set anledning til at antage, at der er hold i hypotesen om, at en

tidlig og læringsorienteret indsats i dagtilbud gør en positiv forskel både for udsatte børn og for samfundet

som sådan. Samtidig viser kvalitetsforskelle i indsatser og faktorer, der bestemmer kvalitet, sig at være et

hidtil underbelyst område. En analyse af den europæiske forskning på området (OECD, 2001, 2006), viser en

stigende opmærksomhed på hele spørgsmålet om, 
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– hvordan vi skal identificere og præcisere målgrupper for intervention, 

– hvilken betydning professionelles uddannelse og måder at håndtere udfordringerne på samt

– hvilke faktorer der vil være relevante at undersøge nærmere med henblik på at identificere kvalitet i

den tidlige indsats, herunder udvikle metoder for effektmålinger, som også inkluderer evalueringsme-

toder til identifikation af ‘best practice’. 

Disse forskningsmæssige resultater giver anledning til at interessere sig mere dybdegående for forsknings-

spørgsmålet ‘virker en pædagogisk indsats i daginstitutioner?’ i relation til problematikken om social arv og

udsatte børn. Og i givet fald, hvilke typer indsatser har positive effekter, og hvilke eventuelle modsatrettede

effekter eller utilsigtede virkninger 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 pæda-

gogisk indsats, der sigter mod læring for alle børn i det tidligste ’uddannelsessystem’.  Og dette bl.a, under-

støttet af at nyere forskning antyder, 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. 

Dette var hensigten i HPA-projektet, som placerer sig i dette internationale forskningsfelt i en bestræbelse

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 (Jensen et al., 2009a). Effektmålingen i

Familie- og basispladsprojektet skal således ses i forlængelse af HPA-projektet, og tilsvarende type metoder

er anvendt i nærværende projekt med henblik på analyser af effekter og interventionsudbytte. Derved kan

Familie- og basispladsprojektets resultater vedrørende børns udbytte sammenlignes med resultaterne fra

HPA-projektet, som både er rettet imod udsatte børn  og imod alle børn, der er at finde i danske daginstitu-

tioner for de 3-6 årige. Lige som arbejdet med den pædagogiske intervention gennem professionelles kvali-

ficeringsprocesser og læring vil kunne sammenlignes og ses i lyset af antagelser om forudsætninger for en

vellykket pædagogisk intervention (best practice).

Efterfølgende skitseres nogle teoretisk baserede antagelser om faktorer, der synes at påvirke implementering

af en pædagogisk intervention, som den er designet og besluttet ’udefra’. Her af Københavns kommune og

som beskrevet ovenfor. Der inddrages bl.a. teorier om kompetenceudvikling og læring på arbejdspladsen,

som er en videreførelse af et andet tidligere forskningsprojekt om kompetence- og metodeudvikling i dagin-

stitutioner – 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 imple-

menteringsforskningens begreber og antagelser om, at sammenhænge mellem en given intervention og

dens effekt, skal undersøges i de implementeringsprocesser, der finder sted og de påvirkningskilder, der er

knytte til. (Fixsen, 2005, Winter, 2004, Winter & Nielsen, 2008). 

Fixsen et al. (2005) understreger at for at forstå og analysere en given interventions effektivitet, er det ikke

nok at se på de to komponenter alene: Intervention og effekt og deres sammenhæng. Derimod må vi se på

for det første den grundlæggende implementeringskomponent, som udgøres af selve den politik eller inter-

vention, der søges implementeret. For det andet de konkrete implementeringsprocesser, herunder institu-

tionsledelsens og medarbejdernes forudsætninger og adfærd samt det organisatoriske aspekt. Endelig for

det tredje den socioøkonomiske komponent. 
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Winter & Nielsen (2008) påpeger, at tænkemåden om sammenhænge skal betragtes som en række spotlights,

der peger på punkter, som 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 fremhæve at en politik, der som

her i Familie- og basispladsprojektet i den grad er bestemt ’oppefra’, ikke har en chance for at blive ført ud i

livet hvis ikke netop medarbejderne (markarbejderne, som Winter (2004) kalder medarbejderne) gennemfører

politikken eller programmet som tilsigtet. Derved bliver medarbejderne ud fra denne tilgang at betragte som

politiske aktører. Set ud fra dette perspektiv er forudsætningerne for et positivt resultat kun til stede, når

samspillet mellem bottom-up perspektivet og top-down perspektivet etableres og bliver konstruktivt. De to

perspektiver ’bottom-up’ og ’top-down’ synes særdeles relevant at bringe i spil i analysen af effekter af Fa-

milie- og basispladsprojektet, da det netop er ekspliciteret som et projekt, der er politisk besluttet og en del

af flere på hinanden følgende politiske strategier fra 2007-2009, som er sat i gang i Købehavn kommune. 

Implementeringsprocesser antages at være påvirket først og fremmest påvirket af det input, der skal im-

plementeres. Det er her i Familie- og basispladsprojektet både politikformuleringer, information samt øko-

nomiske styringsinstrumenter og så selvfølgelig den pædagogiske intervention, der er sat i værk. Det siger

sig selv, at lovgivning, politiske beslutninger mod den udefra bestemte intervention meget sjældent er selv-

implementerende, og derfor kræves det, at organisationer og myndigheder involveres i at inspirere og igang-

sætte medarbejdernes implementeringsprocesser. Samtlige involverede instanser varetager i den forbin-

delse egne interesser, og derfor har alles interesser en betydning for implementeringsprocessen. Vi kan med

Winter (ibid.) skelne mellem tre former for interesser: Substantielle interesser kan være en holdning, som er

præget af den faglighed, der er dominerende i en organisation, men det kan også være organisationens egne

mål, der ikke nødvendigvis konvergerer med de mål, som søges implementeret. Institutionelle interesser

handler om organisationens mål for overlevelse i status, vækst og økonomi. Individuelle interesser kan være

bagvedliggende motiver og interesser i at deltage eller ikke deltage i en given implementeringsproces. Im-

plementeringsprocessen kræver ofte flere forskellige aktører og organisationer. Dette bevirker, at imple-

menteringsprocesser kan være konfliktfyldte og præget af divergerende interesser, hvilket kan vanskelig-

gøre processen.

Medarbejderadfærden, det vil sige ledelsens og pædagogernes adfærd i de deltagende daginstitutioner, er

under påvirkning af den forudgående proces. Det vil sige af det grundlag der skal implementeres, påvirker

selv implementeringen. Det forhold, at den enkelte markarbejder i sin dagligdag beslutter, hvorledes en given

regel skal fortolkes og iværksættes, betyder at sådanne tolkninger må medtænkes som en væsentlig del af

af implementeringen. 

Dette betyder, at det er den enkelte medarbejder, der vurderer, hvorledes han eller hun vil iværksætte det på-

gældende tiltag. Hvordan Familie- og basispladsprojektet skal fortolkes og gennemføres. Et andet vigtigt ka-

rakteristika ved projektet er, at arbejdet er led i et fællesskab, hvilket indebærer at implementeringsadfærden

skabes i sammenspil med andre relevante aktører. I projektet udgør både andre medarbejdere i institutionen,

men også samarbejdet med forvaltningen og konsulenter en del af forudsætningen for implementerings-

grader og -succes. Endelig skal det understreges, at børnene og børnegruppens sammensætning har indfly-

delse på medarbejderens beslutninger. Medarbejderne skal således både sikre, at beslutninger bliver sat i

værk og kunne medinddrage målgruppen (børnene).

En række forhindringer for implementeringsprocessers gennemførelse kan således antages at gøre sig gæl-
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dende. Winter & Nielsen (2008), fremhæver bl.a. at tre aspekter er afgørende for en given implementerings

succes eller det modsatte. Det drejer sig om evne, vilje og institutionelle rammer

– Evne handler om den enkelte medarbejders kapacitet. Kan den enkelte markarbejder overskue problem-

stillingen, konsekvenserne og har personen viden om, hvilke foranstaltninger og løsninger som findes?

(ibid:132). 

– Vilje handler om den enkelte medarbejders vilje til at gennemføre et udefrakommende krav. Eksempelvis

kan en medarbejder være uenig i den politik, der skal implementeres eller den konkrete metode, der er

foreslået. Men der kan også være tidsmæssige begrænsninger, som kræver, at medarbejderen yder en

ekstra indsats. Winter påviser, at medarbejderens egen overbevisning /holdning og indstilling har stor

betydning for håndteringen af arbejdsopgaver (ibid 130) (medarbejder er forfatterens ord for Winters

begreb: markarbejder).

– De institutionelle rammer handler om, at medarbejdernes adfærd er et produkt af den styringsrationa-

litet, der præger genstandsfeltet. Det kan f.eks. 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 markarbejderens adfærd (ibid:142). Der kan være en sær-

lig arbejdspladskultur, som også giver udslag i bestemte og fælles holdninger i en organisation, som præger

den enkelte medarbejder. Dette kan også være en konsekvens af, at der i institutionen eller organisationen

findes en kollektiv policy-præference med en ensartet adfærd til følge (ibid:131). 

I en kobling af implementeringsteori og teori om organisatorisk læring, som vi har valgt at lægge som ramme

om studiets kvalitative analyser, ses ledelse af implementeringen af den pædagogiske intervention som en

afgørende forudsætning for om implementeringsprocessen bliver en læringsproces i organisationen og bliver

en succes. Det vil sige om den kommer i gang, fastholdes og udvikles (se også Elkjær, 2005).  Vi så også i HPA-

projektet, at ledelse af den pædagogiske intervention var en nøglefaktor for succesfuld implementering. Win-

ter & Lehmann (2008) understøtter HPA-projektets fund om, at ledelsens engagement, motivation og konk-

rete ledelsesaktiviteter øger sandsynligheden for en vellykket implementering. Dette samlede kompleks kan

med Winter kaldes et kapacitetsopbyggende ledelsesredskab. Det vil sige derved øges medarbejderens evne

til opgaveløsning (ibid: 151). Målrettet rekruttering er et andet ledelsesredskab, hvilket imidlertid kan være

vanskeligt for pædagogiske institutioner, der er karakteriseret ved at have eksisteret i mange år, at effektuere

og sandsynligvis heller ikke ønskeligt set ud fra børnenes synsvinkel. 

Interventionen i Familieplads- og basispladsprojektet er således blevet undersøgt med en organisatorisk læ-

ringsoptik. Det stemmer overens med den innovative og læringsorienterede tilgang til udsatte børn, som ud-

viklingsprojektet er forankret i.  Udviklingsarbejdet med det udsatte barn er i denne forståelse fokuseret på

potentialerne i barnet, samtidig med at organiseringen, rammerne og de organisatoriske praksisser i kom-

munernes arbejde med de socialt udsatte børn spiller en afgørende rolle for barnets udviklingsmuligheder.

Derfor antages det, at den organisatoriske læring og dermed udviklingen af mere hensigtsmæssige organi-

satoriske praksisser og viden er af vital betydning for arbejdet med socialt udsatte børn.  

Den kvalitative del berører forskningsfelterne organisatorisk forandring og organisatorisk læring og relatio-
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nen mellem disse to begreber. En grundlæggende og aktuel teoretisk såvel som praktisk problemstilling inden

for forskningsfeltet ’organisationsudvikling og forandring’ er: Hvordan kan en organisatorisk forandring, i

dette tilfælde en intervention på området for socialt udsatte børn, i sin implementering bidrage til en konkret

udvikling af arbejdet med det socialt udsatte barn? International forskning inden for organisationsforandring

demonstrerer med al tydelighed, at intentioner og strategier bag forandringer sjældent får de ønskede resul-

tater ved sin implementering i organisationen (Beer & Nohria, 2000; Boonstra, 2004; Leppitt, 2006; Pettigrew,

1987; Whittington et al. 1999). Et forhold, som ofte understreges er tæt relateret til tre generelle elementer

af processuel, organisatorisk og strukturel (boundaries) karakter. Der er således stor forskel på at udvikle et

redskab og dette redskabs eller nye praksis realisering i en kontekst, der på forhånd er kendetegnet ved et

komplekst sammenspil af eksisterende rutiner, viden, principper, værdier og erfaringer. Det grundlæggende

budskab er, at det er én ting at udvikle ny viden og nye bedre redskaber, men noget ganske andet at denne

udvikling får de(t) ønskede resultater på trods af, at netop dette er af signifikant betydning for netop udvikling

og forandring. Dette projekt skriver sig ind i denne forskningsdisciplin ved at se på udvalgte faktorers betyd-

ning for interventionen og mulige effekter på børneniveau og i institutionernes pædagogiske praksis.  

Hvor organisatorisk forandring primært retter det analytiske fokus på strategiprocesser, mål og resultater,

så er det opgaven for organisatorisk læring at forklare og forstå de læreprocesser, der betinger udviklings- og

forandringsprojekterne. Således opfattes organisatorisk forandring/udvikling og organisatorisk læring som

to sider af samme sag. Organisatorisk læring er et forskningsfelt, som blev skabt i slutningen af 1950’erne i

et forsøg på at optimere lederens beslutninger i organisationer. Inden for feltet er der tre overordnede for-

ståelser af, hvad organisatorisk læring er. Fra sin tidlige tid var organisatorisk læringsfeltet teoretisk domi-

neret af to tilgange, der begge tager afsæt i en individuel og psykologisk opfattelse af læring. Den første be-

vægelse så læring, som noget der handler om at ændre menneskers adfærd. Ændringen blev opfattet som

betinget af menneskets tilpasning til omgivelserne. Fokus er her på lederens ændring af regler og strukturer,

som betinger innovativ adfærd. Den anden bevægelse forstår læring, som noget der retter sig mod at ændre

menneskets handlinger. Denne bevægelse går således ind i mennesket og ser læringen eller ændringen af

handlinger, som bundet til ændringer i forståelser af verden. Fokus er her kommunikationen af nye forståelser

til medarbejderne, der skaber innovative handlinger. Men som også Argyris (1991) gør opmærksom på i sin

klassiske artikel ’Teaching smart people how to learn’, så er ændringen af ’mind-set’ eller forståelser ikke noget,

der bare opstår ved at man siger, hvad man gerne vil have, at medarbejderne eller virksomheden skal tænke.

Budskabet skal kommunikeres på en dybtgående og meget involverende måde. 

Fra begyndelsen af 1990erne er en ny organisatorisk læringsforståelse kommet på banen, som vinder mere

og mere terræn. Teoretisk såvel som praktisk. Populært kaldes dette den ’praksis-baserede’ forståelse af læ-

ring. Den praksis-baserede læringsforståelse handler helt grundlæggende om at forstå og ændre menneskers

og organisationers praksisser. En praksis skal forstås på baggrund af det, mennesker og organisationer gør.

Denne gøren skal forstås som situeret, interaktionel og kontekstualiseret, som betyder: 1) at den praksis, som

man i givet fald forsøger at gøre mere innovativ, skal forstås i forhold til den givne situation, 2) at praksisser

opstår og ændres på baggrund af interaktioner mellem mennesker, 3) at praksisser er resultater af sammen-

spillet mellem mange forskellige faktorer, såsom værdier, kulturer, rummets opbygning, materialer, ritualer,

kommunikationsformer, ressourcer, forståelser, etc. Læringsopfattelsen i den praksis-baserede tilgang er så-

ledes mere kompleks og netværksorienteret end de mere psykologisk funderede. Men samtidig åbner den

også for flere mulige knapper at dreje på for de virksomheder, der gennemgår organisatoriske læreprocesser. 
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Forståelsen af organisatorisk læring tager i denne rapport afsæt i en mellemform mellem en psykologisk og

sociologisk organisatorisk læringsopfattelse, som kaldes en pragmatisk opfattelse af organisatorisk læring

(Brandi, 2008; Elkjaer, 2004, 2009). Kernen i en pragmatisk funderet organisatorisk læringsforståelse er, at

organisatoriske læreprocesser sker ud fra en interaktion mellem organisationens aktører (ansatte) og omgi-

velsernes betingelser, hvor de organisatoriske vaner eller praksisser ikke mere opleves som hensigtsmæssige.

De bliver så og sige forstyrret i hverdagen. Det er, når vaner ikke mere opleves som hensigtsmæssige, at læ-

reprocessens sættes i gang, og en refleksiv proces over mulige løsninger starter. Resultatet af læreprocessen

er, at der kan skabes nye forståelser og praksisser, som viser sig som nye mere hensigtsmæssige vaner og

praksisser i konkrete handlinger i organisationen. 

Læreprocessen skal således forstås bredt, som noget der både kan være rettet mod ændring af adfærd, æn-

dring af forståelser og værdier og ændringer i eksisterende praksisser, hvor man er åben over for de organi-

satoriske processer, som skal undersøges. I dette udviklingsprojekt, Familie- og basispladsprojektet, har det

læringsmæssige fokus været placeret på, hvordan udviklingen af en intervention karakteriseret ved opkva-

lificering af frontpersonalet og institutionslederne, fletter sig ind og påvirker eksisterende praksisser og er-

faringer på området i de deltagende institutioner. Hermed har analysen åbnet for at undersøge og belyse

rammer, organisationsformer, samarbejdsrelationer o.a. til at forstå og optimere praksissen ’arbejde med so-

cialt udsatte børn’, og hvilke faktorer af både individuel og kontekstuel karakter, der fremmer og hæmmer

denne læreproces.

Det empiriske udgangspunkt i form af erfaringer og viden fra tidligere identificering af problemstillinger in-

dikerer, at fravær af tilstrækkeligt kvalificeret tværfagligt samarbejde og/eller sammenhængende organisa-

tionsformer hæmmer mulighederne for udviklingen af arbejdet med socialt udsatte børn (Jensen, 2005, Ploug,

2007, Mehlbye et al, 2009). Brandi (2008) belyser i et forskningsprojekt, hvordan organisatoriske forandringer

på området for udsatte børn skaber muligheder for organisatorisk læring. Et af resultaterne fra forsknings-

projektet var, at kvaliteten af det tværfaglige samarbejde og de værdier, der ligger til grund for forståelsen

af det udsatte barn hos de forskellige aktørgrupper, har stor betydning for arbejdet med socialt udsatte børn

og dermed også deres udviklingsforløb. Eksempelvis viste det sig, at divergerende forståelser af, hvordan man

skal forstå ’udsatte børn’ hos aktørerne resulterede i at opsporinger af socialt udsatte børn i skolesystemet

ikke resulterede i nogen reaktion i det sociale system.  

Ud fra teorien om organisatorisk læring kan vi supplere ovenstående antagelser med en betragtning om, at

fælles læringsprocesser, som projektet lægger op til, gøres mulige ved at bringe alle medarbejdere sammen

om at undersøge den gældende praksis og rutiner med udgangspunkt i kritisk refleksion. De nye praksisser

og forståelser, som projektet bibringer, anses for tage afsæt i ’forstyrrelser’ i institutionerne. Hvis denne for-

styrrelse mødes med åbenhed over nye måder at anskue arbejdet på, vil organisatoriske læring og nytænk-

ning være en mulighed og den pædagogiske intervention kan implementeres med positive resultater.  

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 omsætning i

praksis, og dernæst er der forskel på den sociale sammensætning i de forskellige kommuner og i de enkelte in-

stitutioner, hvilket bevirker, at nogle kommuner/institutioner løfter en tungere social opgave end andre. For-

skellige tidsperioder med forskellige konjunkturer og forskellige geografiske områder kan dermed kræve vidt
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forskellige interventioner og styringsinstrumenter (ibid:211) og på den baggrund opnå forskellige former for

resultater og effekt af Lovgivning og indsatser knyttet til. 

Når medarbejdernes implementeringsadfærd skal undersøges, kan denne både anskues som en afhængig

variabel, hvilket vil sige, at medarbejdernes 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 markarbejdernes adfærd påvirker implementeringen, uden at der tages højde for, hvilke

påvirkninger der influerer på markarbejdernes virke.  

Implementerings- og læringsteori – en produktiv sammenhæng

I analysen af forhold, der påvirker den pædagogiske interventionssucces, hentes der inspiration fra Winters

model for implementering suppleret med udvalgte organisatoriske aspekter, som skitseret ovenfor under

henvisning til såvel Fixsen (2005) som Winter & Nielsen (2008). Det samme teoretiske udgangspunkt anven-

des i nærværende analyse.

Dette teoretiske grundlag inddrages videre frem i analysen af institutioners udgangspunkt (forudsætninger)

(kapitel 4) og bevægelse (implementeringsprocesser) og i en senere skitsering af nogle foreløbige sammen-

hænge mellem dette og påvist effekt (kapitel 6). Interessen retter sig mod at studere forskelle ud fra de aspek-

ter, der antages at have betydning, men også at identificere en typologi, det vil sige nogle mønstre, der kan

samle analysen. Skitser til sidstnævnte analyse vil blive baseret på en kobling mellem implementeringsteori

og teori om organisatorisk læring. Med dette teoretiske udgangspunkt gøres det nemlig muligt at belyse og

skitsere, hvordan og hvorvidt medarbejderne (her pædagogerne) i den pædagogiske ledelses optik udvikler

organisationsformer, som sigter imod at igangsætte personalets arbejde med at undersøge, kritisk reflektere

over og søge fornyelse gennem fælles læreprocesser gennem institutionshverdagen. Ifølge forskningen inden

for organisatorisk læring er der en række 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 implementeres. Dette læringsteoretiske perspektiv ses som et produktivt bidrag

til videreudvikling af analysemodellen om implementering relateret til en pædagogisk kontekst, der i den

grad er præget af fællesskaber om læring og organisationsudvikling. 

1.4 SAMMENFATNING  

Der er i forhold til København Kommunes projektbeskrivelse, som skitseret ovenfor ” et behov for at øge viden

om metoder og effekter i daginstitutionernes arbejde med udsatte børn, for en øget systematisering af disse

metoder og dermed en konceptualisering af de tilbud, der gives til udsatte børn, således at de i højere grad kan

deles/bruges på tværs af kommunens daginstitutioner og løftes op til et mere generelt niveau, f.eks. i imple-

menteringen af læreplaner og det forebyggende arbejde”.  

Projektet som rummer de to beskrevne delprojekter Familiepladsprojektet og Basispladsprojektet tager netop

fat i fat i disse problemstillinger ved at fokusere på ”en afklaring af metoder og effekter, og herigennem styrke

og videreudvikle tilbuddet af mellemformer. Familieplads-projektet tager direkte fat i behovet for udvikling af

nye mellemformer og en familieinddragende indsats. Også generalisering/udvikling af metoderne i basisplads-
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projektet, og derigennem en kvalificering af almenpædagogikken, kan være medvirkende til en styrkelse af til-

buddet til børn, som ligger mellem almen- og specialområdet”. 

Begge delprojekter har fokus på at konceptualisere ”mellemformer” af daginstitutionspladser. Mellemformer

kan forstås som former mellem almenområdet og specialområdet (basispladser), men også mellem almen-

området og basispladser (familiepladser), således at det er muligt at få et større kontinuum af tilbud. Begge

projekter omfatter tre dimensioner, og afdækning af effekter knytter sig til: 

– Trivsel – der fokuserer på styrkelsen af barnets tilknytning, barnets relationer til andre børn og de

voksne. Barnets personlige kompetencer og dets selvværd.

– Læring – der fokuserer på styrkelsen af barnets sociale, kognitive og sproglige kompetence. 

– Samarbejde med forældre – med fokus på om samarbejdet med forældre målt på tilfredshed med insti-

tutionen fremmes. Endvidere søges indikatorer på om projektet styrker forældres opfattelse af egen til-

knytning til institutionen, barnet, samt støtter forældres opfattelse af egen opdragelse.

Formålet med effektmålingsopgaven er at vurdere effekterne af indsatsen. Det vil sige om projektforløbet i

Familie- & Basispladser fremmer børns 1) trivsel og 2) læring samt 3) forældresamarbejdet. I undersøgelsen

af effekter inddrages udvalgte kontekstuelle forholds betydning for effekter, der antages at knytte sig til den

måde interventionen er omsat i institutionerne og faktorer af betydning, bl.a. institutionelle forhold, imple-

mentering af viden om læring og institutionel udvikling.

Efterfølgende beskrives effektundersøgelsens datagrundlag og metode, og det vil fremgå, at vi især lægger

vægt på at belyse effekterne af intervention vurderet på børns udbytte (outcome). Desuden undersøges den

institutionelle udvikling (output) i et organisatorisk læringsperspektiv, som den har fundet sted som konse-

kvenser af den pædagogiske interventions kvalificeringsprocesser rettet imod de professionelle.
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DEL I SCREENINGEN

KAPITEL 2. DATAGRUNDLAG OG METODE 

2.1. FORSKNINGSDESIGN

Effekter af indsatserne i Familie- og basispladsprojektet måles ved at gennemføre en ’før – og efter’ måling

med henblik på at kunne belyse fremskridt på de udvalgte parametre. Der er i vinteren/foråret 2008 blevet

gennemført en ’baseline-måling’ ved projektets start, og der gennemføres en slutmåling (2. nedslag) ved pro-

jektets afslutning – vinter/forår 2009. 

I undersøgelsen af effekter inddrages udvalgte kontekstuelle forholds betydning for effekter. Dvs. i effekt-

målingen inddrages faktorer, der antages at påvirke effekter, herunder børnenes baggrund, børnesammen-

sætning i institutionerne samt institutionelle forhold, som relaterer sig til implementering af viden om læring

og institutionel udvikling. Den screening af børnenes kompetencer, som er gennemført i forbindelse med

projektet, har primært til formål at beskrive en baseline i forhold til projektet og de indsatser/interventioner,

der efterfølgende er blevet sat i gang. Screeningen skal med andre ord afdække, hvilke kompetencer, man

fandt hos børnene, før interventionsforløbet blev sat i gang. Da interventionsforløbet og projektet var forbi,

kunne man herefter ud fra en ny screening bedømme effekterne af projektet ved at sammenholde udviklin-

gen med baseline-målingen.

2.2. SAMPLING

Undersøgelsens samlede sample udgør børn ’indskrevet’ i de to typer tilbud på undersøgelsens starttids-

punkt; familiepladser og basispladser i Københavns Kommune, hvor forældrene har underskrevet samtyk-

keerklæring på deltagelse i DPU’s undersøgelse af projektet (160 børn fordelt på 29 institutioner). Udvælgelsen

følger den måde udvælgelsen af konkrete børn og forældre er foretaget af projektansvarlige i Københavns

Kommune. Nogle børn indgår imidlertid kun i den ene del af screeningens to undersøgelsestidspunkter, idet

børnene er henholdsvis gået ud af eller begyndt i institutionen sommeren 2008. For disse børn benyttes pæ-

dagoger som informanter (i form af udfyldelse af spørgeskemaer på barnet). For disse to grupper af børn kan

der således ikke gennemføres traditionelle effektmålinger. Analyserne vil her hovedsageligt bære præg af

statusopgørelser med referencer til resten af undersøgelsesgruppen. Deltagende forældre, der er blevet in-

terviewet om deres barn er N = 103. De børn, der er foretaget forældreinterview omkring, er de børn der ikke

er startet i skole sommeren 2008. Der er foretaget børneinterview/observationer med 85 børn. Det reducerede

antal i denne sidste del af undersøgelsen af projektet skyldes hovedsageligt manglende fremmøde af børnene

i institutionerne pga. sommerferie (selvom aftaler var indgået), at barnet er stoppet i institutionen eller startet

skole før tid. Endeligt er det fra DPU’s side i samarbejde med Københavns Kommune vurderet, at gennemfø-

relsen af børneinterview/observationer med børnegruppen med ’autismespektrumforstyrrelser’ ville være

uhensigtsmæssig, hvorfor disse interview er fravalgt. 
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2.3. SCREENINGSREDSKABER

Screeningen gennemføres ved brug af udviklede og videreudviklede instrumenter, som er blevet anvendt og

valideret i det danske HPA-projekt1 om børns trivsel (socio-emotionel udvikling, forekomst af psykosociale

vanskeligheder og styrker) og læring (opdelt på seks læreplanstemaer). 

Datagrundlaget er tilvejebragt via:

• Spørgeskemaer til pædagoger om børnenes socio-emotionelle kompetencer og læring.

• Strukturerede interview af forældre med udgangspunkt i samme spørgeskema, som pædagogerne har

udfyldt. Disse spørgeskemaer er suppleret med spørgsmål om forældrenes oplevelse af institutionssam-

arbejdet, børnenes tilknytning til forældrene samt holdninger til opdragelse. I de tilfælde der har været

behov for sproglig oversættelse, har en tolk deltaget i interviewet.

• Strukturerede kvalitative interview med alle institutionsledere (eller souschefer) i de deltagende 29 in-

stitutioner.

• Børneobservationer/interview ved tilstedeværelse af forsker med udgangspunkt i en videreudvikling

af TRAS – Tidlig Registrering Af Sprogudvikling.

Screeningsdata kobles til oplysninger fra Danmarks Statistik (DS), hvorved det gøres muligt at identificere

samplet på social baggrund og udsathed. Endvidere kan de 29 institutioners samlede rekrutteringsgrundlag

vurderes på samme måde ved at koble børnenes cpr-numre til DS. Sidstnævnte kørsel sikrer viden om bør-

nesammensætning i institutionerne, hvilket kan have betydning for effekter – herunder for arbejdet med

inklusion. Der sikres fortrolighed om behandling af data, og undersøgelsen anmeldes til datatilsynet, hvorved

det sikres, at data behandles forsvarligt, og at alle nødvendige forholdsregler tages.

2.4. SPØRGESKEMA TIL PÆDAGOGER/INTERVIEW MED FORÆLDRE

Der spørges i spørgeskemaet til pædagoger til i alt 13 faktorer, der giver et bredt billede af børnenes kompe-

tencer (baseline) og kompetenceudvikling (end point måling). Disse faktorer er:

Socio-emotionelle kompetencer og vanskeligheder

• Selvstændighed og koncentration

• Samarbejde og tilpasningsevne

• Sociabilitet – blandt jævnaldrende

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

30

1 Forskningsprojektet ’Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt’ (HPA-pro-
jektet) har som overordnet formål at kaste lys over problemstillingen: Hvilke interventionsformer, har positive effekter med hen-
syn til målopnåelse i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – set på basis af et handlekompetenceperspektiv.
Projektet går således ud på at undersøge, hvordan der kan arbejdes med pædagogiske forandringer, så socialt udsatte børn præget
af negativ social arv styrkes bedst muligt i udvikling af handlekompetencer og dermed livschancer. HPA-projektet gennemførtes
ved projektleder, lektor og ph.d. Bente Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) og var finansieret af Det Strategiske
Velfærdsforsknings Program (Oktober 2005 til maj 2009). 
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• Antisocial adfærd/urolighed

• Empati og pro-social adfærd

• Åbenhed

Læringskompetencer specifikt relateret til læreplanstemaerne sprog (literacy), natur (tal/science) 

og kultur

• Sproglig kompetence – kommunikation

• ’Science’ – tal, matematisk forståelse og kompetence

• Naturkompetence/naturfænomener

• Kulturel kompetence, udtryksformer og værdier

Læringsberedskab – læringsparathed – kompetencetemaer

• Mestring af udfordringer mht. læring

• Nysgerrig udforsken

• Initiativtagning, kreativitet

I forældreinterviewene spørges endvidere til forældrenes oplevelse af institutionssamarbejdet, børnenes til-

knytning til forældrene samt holdninger til opdragelse. Spørgsmålene om tilknytning er udformet på bag-

grund af John Bowlby og Mary Ainsworths tilknytningsteori og fire primære mønstre for tilknytningsadfærd,

-stile og -relationer. De 4 tilknytningsmønstre2 er operationaliseret til fire kategorier for adfærd/reaktions-

mønstre i spørgeskemaet3, og ud for hvert mønster, er der opstillet fem svarkategorier (som i resten af spør-

geskemaet), som markerer hvor ofte dette mønster/adfærd forekommer i forskellige kontekster, som der spør-

ges ind til. Spørgsmålene til forældrenes opdragelsesværdier og opdragelsen i praksis er i modsætning til

resten af spørgeskemaet udformet som kvalitative spørgsmål. Hermed opnås en mere nuanceret viden om

forældrenes opdragelsesværdier ved projektets og undersøgelsens begyndelse (baseline), som kan benyttes

til en senere sammenligning og vurdering af udviklingen ved projektets afslutning. 

2.5. TRAS (TIDLIG REGISTRERING AF SPROGUDVIKLING)

TRAS er et pædagogisk observationsmateriale for sprog og sprogudvikling hos børn fra 2 til 5 år. Materialet

gør det muligt at følge, registrere og vurdere et barns sprogudvikling, dels i forhold til den alderssvarende

2 De fire tilknytningsmønstre er: Sikker tilknytning (tilknytningsadfærd B), ængstelig/passiv/afvisende tilknytning (tilknyt-
ningsadfærd A), ængstelig/ambivalent/modstræbende tilknytning (tilknytningsadfærd C) og ængstelig/desorganiseret tilknyt-
ning (tilknytningsadfærd D) (Bowlby, 1988).
3 De fire kategorier for tilknytningsadfærd/reaktionsmønstre er: 1) Kommer over til dig for at blive trøstet og/eller bekræftet,
2) Undgår helst kontakt og/eller ignorerer dig, 3) Kommer over til dig, men har samtidigt svært ved at blive trøstet og/eller bli-
ver vred og 4) Trækker sig tilbage, er på tværs og/eller bliver bange.



sproglige udvikling og dels i forhold til barnets egen individuelle sprogudvikling over tid. Materialet giver

viden om sprog, sprogudvikling og vanskeligheder med sproget. Der er lagt vægt på områder med stor be-

tydning for den sociale, emotionelle og kognitive udvikling: samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprog-

forståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion. 

Udviklingen af TRAS-materialet baserer sig på et konstruktivistisk syn på sprog og har grundopfattelsen, at

barnet er aktiv i sprogtilegnelsen og udvikler sit sprog i samspil med sine omgivelser. Dermed får barnets

omgivelser og særligt barnets primære omsorgspersoner (forældre, pædagoger o.a.) en vigtig rolle i barnets

sprogtilegnelse og sprogudvikling (Espenakk, 2003). TRAS er et observationsmateriale og ikke en test, og er

derfor ikke relateret til faste normer for de færdigheder, der observeres. TRAS er imidlertid opbygget ud fra

den antagelse, at de forskellige normer for adfærd, som observeres, er aldersafhængige. Disse aldersrelaterede

antagelser bygger på erfaringer fra sprogvidenskab, småbarnspædagogik og udviklingspsykologi. Disse an-

tagelser er afprøvet og valideret (ibid). 

Anvendelsen af TRAS materialet benyttes i vores undersøgelsesdesign som en blandt flere forskellige under-

søgelsesmetoder, og indgår således som supplement til de andre screeningsredskaber for at få et så fyldest-

gørende og bredt billede af børnene og deres udvikling som muligt. Der er således også i pædagogspørgeske-

maet og forældreinterviewene blevet spurgt ind til nogle af de samme områder, som der observeres på med

udgangspunkt i TRAS materialet. Der er i projektets forskningsdesign valgt at der fokuseres på de kognitive

og sproglige aspekter af TRAS som supplement til mere dybdegående spørgsmål til det sociale, som indfanges

i pædagogspørgeskemaet og forældreinterviewene. 

TRAS-observationen/interviewet af barnet udføres to gange af forsker i institutionen (ved baseline-målingen

og igen ved den opfølgende 2. måling). Forskeren er til stede i institutionen hele dagen sammen med barnet

og deltager i de aktiviteter institutionen har på programmet den pågældende dag. For at opnå et så fyldest-

gørende billede af barnet som muligt er observationerne foretaget ved en kombination af:

1) Observation af barnet i dets dagligdag i institutionen, hvor forskeren interagerer med barnet, og dermed

får mulighed for at komme tæt på barnet og dets relationer, og få en tættere forståelse af barnets og dets

sproglige og kognitive kompetencer. 

2) Interview med barnet i en særlig tilrettelagt situation, hvor forskeren og barnet laver forskellige akti-

viteter og opgaver sammen, og der stilles spørgsmål hertil. De fleste interview foretages i et roligt rum,

hvor forskeren og barnet sidder alene sammen, og hvor barnet afskærmes fra forstyrrende stimuli. I de

tilfælde hvor det i fællesskab med pædagogen vurderes at barnet ikke er blevet trygt ved og fortrolig med

forskeren (og det derfor ikke er hensigtsmæssigt at barnet sidder i et rum alene med denne), foretages in-

terviewet i et roligt hjørne af stuen eller barnet får en legekammerat med ind til at deltage i aktiviteterne.

Hermed mindskes risikoen for, at interviewet/observationen bærer præg af en ”testsituation”, og det

søges sikret at interviewet bliver en god oplevelse for barnet.

3) En observation af barnet i dets dagligdag og samspil med andre børn, hvor forskeren blot registrerer

barnets brug af sproget. Ved den generelle observation af barnet opleves barnet i en fri situation, frem

for blot på tomandshånd, som man gør ved interviewet og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter

og opgaver. Herved sikres at barnets færdigheder ikke kun observeres ud fra arrangerede situationer og

derfor udelukkende udmunder i en registrering af en situationsbunden beherskelse af færdigheder. 
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For at imødekomme det forhold at billedet af barnets sproglige og kognitive kompetencer og udvikling samt

trivsel kan variere fra dag til dag, og at forskellige faktorer kan spille ind i forhold til de resultater der opnås

den pågældende dag, hvor observationerne/interviewet foretages, er inddraget en pædagog, der kender bar-

net godt. Gennemførelsen af observationerne og registreringen af resultaterne sker således i et samarbejde

og sparring med pædagogerne.

Der tages i analyserne af data opnået med TRAS forbehold for børns almene udvikling, og resultaterne (af de

andre screeningsspørgsmål) sammenholdes med resultater af 2700 andre børns udvikling fra det såkaldte

HPA-projekt. Desuden kobles screeningsdata til baggrundsdata fra Danmarks Statistik, hvormed det gøres

muligt at identificere børnene på social baggrund, alder osv. Disse data sættes i relation til de primære krite-

rievariable. Ved kombinationen med data fra institutionslederinterview, pædagogspørgeskemaer og foræl-

dreinterview opnår vi på denne måde viden om et generelt billede af barnet, forældres forhold til institutio-

nen, institutionelle forhold, som relaterer sig til læring og institutionel udvikling, som givetvis kan have

betydning for effekter. Der er således ikke tale om TRAS resultatet som én enkelt effektvariabel, der benyttes

som kriterievariabel for analysen. Der er i stedet tale om såkaldte multivariate analyser, hvor de forskellige

faktorers betydning for variationen i de forskellige variable undersøges.
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KAPITEL 3. KVANTITATIVE ANALYSER

De følgende afsnit behandler på kvantitativ vis data fra spørgeskemaer til henholdsvis forældre og pædagoger

samt TRAS-skemaet. Analyserne kan overordnet set opdeles i tre. 

Den første analyses sigte er at forklare påvirkninger 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 baseline spørgeskemaerne. Denne ana-

lyse indeholder en korrelationsanalyse, der har til formål at undersøge sammenhængen mellem forældres

og pædagogers besvarelser af spørgeskemaerne. Hernæst udføres en såkaldt 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 baggrundsoplysninger.

Formålet med den anden analyse er at afdække indbyrdes kausale effekter og korrelationer mellem de tre

skemaer fra baseline. Til dette formål er opstillet en strukturel ligningsmodel, der indeholder faktorer fra alle

tre skemaer. Modellen forklarer hvordan bestemte adfærdsmønstre og/eller evner påvirker hinanden. Den

gør os dermed klogere på hvilke egenskaber der forværrer eller forbedrer de udsatte børns indlæring og trivsel

og i forlængelse heraf hvilke områder der med fordel kunne fokuseres på.

Den tredje analyse har til formål af undersøge om der har været en effekt af indsatserne og i givet fald hvor

stor denne er, målt på trivsel, læring og forældresamarbejde. I effektanalysen skelnes der mellem familie -

pladser og basispladser og effekterne for disse sammenlignes med effekterne af HPA. Der benyttes såkaldte

latente vækstmodeller i kombination med krydstabulering af køn og alder for at afdække problematikken.

3.1. PROBLEMATIKKER

Forud for analysernes gennemførelse er det nødvendigt at undersøge homogeniteten inden for målgruppen.

For at nå til robuste resultater er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem grundlæggende karaktertræk

(medmindre disse indgår eksplicit i analyserne). Fordi det samlede datamateriale er relativt lille, 103 besva-

relser fra forældre, 149 fra pædagoger og 84 fra TRAS-skemaet, er det ikke forsvarligt at dele analyserne op

på eventuelle undergrupper. Dette kan være et problem, da diversiteten i de udsatte børns handicap/van-

skeligheder er meget stor. I alt findes der fem forskellige ”diagnoser” inden for målgruppen:

• Børn med psykosociale vanskeligheder

• Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i lettere grad

• Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Normalt begavede børn med autismespektrumsforstyr-

relser

• Børn med hørehæmning

• Immunsvage børn
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Hvorledes disse grupper vurderes på de i spørgeskemaerne inkluderede parametre er formentlig ikke ens.

Børn med hørehæmning opfører sig i udgangspunktet væsentligt anderledes end børn med autismespek-

trumsforstyrrelser. Og årsagen til at et barn fra den ene gruppe opfører sig, som det gør, kan være helt for-

skellig fra grunden til, at et barn fra den anden gruppe opfører sig, som det gør. Med dette in mente kan ana-

lyserne give resultater, der ikke umiddelbart giver intuitiv mening, når man betragter børnene under et, men

eventuelt vil give fin mening for en delmængde af børnene. 

En anden væsentlig problematik forbundet med denne analyse er forældrenes og pædagogernes reference-

rammer. Måden hvorpå forældrene vurderer deres barn kan være meget anderledes end den måde, pæda-

gogen vurderer det samme barn. Der kan også være stor forskel på, hvordan de forskellige ’institutioner’ vur-

derer barnet. En pædagog i en institution med hørehæmmede børn (eller fx børn med psykosociale

vanskeligheder) kan meget vel bruge flokken af børn i institutionen som referenceramme for vurderingen

af det enkelte barn. Samtidig kan det tænkes, at en pædagog i en anden institution med børn med psykoso-

ciale vanskeligheder vurderer det enkelte barn i forhold til en referenceramme, der indeholder det gennem-

snitlige danske barn. Det er ikke muligt at dechifrere, hvordan referencerammen for den enkelte besvarelse

ser ud og derfor ikke muligt at kontrollere for denne subjektivitet i analyserne. 

Som illustration af ovenstående problematikker vises herunder to tabeller, der hver i sær indeholder besva-

relser fra henholdsvis forældre og pædagoger på det samme spørgsmål: ”Samlet set mener du da, at barnet

har vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?” Besvarelserne er krydset med en in-

dikatorvariabel, der angiver, om barnet har et fysisk eller psykisk handicap eller har psykosociale vanskelig-

heder. 

Forskellen i besvarelser på tværs af grupperne fremgår tydeligt af tabellerne. Forældre til børn med fysisk

eller psykisk handicap mener i langt mindre grad, at deres barn har vanskeligheder på sociale og personlige

områder, end det er tilfældet for forældre til børn med psykosociale vanskeligheder. Pædagogerne vurderer

også børnene med psykosociale vanskeligheder til at have større vanskeligheder med personlige og sociale

områder end børnene med fysisk og/eller psykisk handicap. Forskellen er dog ikke så stor som i forældrebe-

svarelserne. Disse to observationer understreger førstnævnte pointe om, at der er væsentlig forskel på børn

med forskellige handicap/vanskeligheder.  

Fokuseres der på besvarelserne for børn med fysisk og/eller psykisk handicap viser der sig store forskelle på

forældres og pædagogers besvarelser. I den samme gruppe mener 77 procent af forældrene, at barnet ingen

personlige og sociale vanskeligheder har. Kun 27 procent af pædagogerne til de selvsamme børn er af samme

opfattelse. Dette illustrerer meget fint problematikken forbundet med referencerammer, der ikke er identiske

for forældre og pædagoger.

Det er ikke helt så nemt at identificere problemet med forskelle på referencerammer på tværs af pædagoger.

Forskellen på besvarelserne af tabel 2 kan nemlig enten stamme fra forskelle i målgrupper eller i forskelle

på referencerammer eller en blanding af de to. 
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Tabel 1: Forældre: Samlet set mener du da, at barnet har 

vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?

Tabel 2: Pædagoger: Samlet set mener du da, at barnet har 

vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?

I de følgende afsnit er det vigtigt af have disse problematikker in mente, da de meget vel kan spille en bety-

delig rolle ved nogle af de resultater, der ikke umiddelbart giver intuitiv mening.

3.2. KORRELATIONSANALYSE

Som nævnt i forrige afsnit eksisterer der i data betydelige uoverensstemmelser mellem pædagog- og foræl-

drebesvarelser af enslydende spørgsmål om det enkelte barn. For at undersøge disse uoverensstemmelser

nærmere er foretaget korrelationsanalyser. Hvis der ses bort fra eventuelle forskelle på referencerammer,

har korrelationsanalysen grundlæggende to formål. For det første opnås en bedre fortrolighed med data, så-

ledes at de endelige konklusioner træffes med større forsigtighed og styrke. For det andet, og måske vigtigst,

diagnosticeres et grundlæggende problem, nemlig at fortroligheden mellem forældre og pædagoger ikke er

tilfredsstillende. De svarer ikke ensrettet på de enkelte spørgsmål i skemaerne, hvilket er en indikation på, at

vigtig information om det enkelte barn går tabt i kommunikationsrummet mellem forældre og pædagog. I

værste fald vil dette virke hæmmende for barnets videre udvikling. 
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Til at analysere sammenhængen mellem forældre- og pædagogbesvarelserne estimeres den såkaldte korre-

lationskoefficient, udtrykt ved Pearsons r på samtlige spørgsmål, de to grupper har til fælles. Korrelationen

mellem to variable (besvarelser) antager en lineær sammenhæng og udtrykker, hvor stærk denne lineære

sammenhæng er. 

Af definitionen følger, at korrelationskoefficienten går fra -1 til 1. En korrelationskoefficient på 1 er udtryk

for en perfekt positiv sammenhæng, mens en koefficient på 0 er udtryk for fuldstændig uafhængighed. En

positiv korrelation betyder, at der er et positivt mønster i besvarelserne fra hhv. forældres og pædagogers.

Med andre ord er der en tendens til, at hvis en forælder til et barn har svaret positivt på et spørgsmål, vil bar-

nets pædagog også svare positivt på samme spørgsmål. Ligeledes, hvis forælderen har svaret negativt, vil

pædagogens besvarelse også med stor sandsynlighed være negativ.  Det negative ekstremum, -1, er udtryk

for en perfekt negativ sammenhæng mellem variablene. I dette tilfælde betyder det, at den enkelte forælder

har besvaret pågældende spørgsmål stik modsat af pædagogernes besvarelse. 

Ved analysens begyndelse har den umiddelbare forventning været, at korrelationerne vil ligge et godt stykke

på den positive side af nul. Dette betyder, som nævnt, at der er en betydelig overensstemmelse mellem for-

ældres og pædagogers vurdering af det enkelte barn. Derimod vil korrelationer tæt ved og mindre end nul

indikere klare uoverensstemmelser mellem, hvordan forældre og pædagoger vurderer barnet, hvilket alt

andet lige ikke giver det optimale grundlag for samarbejdet mellem de to parter. 

Korrelationskoefficienterne estimeres på samtlige spørgsmål de to respondentgrupper har tilfælles; nemlig

spørgsmålsbatterierne A, C og D.4 Resultatet af analysen opsummeres i nedenstående figur, der plotter hver

enkelt spørgsmål mod den estimerede korrelationskoeffcient.5 Overordnet synes sammenhængen mellem

besvarelserne at være meget ringe.  Besvarelserne til et enkelt spørgsmål, D18, viser sig endda i signifikant

grad at være negativt korrelerede, hvilket indikerer en systematisk uenighed mellem forældre og pædagoger

om spørgsmålet: ’Barnets læringsberedskaber: Undersøger omverdenen gennem brug af alle sanser’.  Udover

det negative resultat viser 54 pct. af spørgsmålsparrene sig at være ukorrelerede, mens de resterende er po-

sitivt korrelerede men i meget lav grad. Den største positive korrelation mellem forældre- og pædagogbesva-

relser er på 0,435, hvilken, i analytisk sammenhæng, ikke er ret stor.
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4 Kun fuldstændige spørgsmålspar indgår i analysen. Dvs. alle ’ved ikke’ og ’missing value’ besvarelser udelades fra analysen. 

5 Korrelationer der ikke er forskellige fra nul på et 5 pct. signifikansniveau sættes lig nul. 
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Figur 1: Korrelationskoefficienter på spørgsmålsgrupperne A, C og D

To eksempler på besvarelser med hhv. negativ og ingen sammenhæng illustreres i nedenstående figurer.

Disse figurer viser forskellen mellem, hvordan forældre og pædagoger har vurderet hvert enkelt barn i forhold

til de givne spørgsmål, dvs. at differensen mellem forældrevurderingen og pædagogvurderingen er udregnet

for hvert enkelt barn i de relevante spørgsmål. Mere specifikt repræsenteres børnene af den vertikale akse,

mens differenserne plottes ud af den horisontale. Efter at have udeladt ’ved ikke’ besvarelser går skalaen i

hvert tilfælde fra 1 til 5; hvor 1 repræsenterer ’sjældent/aldrig’, mens 5 repræsenterer ’næsten altid/altid’6.

6 Denne notation går igen i faktoranalyserne, regressionsanalyserne og den strukturelle ligningsmodel.



Såfremt der er fuldstændig enighed er differensen nul og dermed ikke afbildet i figuren. Store og hyppige

udslag, positive såvel som negative, er derimod udtryk for uenighed og vises som pinde i figuren.

De mange positive udslag i figuren nedenfor indikerer, at forældrene generelt giver en væsentligt bedre vur-

dering end pædagogerne på spørgsmålet om barnet giver en undskyldning eller ej efter en forseelse eller et

fejltrin. Ud af 86 sammenholdte besvarelser er kun 19 enige, hvilket er få givet skalaens relativt få trin.

Figur 2: Forskelle mellem forældre- og pædagogbesvarelser

Figuren nedenfor samler besvarelserne til spørgsmålet om, hvorvidt barnet mobber eller ej. De relativt mange

negative udslag viser, at forældrene generelt har vurderet barnet mere negativt end pædagogerne. Dog er

der større enighed at spore end i ovenstående; 38 ud af 88 individer blev tildelt den samme score. Dette skyl-

des givetvis spørgsmålets skarpere karakter. 

Figur 3: Forskelle mellem forældre- og pædagogbesvarelser

Langt størstedelen af korrelationerne angiver markante uoverensstemmelser mellem besvarelserne fra for-

ældre og pædagoger. Dette kan skyldes flere ting, herunder, som tidligere nævnt, en mangelfuld kommuni-
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kation mellem pædagoger og forældre. Forældres og pædagogers referencerammer er givetvis også forskel-

lige. Yderligere kan en del af grunden måske findes i at der er forskel på de miljøer hvori forældre og pæda-

goger vurderer barnet. Større/mindre tryghed i hjemmet i forhold til institutionen, varierende antal lege-

kammerater og graden af voksen indblanding på hjemmefronten kan være med til at farve forældrenes

besvarelser. I modsætning hertil er miljøet i institutionerne mere stabilt og pædagogerne mere uvildige.

Denne pointe giver anledning til at prioritere den videre analyse således, at der tages udgangspunkt i pæda-

gogbesvarelserne. Dermed sikres også større overskuelighed og validitet af resultaterne. 

Afslutningsvis inddrages spørgsmålsbatteriet, E – ’forældres tilknytning til institutionen’, idet det giver et

billede af forældrenes personlige opfattelse af samarbejdet mellem institutionen og hjemmet. Spørgsmålene

E8, E9 og E10 vedrører specifikt kommunikationen mellem forældre og pædagoger, hvorfor besvarelsen af

disse præsenteres i nedenstående figurer. 

Figur 4: Forældres tilknytning til institutionen I

Figur 5: Forældres tilknytning til institutionen II
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Figur 6: Forældres tilknytning til institutionen III

Den relativt pæne bedømmelse står i umiddelbar kontrast til konklusionen ovenfor. At forældrene opfatter

kommunikationen som værende tilfredsstillende betyder dog ikke, at dette er tilfældet. Det kan i ligeså høj

grad være endnu et eksempel på manglende anerkendelse af et eksisterende problem. Under antagelsen af

at der eksisterer et ’opfattelsesmæssigt problem’ mellem forældre og pædagoger, betyder den positive be-

dømmelse, at dette problem ikke rigtig anerkendes af forældrene. En pointe, der i modsætning til det umid-

delbare billede, understøtter resultaterne fra ovenstående korrelationsanalyse. 

Ovenstående ændrer ikke ved den grundlæggende konklusion, at der eksisterer væsentlige uoverensstem-

melser mellem forældre og pædagoger, hvorfor vi med rimelighed kan prioritere pædagogbesvarelserne i

den videre analyse.

3.3. FAKTORANALYSE I REGISTERSAMMENHÆNG

Faktoranalysens formål er at kondensere det omfattende og meget nuancerede spørgeskema til få og præcise

pointer. Med faktoranalysen afdækkes eventuelle underliggende latente dimensioner. Tanken bag faktor-

dannelsen 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 fælles overordnet tema – som fx koncentrationsevne eller sproglig formåen. Eksempelvis er der stor sand-

synlighed for, at respondenterne svarer nogenlunde overensstemmende på spørgsmålene: ’Udfolder sig godt

sprogligt’ og ’Kan fortælle en sammenhængende historie’. En af fordelene ved faktordannelsen er at den re-

ducerer kompleksiteten i datasættet, fordi resultatet af faktoranalysen er et lille antal faktorer, der hver især

indeholder information fra et større antal variable. Disse faktorer kan med fordel anvendes som afhængige

variable i de efterfølgende regressioner der undersøger påvirkningen af udvalgte socioøkonomiske og kultu-

relle variable på børnenes sociale kompetencer og læringskompetencer. 

I forlængelse af korrelationsanalysens resultater som vidner om ringe sammenhæng mellem forældre- og

pædagogbesvarelser tages i faktoranalysen og den senere regressionsanalyse udgangspunkt i pædagogbe-

svarelserne da disse i højere grad end forældrebesvarelserne giver en realistisk vurdering af børnenes sociale
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kompetencer og læringskompetencer. Herudover overstiger antallet af besvarelser fra pædagoger klart an-

tallet af forældrebesvarelser, 149 mod 103, hvilket sikrer yderligere robuste resultater.

Størstedelen af spørgsmålene i skemaet til pædagogerne egner sig udmærket til faktordannelse7. Spørgs-

målsafsnit A, B, C og D kan inkluderes med undtagelse af spørgsmålene 11-15 som er betinget af et tidligere

spørgsmål, hvorfor antallet af respondenter er for lille til en meningsgivende analyse. Derfor inkluderes disse

spørgsmål ikke i faktoranalysen.  Under estimationen viser det sig at spørgsmål B3, B19, C10 og C32 har en

meget lav kommunalitet8 og derfor udelukkes også disse spørgsmål fra det endelige resultat. Herudover udgår

spørgsmålene, A36, B13 og C14, fordi de ikke har tilfredsstillende faktorladninger på nogen af de fundne fak-

torer9.  Til slut reduceres modellen ved at udelukke spørgsmål A41, da denne har en såkaldt tilfredsstillende

ladning på i alt 4 faktorer og dermed ikke synes at være påvirket af en unik underliggende faktor.

Resultatet af faktoranalysen præsenteres her10.

Tabel 3: Faktorer dannet på baggrund af spørgsmål til pædagoger

7 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.

8 Den del af variablens variation som forklares af en given fælles faktorstruktur.

9 ’Ikke tilstrækkelig’ – ladning < 0,3

10 Variablene rangordnes efter størrelsen af deres faktorladninger, således at de spørgsmål, hvis variation der forklares bedst af
den fælles faktor, står først. 
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11 En faktor bestående af to eller færre variable er ikke meningsgivende i den videre analyse.
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3.4. REGRESSIONSANALYSE

Regressionsanalysens grundlæggende formål er at identificere de bagvedliggende årsager til børnenes forskel-

lige sociale kompetencer og læringskompetencer. Ideelt vil analysen forklare variationer i de enkelte børns ka-

raktertræk 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 forældrenes uddannelse.

Inden analysen gennemføres, er det dog værd at nævne, at fordi undersøgelsen vedrører en gruppe børn, der

tilhører den svageste procentdel, enten psykosocialt, fysisk eller psykisk, er det nok givetvis ikke muligt at

finde den samme grad af forklaring på deres sociale kompetencer og læringskompetencer ud fra deres sociale

arv, som det var tilfældet i en tilsvarende analyse af almindeligt fungerende børn. Herudover er der, som tid-

ligere nævnt, stor variation indenfor gruppen. Grundlæggende kan børnene opdeles i to grupper: En gruppe

med psykosociale vanskeligheder og en gruppe med et psykisk eller fysisk handicap. Den første gruppe vil

typisk have den socialt svageste baggrund, mens man i den anden i højere grad kan finde mere ressource-

stærke forældre. Når disse grupper behandles som en samlet gruppe, er det vanskeligt at nå frem til de re-

sultater af samme slags som resultaterne for de almindeligt fungerende børn. 

Overordnet forventes det derfor at traditionelle kausale effekter fra social baggrund til adfærd, for denne

gruppe, ikke er fremherskende i samme grad som det ville være tilfældet for en repræsentativ gruppe af dan-

ske børn. Netop fordi gruppen indeholder individer, hvis handicap er opstået tilfældigt – medfødt, vil en stor

del af deres adfærd ikke kunne forklares af relevante baggrundsvariable.      

3.4.1. METODE 

De fundne faktorer, der beskriver børnenes forskellige karaktertræk, regresseres nu separat på en række bag-

grundsvariable. Hensigten er, at samtlige faktorer som udgangspunkt udsættes for den samme regression

idet kun den afhængige variabel udskiftes hver gang. Således er antallet af regressioner lig antallet af faktorer,

16. De enkelte regressioner vil indikere hvilke baggrundsfaktorer, der er afgørende for børnenes forskellige

karaktertræk. Selvom udgangspunktet for samtlige regressioner er det samme, vil de endelige, bedste, mo-

deller indeholde et varierende udvalg af de 9 forklarende variable. 

De forklarende variable, der beskriver forældrenes baggrund, specificeres nedenfor.  

alder_far og alder_mor: Alder målt i år.

udd_ far og udd_mor: Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er søgt rangordnet, således at korte-

ste 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 prak-

tik og hovedforløb
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4: Kort videregående uddannelse

5: Mellemlang videregående uddannelse

6: Bachelor, Lang videregående uddannelse, Forskeruddannelse

indk_far og indk_mor: Årlig indkomst målt i DKK

køn: Dummy variabel der måler ’alt andet lige’ effekten ved at være dreng ift. referen-

cekategorien, pige. (dreng: køn = 1).  

indv: Dummy variabel der måler ’alt andet lige’ effekten ved at begge ens forældre er

indvandrere ift. referencekategorien, at begge eller en af forældrene er af dansk

herkomst. (Begge forældre er indvandrere: indv = 1).  

begge: Dummy variabel der måler ’alt andet lige’ effekten ved at begge ens forældre sta-

dig er sammen ift. referencekategorien, at dette ikke er tilfældet. (Begge forældre

er sammen: begge = 1).

Principielt ønsker vi i hvert tilfælde at gå fra en generel til en specifik tilstand. Fordelen ved at starte med et

antal forklarende variable, der i de fleste tilfælde viser sig at være for højt er, at vi ved iterativ elimination af

irrelevante variable kan nå frem til en model, hvor parameterestimaterne har den højeste signifikans. Den

umiddelbare ulempe ved at eliminere antallet af forklarende variable er, at modellens overordnede forkla-

ringsgrad, R2, falder. Dette kompenseres dog af, at vi opnår parameterestimater med mindre varians. 

Overordnet er det vanskeligt at tillægge parameterestimaterne nogen absolut individuel tolkning. For det

første repræsenteres de enkelte 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 stig-

ning på en i faktoren dækker over en stigning i nogle enkeltspørgsmål og et fald i andre. Som konsekvens

heraf rapporteres udelukkende de standardiserede beta-koefficiener, der angiver sammenhængen uafhængig

af den enhed variablene optræder i12. De opnåede estimater giver dermed et billede af om variablene er ko-

rellerede og i hvilken retning denne korrelation går.  
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12 Mere præcist optræder forholdet mellem standardafvigelsen på den uafhængige og afhængige variabel som skalaer på den
ustandardiserede beta-koefficient. Fortolkningen er, at en standardafvigelses ændring i den forklarende variabel fører til betai *
standardafvigelses ændring i den afhængige. 



3.4.2. RESULTATER

Nedenfor sammenfattes resultaterne fra de individuelle regressionsanalyser. Som det fremgår af anmærk-

ningen fremgår kun beta-koefficienter, som er signifikant forskellige fra nul på et 10 pct. niveau, hvor de

egentlige signifikante koefficienter (valide ned til et 5 pct. niveau) er markeret med fed.

Tabel 4: Resultat af regressionsanalyser

F1.0 – GENEREL FORMÅEN

Umiddelbart giver regressionerne i kategorien 1.0 nogle tvetydige resultater. Der er en klar negativ ’alt andet

lige effekt’ ved, at begge barnets forældre er indvandrere på barnets sproglige formåen. Herudover viser der

sig en negativ sammenhæng mellem længden på faderens uddannelse og barnets sproglige, skriftlige og lo-

giske formåen. Dette viser sig i signifikant grad at være tilfældet i regression, 1.2 – skriftlig formåen. Ydermere

ses signifikant negative påvirkninger af, at begge forældre er samboende på barnets sproglige og kreative

formåen, 1.1 og 1.4. Dette står i kontrast til den traditionelle opfattelse af, at børn stimuleres bedst af at have

begge forældre hos sig. Men da der i denne gruppe af børn er stor sandsynlighed for at det er børn med psykisk
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eller fysisk handicap der har de mest ressourcestærke forældre, herunder at de lever sammen og/eller har

højere uddannelse end gennemsnittet, overrasker dette resultat ikke meget. 

F2.0 – FORSTYRRENDE ADFÆRD

Der synes at være en generel negativ sammenhæng mellem barnets forstyrrende adfærd og forældrenes

alder og uddannelse. Det virker besynderligt, at der er en signifikant sammenhæng mellem faderens alder

og en faldende koncentrationsevne hos barnet. Derudover synes der at være en signifikant positiv korrelation

mellem moderens indkomst og barnets tendenser til ophidselse. 

F3.0 – INITIATIVLYST/VEDHOLDENHED

Disse regressioner, vedrørende barnets evne til at være fokuseret på nye opgaver, producerer nogle svage re-

sultater. Eneste signifikante parameterestimat produceres af faktor 3.2, der indikerer en negativ sammen-

hæng mellem faderens alder og barnets evne til at kunne gennemføre en opgave og holde et generelt fokus.

Dette resultat giver ikke umiddelbart intuitiv mening og en del af forklaringen skal eventuelt findes i de tid-

ligere omtalte målgruppe-problematikker.

F4.0 – VELOPDRAGENHED

Som det var tilfældet med faktorkategorien 3.0 producerer indeksene vedrørende barnets velopdragenhed

kun et, endog svagt, signifikant parameterestimat. Regressionen antyder en negativ sammenhæng mellem

faderens indkomst og barnets anlæg for at tage hensyn til andre børn. En mulig fortolkning af dette resultat

kan være, at børn af velhavende forældre som hovedregel er mere forkælede og måske derfor mere egoistiske. 

F5.0 – SOCIAL INTERAKTION

Hvis vi ser bort fra de to mindre signifikante parameterestimater giver regression på indeks 5.2 det forven-

telige resultat, at børn, hvis forældre begge er indvandrere, synes at være dårligere til at opsøge social inter-

aktion end det er tilfældet for referencegruppen.

F6.0 – TRYGHED – NERVØSITET OVER FOR OMVERDENEN

Med det forbehold at estimaterne kun er signifikante på et 10 pct. niveau er det pudsigt, at moderens og fa-

derens indkomst er hhv. positivt og negativt korrelerede med indekset for om barnet generelt er nervøs over-

for omverdenen. Dvs. at jo højere indkomst moderen har jo mere tryg er barnet alt andet lige ved omverdenen;

hvor det omvendte selvsagt gælder for faderen. Men da de to påvirkninger nærmest udligner hinanden er

dette et relativt svagt resultat.

Overordnet giver analysen nogle svage resultater. Faktorkategorien 2.0 producerer forventelige resultater,

idet børn af mere veluddannede forældre generelt synes at have en mindre forstyrrende adfærd. Et andet re-

lativt stærkt resultat er, at børn, vis forældre begge er indvandrere, har vanskeligere ved at begå sig sprogligt

såvel som aktivt at opsøge social interaktion. Dette resultat overrasker heller ikke. 

Analysen tegner et billede af en gruppe børn, hvis sociale og læringsmæssige kompetencer ikke synes at

kunne forklares af de traditionelle baggrundsvariable som forældres indkomst eller uddannelse. I forlængelse

af de nævnte problemer inden regressionsanalysens påbegyndelse er dette ikke overraskende. Som nævnt



er det et problem, at analysen indeholder børn med hhv. psykosociale handicap og psykisk-fysiske handicap,

hvilket giver nogle fordrejede resultater. Med det formål at adskille de to grupper i analysen er forsøgt inklu-

deret en dikotom variabel, som fanger ’alt andet lige’ effekten af netop at være psykosocialt handicappet i

forhold til at være psykisk eller fysisk handicappet13. I faktorkategori 1.0, vedrørende barnets generelle in-

telligens, har variablen det forventede positive fortegn. Dvs. at børn med psykosociale handicap ’alt andet

lige’ bedømmes at have en bedre generel formåen. Dette giver fin mening, idet referencegruppen indeholder

børn, der er psykisk handicappede. Variablen viser sig at være insignifikant i de andre faktorkategorier og

ændrer ikke ved fortegnet på de oprindelige forklarende baggrundsvariable. 
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13 Psykosocialt handicap = 1, Psykisk/fysisk handicap=0. Det kan meget vel være at denne opdeling ikke er præcis nok pga. for-
skelle inden for gruppen af psykisk og/eller fysisk handicappede børn.
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3.5. STRUKTUREL LIGNINGSMODEL OG FAKTORANALYSE

Med udgangspunkt i besvarelserne af spørgeskemaerne til forældre og pædagoger samt vurderingen af det

enkelte barns sprogudvikling (TRAS skemaet) er opstillet og estimeret en strukturel ligningsmodel. Modellen

forklarer interaktion og kausale effekter på kryds og tværs af de inkluderede besvarelser af spørgsmål.

3.5.1 FAKTORANALYSE

Forud for opstillingen af den strukturelle ligningsmodel er lavet en såkaldt faktoranalyse for at afdække even-

tuelle latente dimensioner i data og reducere antallet af variable i den videre analyse14. I de tre spørgeskemaer

er der i alt 254 spørgsmål15, der egner sig til at indgå i faktoranalysen og den strukturelle ligningsmodel.  18

af disse stammer fra TRAS-skemaet og vil blive behandlet i en faktoranalyse for sig, da disse variable egner

sig godt til at være rene forklarende variable (mere herom senere i afsnittet). Tilbage er der 236 variable der

skal indgå i faktoranalyser. Dette er et uhyre stort antal variable og sammenholdt med det faktum, at der

kun findes 79 børn som er blevet observeret og vurderet med TRAS-skemaet og hvor både forældre og pæda-

goger har besvaret spørgeskemaet, skabes et fundamentalt problem ift. udførelse af en samlet faktoranalyse

på samtlige variable. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre16. Derfor er der taget udgangspunkt i spørge -

skemaernes opbygning og på den måde er der udført separate faktoranalyser på hvert af spørgebatterierne.

Spørgebatterierne A, C og D går igen i både skemaet til forældrene og skemaet til pædagogerne. Samlede fak-

toranalyser er derfor forsøgt udført her. Men pga. den ringe korrelation mellem forældre- og pædagogbesva-

relser, dannes ingen faktorer der indeholder både forælder- og pædagogbesvarelser. I sidste ende er der derfor

lavet ni separate faktoranalyser – en på hvert spørgebatteri på hver gruppe af respondenter. Dette resulterer

i 34 faktorer som beskriver data på fyldestgørende vis17. Dette er stadig et relativt stort antal faktorer at bygge

en strukturel ligningsmodel op om, hvorfor der gøres endnu et forsøg på at reducere antallet ved at lave en

ny faktoranalyse på de allerede fundne faktorer18. Denne samlede faktoranalyse har yderligere til formål at

afdække sammenhænge i besvarelserne på tværs af spørgsmålsbatterier. Det endelige resultat er fem over-

ordnede faktorer og otte individuelle faktorer der ikke kan samles i en overordnet faktor. I alt tretten faktorer.

Herunder præsenteres de tretten faktorer ved overskrifter der overordnet beskriver deres indhold, samt en

lidt mere dybdegående beskrivelse af essensen af de variable der beskrives ved faktoren. Herefter følger  ta-

beller der viser resultatet af faktoranalyserne i sin fulde længde.

14 Grunden til at der her er udført en separat faktoranalyse frem for benyttelse af de allerede fundne er, at der her er tale om en
lidt anden målgruppe. Der er færre børn i denne målgruppe da det er en nødvendighed, at både forældre og pædagoger har be-
svaret spørgekemaet samt at der er udfyldt et TRAS-skema. Dette betyder at der højst sandsynligt vil være andre variationer at
spore i data. De endelige faktorers indhold ligner dog meget de allerede fundne.

15 115 spørgsmål i skemaet til forældre fordelt på batteri A, C, D, E og F. 121 spørgsmål i skemaet til pædagoger fordelt på batteri
A, B, C og D. 18 Spørgsmål i TRAS-skemaet.

16 Da antallet af variable overstiger antallet af observationer vil korrelationsmatricen ikke være positiv definit og kan dermed
ikke inverteres. Den inverterede korrelationsmatrix er en nødvendig del af estimationen af eksplorativ faktoranalyse, og da denne
ikke kan skabes bortfalder muligheden for at inkludere samtlige variable i en samlet analyse. 

17 Undervejs i analyserne er flere variable faldet fra enten på grund af fuldstændig mangel på tilhørsforhold til en faktor eller et
svagt tilhørsforhold til flere end én faktor. Kun de endelige faktorer med den relevante variabel er inkluderet i oversigten over re-
sultaterne. 

18 Dette medfører en del usikkerhed i de endelige resultater, da man fjerner en lille del af variationen i hver enkelt variabel hver
gang man udfører en faktoranalyse. Men på grund af det meget lille antal observationer, 79, er det den bedste måde at afdække
sammenhænge i data. Pga. usikkerheden giver det dog kun mening at fortolke fortegn og effekters relative størrelse. 



Tabel 5: Overordnede faktorer
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Det detaljerede resultat af faktoranalyserne vises herunder. For overskuelighedens skyld er resultaterne

delt op i to tabeller – en for forældrebesvarelser og en for pædagogbesvarelser. Første kolonne angiver

hvilke variable der indgår i det endelige resultat. Næste kolonne angiver hvilken faktor variablene afhæn-

ger af og navngiver den, samt beskriver om det er en læringsfaktor eller socio-emotionel kompetence fak-

tor. Tredje kolonne angiver hvilke faktorer på kryds og tværs af spørgebatterier der kan siges at afhænge af

en helt overordnet faktor. (+) og (-) angiver om det givne spørgsmål/faktor indgår positivt eller negativt i

den dannede faktor19.

Tabel 6: Faktorer dannet på baggrund af spørgsmål til forældre
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19 Variablene rangordnes efter størrelsen af deres faktorladninger, således at de spørgsmål, hvis variation der forklares bedst af
den fælles faktor, står først. 
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Tabel 7: Faktorer dannet på baggrund af spørgsmål til pædagoger
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I tillæg til faktordannelsen af spørgsmålene fra spørgeskemaerne til forældre og pædagoger er der dannet

faktorer der forklarer variationen i de 18 spørgsmål der udgør TRAS-skemaet. 

Spørgsmålene i TRAS-skemaet er forskellige alt efter hvilken alder det enkelte barn har. Der opereres med i

alt tre aldersgrupper. Da målgruppen er relativt lille er det ikke hensigtsmæssigt at dele analysen op i disse

tre aldersgrupper, da der vil være for få observationer til at kunne estimere meningsfulde modeller. For at

kunne opstille én enkelt strukturel ligningsmodel i sidste ende, er det derfor nødvendigt at de enkelte faktorer

dannet på baggrund af TRAS-variablene giver mening og kan siges at beskrive hele målgruppen samlet set.

Derfor er det på forhånd antaget at de spørgsmål der hører sammen under hver kategori (der er seks katego-

rier med tre spørgsmål for hver aldersgruppe i hver) også skal beskrives af den samme faktor. På den måde

indsnævres usikkerheden for, om det gør en forskel om det enkelte spørgsmål er stillet først eller sidst inden

for den individuelle kategori i den enkelte aldersgruppe. Det viser sig at antagelsen opfyldes uden betingelser

på variablene; faktorerne lægger sig helt naturligt i tråd med spørgsmålskategorierne. 

I alt fremkommer tre faktorer, se tabellen herunder.  Den første faktor, Opmærksomhed, beskriver barnets

evne til at rette sin opmærksomhed mod en given aktivitet, enten individuel eller fælles, og til ikke at lade

sig distrahere. Den anden faktor, Ord og sætninger, beskriver barnets evne til at bruge sproget, både ved at

gøre sig forståelig udtalemæssigt og i forhold til sætningskonstruktion. Herudover også evnen til at forstå

andres sætninger og instruktioner korrekt. Den sidste faktor, Sproglig bevidsthed, opsummerer barnets evne

til at lege med sproget og bruge det i sammenhænge hvor der ikke ønskes en bestemt konsekvens af sætnin-

ger, fx sanglege og rim. 
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Tabel 8: Faktorer til beskrivelse af TRAS-spørgsmål

TRAS-faktorerne kommer til at fungere som rene forklarende variable i den strukturelle ligningsmodel, da

de i udgangspunktet beskriver barnets sproglige standpunkt og dermed ikke påvirkes af forældres og pæda-

gogers vurdering af barnet. Derimod kan barnets sproglige standpunkt have en påvirkning på sociale kom-

petencer og læringskompetencer, og det er denne påvirkning der ønskes modelleret. 

3.5.2. STRUKTUREL LIGNINGSMODEL

Metode

De fundne faktorer, syv fra spørgeskemaet til forældre, seks fra spørgeskemaet til pædagoger og tre fra TRAS-

skemaet sættes nu sammen i en strukturel ligningsmodel. I modellen indgår også fire andre variable:

• Alder:  Barnets alder i år. Denne variabel antages ligesom TRAS-faktorerne at være ren forklarende (ingen

af de øvrige variable har indflydelse på det enkelte barns alder).

• Køn: Barnets køn.

• Psykosocialt vanskeligt barn: En dikotom variabel der angiver om barnet er defineret som psykosocialt

vanskeligt eller om det har et psykisk eller fysisk handicap. Variablen antager værdien 1 hvis barnet er

karakteriseret som psykosocialt vanskeligt, 0 ellers. Også denne variabel antages at være ren forklarende

(ingen af de øvrige variable har indflydelse på hvorvidt det enkelte barn er psykosocialt vanskeligt eller

har et fysisk eller psykisk handicap).
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• Vanskeligheder på personlige og sociale områder (forældresvar): Spørgsmål 9 i spørgeskemaet til foræl-

dre: Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlig og sociale områder?

Denne variabel opsummerer vurderingen på spørgsmålene i afsnit A (og evt. også efterfølgende spørgs-

mål) og indgår derfor i den strukturelle ligningsmodel som en ren afhængig variabel. Læg mærke til at

denne variabel er negativt skaleret, således at en højere score betyder større vanskeligheder for barnet

• Vanskeligheder på personlige og sociale områder (pædagogsvar): Spørgsmål 10 i spørgeskemaet til pæ-

dagoger: Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlig og sociale om-

råder? Denne variabel opsummerer vurderingen på spørgsmålene i afsnit A og B (og evt. også efterføl-

gende spørgsmål) og indgår derfor i den strukturelle ligningsmodel som en ren afhængig variabel. Læg

mærke til at denne variabel er negativt skaleret, således at en højere score betyder større vanskeligheder

for barnet

Som udgangspunkt består den strukturelle ligningsmodel dermed af 20 variable/faktorer. Fem variable er rene

forklarende, to er rene afhængige variable og de resterende faktorer indgår som både afhængige og uafhængige

variable. Dette fordi disse faktorer både kan være influeret af nogle faktorer/variable og samtidig have en på-

virkning på andre faktorer/variable. Eksempelvis kan faktoren der beskriver om barnet er læringsklar og moden

godt kan have indflydelse på koncentrationsevnen men samtidig selv være påvirket af fx barnets alder. 

Modellen opstilles fra begyndelsen af således at den indeholder samtlige mulige kausale effekter og korrela-

tioner. Undervejs i estimationen luges ud i disse sammenhænge i takt med at nogle af dem viser sig at være in-

signifikante. Den dikotome variabel der angiver barnets køn samt seks af de modellerede faktorer viser sig at

have udelukkende insignifikante påvirkninger og elimineres derfor fuldstændigt fra modellen. Det er variablene 

• Kreativ (forældresvar)

• Kreativ (pædagogsvar)

• Koncentreret (forældresvar)

• Institutionen (forældresvar)

• Interaktion mellem forælder og barn (forældresvar)

• Urolig (forældresvar)

Resultater

Den endelige strukturelle ligningsmodel ses i Figur 7. De mørkeblå bokse angiver afhængige variable, de mel-

lemblå er forklarende variable/faktorer og de lyseblå bokse er faktorer der både er forklarende og afhængige

variable. De blå pile angiver kausale effekter og størrelsen på de standardiserede regressionskoefficienter og

de stiplede linjer er korrelationen mellem de rene forklarende variable.  Da det er standardiserede regres-

sionkoefficienter og korrelationer, der er estimeret, kan estimaterne sammenlignes direkte på tværs af vari-

able/faktorer20.

20 Der findes ikke en sand forklaringsgrad (R2) på en strukturel ligningsmodel. Til gengæld findes der forskellige fit-indeks, til at
afgøre om modellen på fyldestgørende vis forklarer variationen 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 den fra modellen
estimerede kovariansmatrix. CFI kan antage værdier melle 0 og 1 og en høj værdi indikerer et godt modelfit. CFI for denne model
er 0,914, hvilket er flot. 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 0,07 og er dermed hverken helt godt eller helt skidt. 



Figur 7: Strukturel ligningsmodel

Med udgangspunkt i påvirkningen af de rene afhængige variable, kan man dele fortolkningen af påvirknin-

gen af de forklarende variable op i to: direkte påvirkninger og indirekte påvirkninger. Den direkte påvirkning

ses af en blå pil der forbinder den pågældende forklarende variabel med den afhængige. Den indirekte på-

virkning ses hvor en forklarende variabel er forbundet med en afhængig variabel gennem en anden forkla-

rende variabel – der er altså to eller flere pile på stien fra den forklarende variabel til den afhængige variabel.

Faktoren Læringsklar og moden (pædagogsvar) er et eksempel på dette, da denne har en påvirkning på Hen-

synsfuld og retfærdig (pædagogsvar) som har en påvirkning på Vanskeligheder på personlige og sociale områ-

der (pædagogsvar). Påvirkningen af Læringsklar og moden (pædagogsvar) på Vanskeligheder på personlige og

sociale områder (pædagogsvar) 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 og indirekte påvirkninger

på de rene afhængige variable Vanskeligheder på personlige og sociale områder (forældresvar) og (pædagogs-

var). Dernæst påvirkninger på den i faktoranalysen fundne faktorer og til slut korrelationerne mellem de

rene forklarende variable. 
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Direkte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale områder (pædagogsvar):

Der viser sig i alt tre direkte påvirkninger på denne variabel. 

Alder har den største påvirkning, 0,45. Dvs jo ældre barnet er des større vanskeligheder vurderer pædagogerne

at det har på sociale og personlige områder. Herefter kommer påvirkningen af om barnet er vurderet som

hensynsfuld og retfærdig, -0,37. Jo mere hensynsfuld barnet er overfor andre børn og voksne, des færre van-

skeligheder har det på det personlige og sociale område. Dette overrasker ikke og det gør det heller ikke, at jo

mere usikker barnet er på sig selv og sine omgivelser, des større personlige og sociale vanskeligheder har det.
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Direkte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale områder (forældresvar):

Der er i alt fire direkte påvirkninger på denne variabel.

Ligesom det er tilfældet for pædagogerne spiller alder en negativ, om end mindre, rolle (0,27) på forældrenes

vurdering af barnets vanskeligheder på personlige og sociale områder. 

Hvis pædagogen har vurderet, at barnet er usikkert, er der større sandsynlighed for, at forælderen mener, at

det har vanskeligheder på personlige og sociale områder (0,20). Også forsigtige børn har forældrene en ten-

dens til at vurdere til at have større vanskeligheder (0,25). Den største direkte påvirkning på forældrenes vur-

dering er om barnet er psykosocialt vanskeligt (0,38). Disse børn har altså, ifølge forældrene selv, større van-

skeligheder på sociale og personlige områder end de børn med fysisk eller psykisk handicap. 
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Indirekte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale områder (pædagogsvar):

Der er fem indirekte påvirkninger på variablen.

Opmærksomhed (TRAS) har en positiv påvirkning på Hensynsfuld og retfærdig (pædagogsvar). Dvs. at jo bedre

barnets evne til at koncentrere sig er des bedre er også evnen til at følge regler og tage hensyn til andre og i

sidste ende betyder det at barnet har færre vanskeligheder på personlige og sociale områder. På samme måde

har faktoren Læringsklar og moden (pædagogsvar) en positiv påvirkning på Hensynsfuld og retfærdig (pæda-

gogsvar) og dermed også på de personlige og sociale områder.

Barnets alder har som ovenfor beskrevet en direkte påvirkning på barnets personlige og sociale områder. Ud-

over den direkte påvirkning har den også en indirekte påvirkning via variablene Læringsklar og moden (pæ-

dagogsvar) og Hensynsfuld og retfærdig (pædagogsvar). Denne indirekte påvirkning er dog mindre end den

direkte. Sproglig bevidsthed har den samme ”påvirknings-bane” som alder. Det virker intuitivt fornuftigt at

en større sproglig bevidsthed gør at det enkelte barn er mere læringsklar og moden og dermed har en samlet

positiv påvirkning barnet evner på personlige og sociale områder.

Der viser sig en lidt overraskende påvirkning af Ord og sætninger (TRAS). Jo bedre barnet er til at bruge og

forstå ord og sætninger des mere usikker føler det sig (ifølge pædagogernes vurdering). Der er dermed en ne-

gativ påvirkning på personlige og sociale områder forbundet med barnets niveau mht. sætningsdannelse og

-forståelse. Dette resultat er overraskende fordi man umiddelbart forventer den modsatte påvirkning, nemlig
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at sproglige evner vil øge selvsikkerheden. Men da der her er tale om en meget kompleks gruppe af børn kan

det tænkes at der stikker noget andet under. 

Indirekte påvirkninger på Vanskeligheder på personlige og sociale områder (forældresvar):

Der er to indirekte påvirkninger på denne variabel.

På samme måde som ovenfor har Ord og sætninger (TRAS) også en negativ påvirkning på forældrenes vurde-

ring af hvorvidt deres barn har vanskeligheder på personlige og sociale områder. Omvendt har Sproglig be-

vidsthed (TRAS) en positiv påvirkning på Forsigtig (forældresvar) (når Sproglig bevidsthed (TRAS) stiger falder

barnets grad af forsigtighed) som i forlængelse har en positiv påvirkning på personlige og sociale områder.

Også dette resultat er svært at fortolke intuitivt og måske skal en del af forklaringen findes i de indledningsvis

beskrevne problematikker. 
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Påvirkninger på Koncentreret og velovervejet (pædagogsvar) 

Der er tre direkte påvirkninger og seks indirekte påvirkninger på denne faktor.

Koncentreret og velovervejet (pædagogsvar) er en blindgyde i den forstand at den ingen påvirkning har på

andre faktorer/variable.

Der er positive direkte påvirkninger af Opmærksomhed (TRAS), læringsklar og moden (pædagogsvar) og Hen-

synsfuld og retfærdig (pædagogsvar) (husk at Koncentreret og velovervejet (pædagogsvar) er negativt ladet).

Påvirkningen af Opmærksomhed (TRAS) er endog rigtig stor (-0,5) hvilket giver fint mening eftersom begge

faktorer beskriver barnets evne til at holde koncentrationen. Opmærksomhed (TRAS)har yderligere en indi-

rekte positiv påvirkning på Koncentreret og velovervejet (pædagogsvar) via Hensynsfuld og retfærdig (pæda-

gogsvar).

Alder og Sproglig bevidsthed (TRAS) har begge positiv påvirkning på Læringsklar og moden (pædagogsvar).

Det virker rimeligt at jo ældre barnet er og jo mere sprogligt bevidst des mere modent er det.  Og i sidste ende

bevirker dette at barnet er bedre til at holde fokus.  De tre variable har også en yderligere indirekte påvirkning

der går gennem Hensynsfuld og retfærdig (pædagogsvar).
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Påvirkninger på Læringsklar og moden (forældresvar) 

Der er tre direkte påvirkninger og to indirekte påvirkninger på denne faktor.

Heller ikke Læringsklar og moden (forældresvar) har nogen påvirkning på andre faktorer/variable.

De direkte påvirkninger på Læringsklar og moden (forældresvar) stammer fra Alder, Ord og sætninger (TRAS)

og Læringsklar og moden (pædagogsvar). Sidstnævnte giver udmærket mening eftersom de to faktorer består

af næsten samme spørgsmål stillet til de to grupper. Påvirkningen er dog ikke så stor som man kunne ønske,

da der, som også tidligere vist, ikke er nævneværdig stor sammenhæng mellem forældre- og pædagogbesva-

relser. Sproglig bevidsthed (TRAS) har en indirekte påvirkning da den påvirker pædagogernes vurdering af

om barnet er moden og klar til indlæring som påvirker forældrenes vurdering.

Påvirkninger på Åbenhed (pædagogsvar) 

Der er en direkte påvirkning på faktoren.

Åbenhed (pædagogsvar) bliver kun påvirket af Ord og sætninger (TRAS) og er ligesom de to ovenfor beskrevne

faktorer en blindgyde. Den positive påvirkning her står i skarp kontrast til den negative påvirkning Ord og

sætninger (TRAS) har på barnets selvsikkerhed. Igen må der i mangel på intuitiv meningsfuld forklaring hen-

vises til de føromtalte problematikker forbundet med målgrupper og referencerammer.
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Korrelationer mellem rene forklarende variable 

Der eksisterer signifikante korrelationer på kryds og tværs af de forklarende variable. Det er interessant at

der viser sig en negativ sammenhæng mellem Opmærksomhed (TRAS) og Ord og sætninger (TRAS). Der er en

tendens til at de børn der er bedst til at danne og forstå ord og sætninger samtidig er værst til at koncentrere

sig. Eller sagt omvendt, de der er bedst til at holde fokus har det mindst udviklede sprog. Denne negative kor-

relation kan være med til at forklare hvorfor Ord og sætninger (TRAS) har en negativ påvirkning på børnenes

selvsikkerhed. Fordi det måske nærmere er påvirkningen af, at det enkelte barn er dårlig til at koncentrere

sig end det er påvirkningen af at barnet begår sig godt sprogligt. 

Der er også en negativ korrelation mellem Opmærksomhed (TRAS) og alder, hvilket vil sige at jo ældre barnet

bliver des sværere har det ved at holde fokus på en opgave. 

Den negative korrelation mellem Opmærksomhed (TRAS) og Psykosocialt vanskeligt barn betyder, at børn med

psykosociale vanskeligheder har sværere ved at fastholde opmærksomheden på en given aktivitet end børn

med et psykisk eller fysisk handicap. 

De resterende korrelationer er ligefremme i fortolkningen, da det fx giver mening at jo bedre barnet er til at

danne ord og sætninger des større sproglig bevidsthed har det. Det er også værd at notere sig, at selvom der

måske ikke er en direkte påvirkning af den enkelte forklarende variabel på en eller flere af de afhængige va-

riable, er der en svag indirekte påvirkning i kraft af korrelationerne. 
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Samlet set eksisterer der nogle interessante og til tider uventede sammenhænge i den strukturelle lignings-

model. Der er desværre også sammenhænge der ikke er mulige at identificere på baggrund af det datamate-

riale der er til rådighed. Separate modeller på de forskellige typer af handicap og psykosociale vanskeligheder

ville uden tvivl gøre os klogere. Og teoretisk set ville en veldefineret referenceramme for både pædagoger og

forældre være ideel, da modellen her ikke er i stand til at tage højde for subjektive vurderinger. 

3.6. EFFEKTANALYSE

For at undersøge om der er en effekt af indsatserne på familiepladser i basispladser i København opstilles og

estimeres latente vækstkurve-modeller for alle 16 faktorer der indgik i den strukturelle ligningsmodel og

spørgsmål 10 fra spørgeskemaet til pædagoger og spørgsmål 9 fra spørgeskemaet til forældre: Samlet set

mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder? Fem af de sek-

sten faktorer21 er, som tidligere nævnt, opbygget af forskellige mængder ”underfaktorer” og effekterne af

disse underfaktorer er inkluderet for at give et mere detaljeret billede af om der er effekter og hvor de i givet

fald stammer fra. Områderne trivsel, læring og forældresamarbejde berøres alle i denne tilgang. 

Udviklingen over de to målinger analyseres for familiepladser og basispladser og sammenlignes med udvik-

lingen i præcis samme faktorer for interventionsgruppen og referencegruppen fra HPA22.

3.6.1. METODE

Latent vækstkurve-modellering er en form for konfirmativ faktoranalyse hvor de underliggende faktorer er

skæringspunkt og hældning og de observerede variable er identiske spørgsmål stillet på de to måletidspunk-

ter, i stedet for, som normalt, forskellige spørgsmål stillet på samme tidspunkt og en underliggende dimen-

sion der samler disse spørgsmål.  Resultatet af denne form for modellering er estimater for skæring (udgangs-

punktet) og hældning. Da der kun er to målepunkter er det ikke muligt at sige om udviklingen over tid er

lineær eller ej, men for overskuelighedens skyld er de to punkter forbundet med rette linjer. 

21 Det drejer sig om faktorerne ”Hensynsfuld og retfærdig (pædagogsvar)”, ”Koncentreret og velovervejet (pædagogsvar)” , ”Læ-
ringsklar og moden (pædagogsvar)” , ”Usikker (pædagogsvar)” og ”Læringsklar og moden (forældresvar)”. Se Tabel 6 og Tabel 7,
side 57

22 Det skal noteres at de i nærværende analyse fundne faktorer ikke er identiske med de faktorer der blev fundet i HPA. Det er
fordi der er tale om to meget forskellige grupper børn og deres adfærd og trivsel afspejler dette. For at gøre de to undersøgelser
sammenlignelige er det derfor nødvendigt at manipulere faktorerne fra indsatsen i København ned over variablene fra HPA. Der
dannes så at sige indeks hvor faktorloadings fungerer som vægte. 



For spørgsmål 10 ser opstillingen af modellen således ud23:

Det er estimaterne af værdierne Skæring og Hældning der beskriver vækstkurven.

Når udviklingen i faktorerne modelleres indsættes et ekstra ”lag” i modellen. Denne kommer både til at in-

deholde tidskonstant og en tidsvariende faktordimension. For faktoren Tryghed:

Igen er det estimaterne af værdierne Skæring og Hældning der beskriver vækstkurven. Faktorladningerne L-

B8, L-B13 og L-B16 er konstante 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 2. måling er en
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23 Dette er en forsimpling af modellen der er estimeret i AMOS.
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større loading på B13 end der er i 1. måling og dette vil medføre en forstærket eller formindsket vækst der

ikke umiddelbart har noget at gøre med børnenes udvikling på det pågældende område. 

Denne model opstilles for familiepladser og basispladser i København samt interventionsgruppen og refe-

rencegruppen i HPA og estimeres for hver af de seksten faktorer samt de 26 ”underfaktorer”. Effekten af ind-

satsen estimeres som den hældning udviklingskurverne har. Det er dog vigtigt at understrege at en eventuel

stigning eller fald i en parameter ikke nødvendigvis udelukkende har noget med indsatsen at gøre. Børnene

der er målt på, er blevet et år ældre ved anden måling og dette i sig selv kan have indflydelse på deres udvik-

ling. Da der ikke er en referencegruppe (som ikke har modtaget indsatsen), er det ikke muligt at eksplicificere

hvor præcis effekten stammer fra. Som substitut for denne referencegruppe er interventionsgruppen og re-

ferencegruppen fra HPA inddraget24. Grupperne skal skal dog sammenlignes med stor forsigtighed da der i

HPA er tale om børn fra ”almindelige” dag- og døgninstitutioner og disse vil med stor sandsynlighed have et

andet udgangspunkt for og reaktion på indsatserne end børnene i familiepladser og basispladser. 

For at aflæse forskellene mest tydeligt er det nødvendigt at estimere de fire modeller simultant og binde fak-

torloadings og skæring25 til at antage samme værdier i de to modeller. Således er det kun hældningskoeffici-

enten der varierer26 og det er herfra den potentielle forskel kan aflæses. Da faktorerne hver i sær er dannet af

et varierende antal variable er det ikke muligt at sammenligne niveauer på tværs af faktorer, kun på tværs

af grupper af børn indenfor den samme faktor.  

3.6.2. RESULTATER

Resultaterne af de latente vækstkurve modelleringer er vist grafisk og kommenteret herunder. Kurver med

hældning angiver, at der eksisterer vækst der er signifikant forskellig fra nul på et 95 % konfidensniveau. På

de vandrette kurver er væksten ikke signifikant forskellig fra nul, hvilket betyder at udviklingen over de to

målinger reelt set ikke er til stede. I bilag, afsnit 4.7 findes tabeller med hældningskoefficienterne og signifi-

kansniveau for modellerne. Visse steder diskuteres forskelle på effekter i forhold til køn og alder. Disse steder

”trækker” på oplysninger fra den vedlagte tabelrapport. 

Først præsenteres effekterne på forældrenes og pædagogernes samlede vurdering af børnenes vanskelighe-

der. Herefter er resultaterne opdelt efter hovedområderne Læring, Socio-emotionelle kompetencer og Foræl-

dresamarbejde og Interaktion mellem forælder og barn. Som det fremgår af de detaljerede faktor-tabeller på

side 57 er der enkelte af de endelige tretten faktorer der bygger på faktorer der både beskriver Læring og

Socio-emotionelle kompetencer. Faktoren (Læringsklar og moden – forældrebesvarelse27)  er for overskuelig-

hedens skyld blevet tildelt et afsnit for sig:  Effekter – blandede faktorer dannet på læring og socio-emotionelle

kompetencer. Effekterne af TRAS faktorerne indgår i afsnittet om læring. 

24 Der sammenlignes med 1. og 2. måling i HPA. I HPA var også en 3. måling som fandt sted et halvt år efter interventionen, men
da en lignende måling ikke er til stede i nærværende studie benyttes 3. måling fra HPA ikke.  

25 Skæring bindes dog kun parvist. Det er rimeligt at antage at udgangspunktet og dermed skæringen er ens for grupperne in-
tervention og reference, da der i baseline endnu ikke er foretaget HPA indsatser og de to grupper derfor her ikke adskiller sig fra
hinanden.

26 Udgangspunktet varierer kun mellem KBH indsatser og HPA.

27 Faktoren Læringsklar og moden – pædagogbesvarelse indeholder seks læringsfaktorer og kun en enkelt socio-emotionel faktor
og indgår derfor i afsnittet ”Effekter – læring”. Faktoren Koncentreret og velovervejet – pædagogbesvarelse indeholder kun en
enkelt læringsfaktor og indgår derfor i afsnittet ”Effekter – Socio-emotionelle kompetencer”.
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Effekter – samlet vurdering af barnets vanskeligheder

Indledningsvist vises resultaterne for hhv. forældrene og pædagogernes vurdering af børnenes vanskelighe-

der samlet set. Jo større værdi i figuren, des større vanskeligheder har børnene. I udgangspunktet har børnene

i København ifølge forældrene langt større vanskeligheder på de personlige og sociale områder end børnene

i HPA. Der er ingen signifikant udvikling for børn i familieplads og heller ikke for børn i HPA undersøgelsen.

Til gengæld mener en signifikant større andel af forældre med børn i basispladser, at deres børn har vanske-

ligheder efter indsatsen end andelen af forældre der mente det samme i baseline. 

Figur 8: Forældrenes samlede vurdering af barnets vanskeligheder

Af tabellen herunder28 fremgår det at flere forældre til børn i basispladser vurderer at deres barn har van-

skeligheder på de personlige og sociale områder i anden runde end i første runde. 51% mener i anden runde

at deres barn har enten tydelige eller alvorlige vanskeligheder mod 37% i første runde. Kun 15% mener ikke

at barnet har vanskeligheder i anden runde mod 44% i første runde. Effekten af indsatsen på børn i familie -

pladser vurderes af forældrene mere positivt, dog uden signifikans. 27% af disse børn vurderes i første runde

at have tydelige eller alvorlige vanskeligheder mod kun 8% i anden runde. 

Tabel 9: Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?

28 Det skal understreges at tabellen indeholder observationer på børn der hhv. kun har deltaget i første runde (de ældste) og børn
der kun har deltaget i anden runde (de yngste), hvor i mod effektanalyserne udelukkende tager udgangspunkt i børn der har del-
taget i begge runder.
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Blandt pædagogerne er der en meget lignende vurdering, der dog adskiller sig ved, at der heller ikke er ob-

serveret en effekt på de Københavnske basispladser. Generelt vurderes børnene fra nærværende studie dog,

at have større vanskeligheder på de personlige og sociale områder end børnene i HPA studiet. 

Figur 9: Pædagogernes samlede vurdering af barnets vanskeligheder

Pædagogernes vurdering af effekten på børn i familiepladser er ligesom forældrenes svagt positiv men heller

ikke signifikant. Dog har næsten tre gange så mange børn alvorlige vanskeligheder i første runde som i anden

runde. Børn i basispladser oplever ingen effekt.

Tabel 10: Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?

Generelt har de ældre børn større vanskeligheder end de yngre. 43% af forældre til børn i alderen 5-7 år mente

i første runde at deres barn havde tydelige eller alvorlige vanskeligheder, mens kun 17% af forældre til børn

i alderen 2-4 år mente det samme. Pædagogernes vurdering er endnu mere negativ, da 76% af de ældste børn

og 45% af de yngste børn vurderes at have tydelige eller alvorlige vanskeligheder i udgangspunktet. Dette er

i tråd med resultaterne af den strukturelle ligningsmodel for første runde. Indsatsen lader ikke til at have en

effekt på hverken de ældste eller de yngste børn i forhold til graden af vanskeligheder på de personlige og

sociale områder. 

Drenge har en mere negativ udvikling over perioden end pigerne. 33% af drengene har i første runde tydelige
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eller alvorlige vanskeligheder mod 65% af drenge i anden runde, ifølge forældrene. For pigerne er der ingen

nævneværdig udvikling over perioden. Pædagogerne vurderer også at drenges udvikling i vanskeligheder på

de personlige og sociale områder er negativ over perioden mens pigerne gennemgår en svagt positiv udvik-

ling. 

Effekter – læring

Kreativ- forældrebesvarelse

Udviklingen i faktoren Kreativ viser, at børnene med en basisplads i København mere sjældent udfolder sig

kreativt efter indsatsen end før indsatsen. Der er ikke nogen effekt på de resterende grupper. Det er dog in-

teressant at børnene i KBH studiet i udgangspunktet har et højere niveau af kreativitet (ifølge forældrene)

end børnene i HPA studiet.

Figur 10: Kreativ – forældrebesvarelse

Kreativitet defineres af to spørgsmål som omhandler hhv. læselyst og musikalske egenskaber. De relativt mar-

kante fald i kreativiteten blandt børnene med basispladser, afspejler en negativ udvikling i disse to spørgsmål. 

Overordnet set klarer børnene sig godt mht. kreativitet. Dog er kreativitetsniveauet i udgangspunktet lidt

højere for piger end for drenge. Udviklingen for de to køn adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. De yngste

(2-4 årige) lader til at have en lidt mere positiv udvikling på kreativitet end de ældre børn. De to aldersgruppers

udgangspunkt er nogenlunde ens, men specielt i forhold til musik klarer de yngste sig bedre ved anden må-

ling end de ældre børn gør. 

Koncentreret – forældrebesvarelse

På faktoren Koncentreret – forældrebesvarelse er der hverken effekt for børnene med familieplads eller ba-

sisplads i København. Begge HPA grupper oplever en stigning gennem perioden og ligger i udgangspunktet

højere end børnene i København studiet. 



Figur 11: Koncentreret – forældrebesvarelse

Faktorene her er dannet af spørgsmål der vedrører evne til at holde fokus og engagement  i læringsaktiviteter.

Heller ikke på disse enkeltspørgsmål findes signifikante effekter af indsatsen i famliepladser og basispladser. 

Der er dog nogle svage udsving i forbindelse med hhv. alder og køn. De yngste er i mindre grad end de ældre

gode til at holde fokus og engagement i anden runde, mens udgangspunktet i første runde er nogenlunde

ens. Inden for kønnene er der en tydelig forskel, idet at pigerne generelt er langt bedre til at holde fokus end

drengene – både i første og anden runde. 

Læringsklar og moden – pædagogbesvarelse

Børn i familiepladser oplever en stigning i faktoreren, Læringsklar og moden – pædagogbesvarelse, på stør-

relse med børnene i HPA projektet. Der er ingen signifikant effekt på børn i basispladser på denne overord-

nede faktor.

Figur 12: Læringsklar og moden – pædagogbesvarelse
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Faktoren Læringsklar og moden – pædagogbesvarelse består af i alt syv underfaktorer og udviklingen over

tid i disse analyseres herunder. Som nævnt er der en enkelt underfaktor der ikke kategoriseres under Læring

men i stedet under Socio-emotionelle kompetencer. Det er faktoren ”Udadvendt” og denne beskrives til sidst.

Underfaktororer – Læringsklar og moden

Udviklingsmønsteret i faktoren ”Videbegærlighed ift omverden” er meget lig det for den overordnede faktor.

Der er en positiv udvikling for børn i familiepladser og denne udvikling er endda kraftigere end udviklingen

for børnene i HPA projektet. I udgangspunktet er børnene i nærværende studie mindre videbegærlige i for-

hold til omverdenen end børnene i HPA projektet og til trods for den kraftige udvikling af børnene i familie -

pladser, når de ikke niveauet for HPA. 

Figur 13: Videbegærlig ift omverden – pædagogbesvarelse

Faktoren Videbegærlighed ift omverden er dannet på grundlag af syv spørgsmål, der handler om barnets

nysgerrighed, interesse i at lære, refleksionsevne og interesse for at undersøge omverden. Generelt er de æld-

ste børns udgangspunkt på disse spørgsmål højere end de yngre børn og deres udvikling over tid følges no-

genlunde ad. Der er dog et enkelt spørgsmål der skiller sig ud, nemlig spørgsmålet om barnet undersøger

omverdenen. De yngste gør dette mere end de ældste i udgangspunktet og endda endnu mere ved anden

måling. 

I udgangspunktet står pigerne og drengene i studiet lige mht. deres videbærlighed ift. omverdenen. Det lader

dog til at udviklingen er mere positiv for pigerne end for drengene hen over perioden. 

Den relative vækst i børnenes skriftlige formåen er, ligesom væksten i videbærlighed ift. omverden, også

kraftigere for børnene med en familieplads i København end den er for børnene i HPA-projektet. Niveauet

for børnene i familieplads ligger i anden runde mellem de to HPA-grupper. 
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Figur 14: Skriftlig formåen – pædagogbesvarelse

De ældste børn har, ikke overraskende, en større skriftlig formåen end de yngste børn i udgangspunktet og

udviklingen er stabil i de to aldersgrupper i mellem gennem perioden. Det viser sig også at piger potentielt

har større glæde af indsatsen med hensyn til skriftlig formåen. I udgangspunktet er deres og drengenes ni-

veau det samme, men pigerne gennemgår en langt mere positiv udvikling henover perioden.  

Der er igen signifikant udvikling, hverken positiv eller negativ, for børnene i dette studie på faktoren Vide-

begærlighed – pædagogbesvarelse . Der med andre ord ingen signifikant effekt af indsatserne på børnene i

familiepladser og basispladser. Derimod er der en stigning for begge HPA grupper.

Figur 15: Videbegærlig – pædagogbesvarelse

Også her er de ældste børns udgangspunkt en smule bedre end de yngre børns og udviklingen er nogenlunde

ens. Da et spørgsmål som fx ”Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og trekanter” indgår i denne

faktor overrasker det ikke at de ældste børn klarer sig bedst, da boglige færdigheder udvikles med alderen.

Ligesom i Skriftlig formåen har piger her også potentielt størst glæde af indsatsen, da deres udvikling i langt

højere grad end drengenes er positiv. 
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Heller ikke på Sproglig formåen viser der sig en effekt for børn i familiepladser og basispladser.  Der er en

mindre effekt på begge HPA grupper.

Figur 16: Sproglig formåen – pædagogbesvarelse

Der er ingen reelle afvigelser på de enkeltspørgsmål der indgår i faktoren Sproglig formåen – pædagogbe-

svarelse. Ej heller viser der sig forskelle i effekter på køn og alder. 

Matematisk formåen er den eneste underfaktor til Læringsklar og moden – pædagogbesvarelser, der viser

en positiv udvikling for børn i basispladser. Børnene i basispladser får bedre fornemmelse for matematiske

begreber og proportioner. Denne udvikling finder ikke sted hos børn i familiepladser. 

Figur 17: Matematisk formåen – pædagogbesvarelse

Drengene klarer sig en anelse bedre i udgangspunktet, men bliver overhalet af pigerne som generelt har et

højere niveau af matematisk formåen i anden runde. Ikke overraskende har de ældre børn en større mate-

matisk formåen end de yngste. 
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Figuren nedenfor viser, at der ikke er nogen effekt på børnenes talkendskab i hverken i gruppen af børn med

en familie- eller basisplads i København. Der er en positiv effekt på begge HPA grupper, der oplever en næsten

identisk vækst frem mod slutniningen af perioden. 

Figur 18: Talkendskab – pædagogbesvarelse

Forskellene mellem køn og alder er de samme som for matematisk formåen: De ældste klarer sig bedst og

drengene er bedst i udgangspunket og pigerne har en mere positiv udvikling end dem.

Det lader til at indsatsen i København har en positiv effekt på børn i familiepladser i den forstand at de bliver

mere udadvendte. Ikke bare mere udadvendte end de var i begyndelsen af projektet men også væsentlig mere

udadvendte end børnene i HPA projektet og børnene i basispladser. 

Figur 19: Udadvendt – pædagogbesvarelse

Der viser sig en tendens til at de ældre børn er mere udadvendte end de yngre både i udgangspunktet og i

anden runde. Der er ingen forskelle på piger og drenge. 
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Kreativ

Der er ikke nogen effekt på børnenes kreative udfoldelse i nogen af grupperne.

Figur 20: Kreativ – pædagogbesvarelse

Kreativitet er her primært forbundet med hvorvidt det enkelte barn er musikalsk. Det viser sig at pigerne i

langt højere grad en drengne kan lide at synge og høre musik. Derfor er der også en positiv effekt hos pigerne,

hvorimod drengene ikke påvirkes signifikant. 

Opmærksomhed – TRAS29

Figuren nedenfor viser udviklingen i faktoren, Opmærksomhed, for de to grupper børn, der hhv. har en basis-

eller familieplads i København. Det fremgår, at der er en markant og næsten identisk positiv effekt på begge

grupper, hvilket tyder på at børnene generelt er blevet mere opmærksomme.  

Figur 21: Opmærksomhed – TRAS
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Faktoren indeholder spørgsmålene ’opmærksomhed 1-3’. Disse spørgsmål bekræfter det overordnede billede

af, at børn med både en familie- og basisplads er blevet bedre til at holde fokus og koncentrere sig, og der er

ingen nævneværdige afvigelser fra figuren på forrige side. Andelen af børn, der fik den mest positive bedøm-

melse stiger markant mellem første og anden runde.    

Andelen af de 5-7 årige der i første runde ikke beherskede kompetencen Opmærksomhed falder drastisk i

anden runde. Det tyder på at denne aldersgruppe har oplevet en markant positiv effekt. Det viser sig yderli-

gere, at gruppen af piger har opnået den største positive effekt, da andelen af piger, som tildeles den ringeste

bedømmelse, falder væsentligt mere end den gør for drengene. 

Sproglig bevidsthed – TRAS

Figuren nedenfor viser den overordnede effekt på faktoren, Sproglig bevidsthed, der omfatter spørgsmålene

’sproglig bevidsthed 1-3’. I modsætning til faktoren ovenfor er der, gennem perioden, ingen overordnet effekt

på børnenes sproglige bevidsthed.

Figur 22: Sproglig bevidsthed – TRAS

I besvarelsen af spørgsmålet Sproglig bevidsthed 1 opnår børnene generelt en lidt bedre bedømmelse i første

runde end i anden runde. Billedet er mindre klart i Sproglig bevidsthed 2, hvor børnene med basisplads opnår

en bedre bedømmelse i anden runde mens gruppen med en familieplads opnår en ringere bedømmelse end

i første runde. Det sidste spørgsmål, Sproglig bevidsthed 3 indeholder ingen nævneværdige afvigelser og be-

kræfter konklusionen om, at effekten på den sproglige bevidsthed ikke er entydig. 

Det er især gruppen af 2-4 årige, som oplever en negativ effekt. Her falder andelen med den bedste bedøm-

melse relativt mere mellem første og anden runde end den gør for de ældre. På køn adskiller sproglig bevidst-

hed sig ved at andelen af piger der behersker denne kompetence er væsentlig højere end andelen af drenge

der behersker kompetencen.  

Sprog- TRAS

Som det var tilfældet ovenfor peger analysen ikke på nogen overordnet udvikling i børnenes generelle sprog-
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lige formåen. Faktoren, sprog, beskriver barnets evne til at bruge såvel som at forstå sætninger i dagligdagen

og indeholder spørgsmålskategorierne: sprogforståelse, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.  

Figur 23: Sprog – TRAS

Der synes ikke at være nogen væsentlige effekter mht. besvarelsen af det første spørgsmål vedrørende sprog-

forståelse. Besvarelsen af sprogforståelse 2, viser dog, at andelen af børn, der opnår den bedste bedømmelse,

falder ret kraftigt fra første til anden runde. Samme tendens gælder for sprogforståelse 3, hvilket antyder en

overordnet negativ effekt på børnenes generelle sprogforståelse. 

I spørgsmålet udtale 1, er der en tydelig positiv effekt fra første til anden runde for børnene med en famili-

eplads. Udtale 2 viser en generel negativ effekt for begge grupper, mens der ikke er nævneværdige effekter

for udtale 3. Overordnet synes effekten på barnets udtale dermed ikke at være entydig.

Det fremgår endvidere, at der er en generel negativ effekt i ordudvikling 1 og ordudvikling 2 fra første til

anden periode. Ordudvikling 3 viser dog, at børnene med en basisplads i København har opnået en positiv

effekt, mens børn i familiepladser igen har oplevet en negativ effekt. Overordnet synes effekten på barnets

ordudvikling at være negativ.

I børnenes evne til at konstruere sætninger bekræftes det generelle billede, at effekterne er mindre og tvety-

dige. Dog er der en tydelig negativ effekt i sætningskonstruktion 1, hvor især børnene med en basisplads

opnår en ringere bedømmelse i anden periode end i første periode.       

Den aldersopdelte udvikling viser, at det især er gruppen af 2-4 årige, der synes at have en negativ effekt på

deres sprogforståelse. Eksempelvis er andelen der opnåede den bedste bedømmelse i sprogforståelse 1 faldet

fra 60% til 23% mod mod en udvikling fra 73% til 66% for de ældre.

Opsummering – Læring

Generelt ses de fleste positive effekter på børn i familiepladser. På den overordnede faktor Læringsklar og

moden sker der en positiv udvikling for disse børn. Denne positive udvikling sker fordi der i nogle af under-

faktorerne til Læringsklar og moden, nemlig Videbegærlig ift. omverden, Skriftlig formåen og Udadvendt
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også opleves en fremgang for børn i familiepladser. Den eneste underfaktor hvor børn i basispladser oplever

en positiv effekt er Matematisk formåen. 

I faktoren Opmærksomhed – TRAS opleves for alle børn i Familie- og basispladsstudiet en fremgang, men

faktoren Kreativ udvikler sig i negativ retning for børn i basispladser. Der er i de resterende parametre ikke

registreret en signifikant ændring af børnenes læringskompetencer

Effekter – socio-emotionelle kompetencer

Effekterne af indsatsen på børnenes socio-emotionelle kompetencer analyseres i det følgende, hvor faktorerne

Forsigtig – forældrebesvarelse, Urolig – forældrebesvarelse, Hensynsfuld og retfærdig, Usikker og Åben ind-

drages. 

Forsigtig

Der er ingen signifikante effekter på Forsigtighed for børn i familiepladser og børn i basispladser mht. til

sammenligning er børnene i HPA projektet i udgangspunktet mindre forsigtige og HPA interventionsgruppen

er blevet endnu mindre forsigtige over perioden.

Figur 24: Forsigtig – forældrebesvarelse

Faktoren er dannet af spørgsmål både omkring modet til at prøve noget nyt samt evnen til at være vedhold-

nende. Hverken børn på familiepladser eller basispladser oplever en særskilt udvikling på disse spørgsmål. 

Der en svag tendens til at de yngste i mindre grad frygter nye ting, hvorimod de ældre er bange for det ufor-

udsete. Blandt kønnene er der ingen tydelige forskelle.

Urolig

Figuren på næste side viser, at der ikke er nogen synlig effekt på, om børnene virker rastløse eller urolige.

Dette gælder både for nærværende studie og for HPA projektet. 
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Figur 25: Urolig – forældrebesvarelse

Alderen har en forholdsvis tydelig effekt på i hvor høj grad børnene er urolige. De ældre børn vurderes i langt

højere grad end de yngste som værende ’urolige’, både i første og i anden runde. Til gengæld er der ikke nogen

særlig kønsroller i forhold til om barnet er uroligt.

Hensynsfuld og retfærdig

Udviklingen I den overodnede faktor ‘Hensynsfuld og retfærdig’ viser at børnene med familieplads er blevet

mere hensynsfulde og retfærdige ved slutningen af undersøgelsen, mens børn i basisplads ikke har bevæget

sig signifikant. Udgangspunktet for indsatsen i København er væsentligt lavere end for HPA.   

Figur 26: Hensynsfuld og retfærdig

Faktoren Hensynsfuld og retfærdig er dannet på grundlag af faktorerne Hjælpsom – pædagogbesvarelse og

Solidaritet – pædagogbesvarelse.
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Underfaktorer – Hensynsfuld og retfærdig

Figuren nedenfor viser om børnene generelt er blevet mere eller mindre hjælpsomme gennem perioden. Der

er en markant positiv effekt på børn med en familieplads i København, mens der ingen effekt er på børn med

en basisplads. 

Figur 27: Hjælpsom – pædagogbesvarelse

Der er en svag tendens til at de ældre børn er mere hjælpsomme end de yngre børn. Dette kan have noget at

gøre med at små børn har knap så mange ressourcer til at udvise hjælpsomhed og disse ressourcer styrkes

med alderen. Pigerne er i udgangspunktet mere hjælpsomme end drenge og denne tendes styrkes gennem

perioden, da pigerne opleves at blive mere hjælpsomme i anden runde mens drenge generelt bliver mindre

hjælpsomme end de var i første runde. 

Udviklingen i faktoren der afdækker om barnet synes at være solidarisk i forhold til sine omgivelser, ligner

meget udviklingen i faktoren Hjælpsom. Også her oplever børn med en familieplads i København en markant

vækst, mens børn i basispladser ikke oplever en ændring i solidaritet. 

Figur 28: Solidaritet – pædagogbesvarelse
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På samme måde som i faktoren Hjælpsom er der her en tendens til at de ældre børn er mere solidariske og

at piger udviser mere solidaritet end drenge. Der er dog et spørgsmål der stikker ud her. Både pigerne og dren-

gene hører sjældnere efter og tilpasser sig de andre børn i anden runde end i første runde. 

Usikker

Børnene i familiepladser bliver mindre usikre over perioden mens der ikke opleves en forandring hos børn i ba-

sispladser. Børnene i dette studie er i udgangspunktet væsentligt mere usikre end børnene i HPA projektet.

Figur 29: Usikker

Faktoren Usikker er dannet på grundlag af faktorerne Utryg – pædagogbesvarelse og Forsigtig – pædagog-

besvarelse.

Underfaktorer – Usikker

Børnene med en famllieplads i København bliver væsentligt mindre utrygge over perioden. Da der ikke er

nogen signifikant effekt på Forsigtig – pædagogbesvarelse for samme gruppe er det børnenes tryghed der

driver effekten i den overordnede faktor – Usikker. 
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Figur 30: Utryg – pædagogbesvarelse

Det er i højere grad de ældre børn der føler sig utrygge både i første og anden runde. Der er altså ingen tendens

til at indsatsen hjælper yngre børn mere end ældre børn eller omvendt. Der er ingen entydige tendenser på

køn.

Som nævnt er der ingen signifikant effekt på børnene i Københavns Forsigtighed. Kun HPA intervention op-

lever et fald i forsigtighed.

Figur 31: Forsigtig – pædagogbesvarelse

Heller ikke her er der en tendens til at indsatsen hjælper mere for en enkelt aldersgruppe. De ældste børn er

mere forsigtige end de yngste både i første runde og i anden runde. I udgangspunktet er drenge i højere grad

end piger bange for at prøve noget nyt. Over perioden opleves det yderligere at relativt flere drenge end piger

synes at uforudsete ting er skræmmende. 
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Åben

Også for faktoren Åben viser det sig at der i København kun er effekt  på børn i familiepladser. Her er der,  re-

lativt til HPA, en kraftig stigning – børn i familiepladser bliver altså mere åbne over perioden.  

Figur 32: Åben – pædagogbesvarelse

Åbenhed vurderes både i forhold til at opsøge andre børn, men også i egenskaberne til at inkludere de andre

børn. Faktorens generelt positive tendens er gennemgående for de 4 spørgsmål som faktoren er baseret på. 

Der er en tendens til at de ældste børns åbenhed stiger mere igennem forløbet end de yngste børns åbenhed.

Det samme gør sig gældende for piger, hvis åbenhed stiger mere end drengenes over perioden. 

Koncentreret og velovervejet

Figuren på næste side viser udviklingen i den overodnede faktor ’Koncentreret og velovervejet’.  Det skal

kommenteres, at en negativ udvikling er udtryk for en forbedring. Skalaen i figuren, er derfor vendt om for

at højne den intuitive forståelse. De Københavnske børn har en dårligere udgangsposition end HPA gruppen,

men til gengæld er forbedringen over perioden langt mere markant. Basispladserne og referencegruppen op-

lever ingen udvikling. 
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Figur 33: Koncentreret og velovervejet

Faktoren Koncentreret og velovervejet består af underfaktorerne Koncentreret 1 – pædagogbesvarelse, Kon-

centreret 2 – pædagogbesvarelse, Antisocial adfærd – pædagogbesvarelse og Urolig – pædagogbesvarelse og

Mestringsevner – pædagogbesvarelse.

Underfaktorer – Koncentreret og velovervejet

Koncentreret 1 består af spørgsmål som fx ”Bliver let distraheret” og et fald over perioden er derfor en positiv

effekt. I gruppen af børn med en familieplads i København er der altså en positiv effekt  på deres evne til at

koncentrere sig. Der er derimod ingen effekt på de resterende grupper. 

Figur 34: Koncentreret 1 – pædagogbesvarelse

Der er ingen udtalte forskelle på aldersgrupperne og kun en svag tendens til at pigerne er mere koncentrerede

end drengene, både i udgangspunktet og i anden runde.

Den anden faktor, der beskriver børnenes koncentrationsevne, Koncentreret 2 viser en lignende udvikling.

Denne faktor bygger på spørgsmål som ”Gør de ting færdige som er i gang, god til at koncentrere sig” og ven-
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der derfor modsat af Koncentreret 1. Der er også her en positiv effekt på børnene med i familieplads i Køben-

havn og en mindre stigning for HPA interventionsgruppen. 

Figur 35: Koncentreret 2 – pædagogbesvarelse

Effekterne på køn og alder ligner dem for Koncetreret 1.

På faktoren, der udtrykker om barnet udviser former for antisocial adfærd, synes der ikke at være en effekt

på nogen af grupperne.

Figur 36: Antisocial adfærd – pædagogbesvarelse

Der er ingen forskel på aldersgrupper og køn

Heller ikke på barnets grad af urolighed kan påvises en effekt for nogle af børnene. 
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Figur 37: Urolighed – pædagogbesvarelse

Heller ikke her er der forskel på aldersgrupper og køn

Udviklingen i den sidste faktor, der er indeholdt i Koncentreret og velovervejet, viser at der ikke er effekt på

børn i familiepladser eller basispladser i København. Derimod oplever begge HPA grupper en positiv vækst.

Figur 38: Mestringsevner – pædagogbesvarelse

Der er en svag tendens til at de ældre børn har en mere positiv effekt  over perioden end de yngre børn.  Lige-

ledes er der også en svag positiv effekt hos pigerne.

Opsummering – socio-emotionelle kompetencer

Kun børnene i familiepladser oplever positive effekter over perioden. Børnene i basispladser virker upåvirkede

af både indsatsen og at de er blevet ældre. I fire ud af de seks overordnede faktorer ses en positiv udvikling

for børn i familiepladser, nemlig på Hensynsfuld og retfærdig, Usikker, Koncentreret og velovervejet og Åben.

Børnene bliver mere hensynsfulde og retfærdige via en positiv udvikling i deres hjælpsomhed og solidaritet.

De bliver mindre usikre, mest fordi de bliver mindre utrygge, for der er ingen udvikling i deres forsigtighed. 
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Effekter – blandede faktorer dannet på læring og socio-emotionelle kompetencer

Herunder følger de to overordnede faktorer der består af en blanding faktorer der vedrører læring og faktorer

der vedrører socio-emotionelle kompetencer.

Læringsklar og moden

Udviklingen i den overordnede faktor ’Læringsklar og moden’, vises i figuren herunder. De Københavnske

børn har et lavere udgangspunkt end børnene fra HPA-studiet, og oplever ingen stigning i løbet af perioden. 

Figur 39: Læringsklar og moden – forældrebesvarelse

Faktoren Læringsklar og moden – forældrebesvarelse består af underfaktorerne Talkendskab – forældrebe-

svarelse, Sproglig formåen – forældrebesvarelse, Skriftlig formåen – forældrebesvarelse, Tænkende – foræl-

drebesvarelse, Videbegærlig – forældrebesvarelse, Nysgerrig – forældrebesvarelse, Matematisk formåen –

forældrebesvarelse, Solidaritet – forældrebesvarelse, Udadvendt – forældrebesvarelse og Velopdragen – for-

ældrebesvarelse.

Læringsklar og moden – underfaktorer

Figuren på næste side viser, at børnene med en familieplads i København udvikler deres talkendskab positivt,

hvorimod niveauet er konstant for de resterende grupper. 
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Figur 40: Talkendskab – forældrebesvarelse

Faktoren ’Talkendskab’ er sammensat af to spørgsmål om hvorvidt barnet kan hhv. fx tælle til 10 og kender

sin egen alder. Næsten alle børn i både familie- og basispladser kender deres egen alder, mens en lidt mindre

andel kan tælle. 

Børnenes alder har selvsagt en betydning for deres egenskaber, og de ældre børn har et højere niveau i deres

talkendskab end de yngre. Pigerne er både i begyndelsen af undersøgelsen og i anden runde bedre til at tælle

end drengene. 

I sproglig formåen opleves der ikke nogen effekt for hhv. familie- og basispladser i København, idet begge

ligger på det samme niveau fra start til slut. Derimod oplever børnene i reference- såvel som interventions-

gruppen en stigende grad af sproglig formåen.

Figur 41: Sproglig formåen – forældrebesvarelse

Faktoren Sproglig formåen er sammensat af både spørgsmål om sprogforståelse og lysten til at lære sproget.

På trods af den overordnede manglende udvikling på faktoren viser det sig eksempelvis, at børn der har fa-
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miliepladser i løbet af undersøgelsen er blevet markant bedre til at ’fortælle en sammenhængende historie’. 

Flere ældre børn end yngre, er interesserede og har egenskaber indenfor den sproglige formåen. Derimod er

der ingen forskelle at spore mellem kønnene.

Heller ikke på Skriftlig formåen er der effekt af indsatsen for børnene i København. I udgangspunktet er for-

ældrenes vurdering af de københavnske børn højere end børnene i HPA, men over perioden stiger forældrenes

vurdering af børnene i HPA så disse børns oplevede niveau i anden runde ligger over børnene fra studiet i

København. 

Figur 42: Skriftlig formåen – forældrebesvarelse

Skriftlig formåen er ligesom sproglig formåen en blanding af både lyst og evner. Forældrene er blevet bedt

om at vurdere børnens evne til at genkende håndskrift, skrive sig navn osv. Der er generelt en svag forbedring

fra starten til slutningen af undersøgelsen, men denne er så lav, at den ikke er signifikant, og derfor ikke

fremgår af figuren. 

De ældre børn klarer sig også her bedre end de yngre og der optræder ingen forskel på kønnene. 

Figuren på side 98 viser, at der for børnene i København heller ikke er nogen effekt på om børnene er tæn-

kende. Derimod oplever begge HPA grupper en næsten identisk vækst fra start til slut.
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Figur 43: Tænkende  – forældrebesvarelse

Ovenstående tendens er sammensat af både stigninger og fald indenfor faktoren. ’Tænkende’ er en kombi-

nation af at være kreativ, refleksiv og initiativrig. I løbet af undersøgelsen bliver børnene i højere grad kreative

i deres tankegang, men bliver mindre interesserede i at udvikle deres sprog. 

Tendensen er den samme for både alder og køn, og der er ingen forskelle i udviklingen af disse. 

Ifølge de adspurgte forældre er børnene med en familieplads i København blevet mindre videbegærlige, mens

der ikke er nogen effekt for børnene med en basisplads. Ydermere oplever HPA referencegruppen en mindre

stigning, mens der ikke er nogen effekt på interventionsgruppen.

Figur 44: Videbegærlig – forældrebesvarelse

Faktoren Videbegærlig handler om hhv. nysgerrighed og egenskaben til at forstå, tolke og skabe billeder. Nys-

gerrigheden er for både familepladser og basispladser relativt konstant. Det store fald for basispladser skyldes

primært, at der er en mindre andel, der kan forstå, tolke og skabe billeder. 
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Generelt har pigerne i langt højere grad end drengene en evne til at forstå, tolke og skabe billede. Der er ingen

udtalte forskelle på aldersgrupperne.  

Udviklingen for børn i familiepladser og basispladser i faktoren Nysgerrig følger udviklingen i Videbegærlig.

Således opleves et fald i nysgerrigheden af børn i familiepladser mens børn i basispladser ikke gennemgår

en signifikant udvikling. 

Figur 45: Nysgerrig – forældrebesvarelse

De enkelte børns nysgerrighed er her defineret af den generelle nysgerrighed, frem for de mere specifikke

interesser som fx sproglig eller skriftlig nysgerrighed. Der er en lille stigning hos de børn der er i familieplad-

ser, men den er ikke stor nok til at være signifikant. 

Der en interessant tendens til at det især er de yngste børn, der mister nysgerrigheden i løbet af projektet. På

samme måde er det især drengene, der mister lysten til at lære nyt. 

Børnene med hhv. familie- og basisplads i København synes ikke at opleve en udvikling i deres matematiske

formåen, mens begge HPA grupper oplever en næsten identisk vækst fra start til slut.

Figur 46: Matematisk formåen – forældrebesvarelse
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Matematisk formåen er i denne sammenhæng i lige så høj grad logisk forståelse. Hermed menes blandt andet

spørgsmål om forholdsbegreber. Generelt er der en tendens til, at især de ældre børn har logisk forståelse.

Blandt kønnene er det især drengene der udviser matematisk formåen. 

Det fremgår, at gruppen af børn med en familieplads i København, ifølge analysen, er blevet væsentligt mere

solidariske frem mod slutningen af perioden. Den tilsvarende gruppe med en basisplads har dog ikke oplevet

nogen udvikling. 

Figur 47: Solidaritet – forældrebesvarelse

Solidaritetsfaktoren er en kombination af syv spørgsmål, som blandt andet handler om empati og fairness i

forbindelse med spil og leg. Tendensen på tværs af spørgsmålene er meget ens, og følger den overordnede

solidaritets udvikling. 

Der er en tendens til, at de yngste børn i udgangspunktet er de mere empatiske end de ældre børn. Dette bil-

lede udlignes dog i anden runde. Der er ikke entydigt billede af, at hverken piger eller drenge er de mest so-

lidariske. 

På faktoren, Udadvendt, er der ingen effekt på børnene med familieplads eller basisplads i København. Igen

oplever begge HPA grupper en næsten identisk, om end mindre, stigning gennem perioden. 
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Figur 48: Udadvendt – forældrebesvarelse

Udadvendthed er en kombination af at børnene selv opsøger andre, men også at de indlemmer andre i deres

lege. 

På enkelte spørgsmål viser der sig en udvikling over tid til trods for faktorens manglende udvikling. Eksem-

pelvis har alderen en positiv effekt på børnenes evne til at finde på lege med andre børn, hvilket formentlig

i højere grad skyldes øget kreativitet frem for en øget grad af udadvendthed. Kønnene adskiller sig ikke i

særlig grad. 

Heller ikke i velopdragenhed har børnene i familie- og basispladser forbedret/forværret sig. Børnene i HPA

interventionsgruppen er blevet en anelse mere velopdragne over perioden.

Figur 49: Velopdragen – forældrebesvarelse

Faktoren der handler om graden af velopdragenhed, handler i høj grad om hvorvidt børnene kender til og

benytter høflige udtryk. På faktoren er der generelt meget lille effekt over tid, og det samme er tilfældet for

de spørgsmål der indgår i den. 



Det er især pigerne, der er gode til at give en undskyldning og udtrykke sig høfligt. Aldersgrupperne imellem

har dog ikke en udpræget forskel. 

Opsummering – Læringsklar og moden 

Overordnet viser der sig ingen effekter for hverken børn i familiepladser eller børn i basispladser på Lærings-

klar og moden. Graves lidt dybere finder man dog at børnene i familiepladser har en positiv udvikling i tal-

kendskab og solidaritet over perioden. Den samme periode indeholder en negativ udvikling i videbegærlighed

og nysgerrighed for børn i basispladser. 

Effekter – forældresamarbejde og interaktion mellem forælder og barn

Forældresamarbejde

Forældrenes forhold til institutionen er blevet værre gennem perioden for børnene med en familieplads i

København, mens der ikke er nogen effekt på den tilsvarende gruppe med en basisplads. Af de to HPA grupper

er det kun interventionsgruppen, der oplever en mindre negativ effekt.

Figur 50: Forældresamarbejde

Forældresamarbejdsfaktoren er sammensat af 8 spørgsmål om personalets holdning til både barn og foræl-

dre. Generelt set får institutionerne meget flotte vurderinger af forældrene, hvilket betyder, at et lille fald

ikke skal ses som en negativ vurdering. Vurderingen af de enkelte spørgsmål kan deles op i to kategorier:

1) De spørgsmål som handler om personalets forhold til børnene, vurderes generelt godt af forældre, og der

opleves ikke et fald i forhold til første måling. Dette gælder både i forhold til personalets egenskab til at be-

tragte børnene som individer, og i forhold til en mere generel tiltro til pædagogernes evner. Der er en svag

positiv udvikling for de yngste børn og piger.

2) Den anden kategori er de spørgsmål, der omhandler personalets tid til forældrene. Det er her at faldet, som

kan ses i figuren, forekommer. Dette omhandler primært personalets tid til at snakke med forældrene om

det enkelte barns problemer. Eksempelvist svarer 20 % færre ’altid’ til spørgsmålet om ”I hvor høj grad er per-
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sonalet generelt venligt og imødekommende overfor dig som forælder?” ved slutningen af projektet i forhold

til begyndelsen. Denne effekt er uafhængig af alder og køn.

Interaktion mellem forælder og barn

Der er ikke nogen effekt på børnenes interaktion med deres forældre. Denne udvikling er ikke målt på HPA

niveau, og kan derfor ikke sammenlignes med denne gruppe børn. 

Figur 51: Interaktion mellem forælder og barn

Denne faktor er sammensat af påvirkningen fra syv forskellige spørgsmål, der alle omhandler barnets forhold

til den pågældende forælder. Det skal noteres, at det nok er tvivlsomt at alle forældre svarer sandfærdigt på

disse spørgsmål, da det kan opfattes som et nederlag at anerkende et ikke så tæt forhold til sit barn.



DEL II INSTITUTIONSBESKRIVELSER

KAPITEL 4. DATAGRUNDLAG OG METODE 

4.1. INSTITUTIONSLEDERINTERVIEW – ANALYSE

Institutionsbeskrivelserne, og den deraf udledte institutionstypologi, er baseret på kvalitative interviews af

institutionsledere (og i nogle tilfælde souschefer) i de deltagende institutioner i projektet. Det skal således

fra starten af pointeres, at del II analyser og resultater alene er baseret på institutionslederes udsagn. Antallet

af interviews tæller alle projektets deltagende institutioner. Både familiepladsinstitutioner og basispladsin-

stitutioner. Interviewguiden er afprøvet og justeret i pilotinterviews. Interview af institutionslederne er gen-

nemført over to perioder. Først blev der udført en baseline måling i forbindelse med institutionsbesøg i pe-

rioden januar/februar 2008, hvor der blev udført 29 kvalitative enkeltinterview af en gennemsnitlig varighed

på ca. 90 min. Dernæst blev der i perioden januar/februar foretaget en anden måling, hvor der blev foretaget

fokusgruppeinterview med 29 institutionsledere fra de udvalgte institutioner. Her var den gennemsnitlige

varighed af fokusgruppeinterview ca. 180 minutter. Valget af institutionsledere til fokusgruppeinterview

blev opdelt efter, hvilken type institution informanterne tilhørte.30 Således blev informanter inddelt i hen-

holdsvis familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner med ca. 3-4 informanter i 8 fokusgrupper. Hvor

det ikke lod sig gøre af praktiske årsager, er der gennemført enkeltinterview. Det skal bemærkes, at ud af de

29 interviewede institutionsledere kom 10 fra familiepladsinstitutioner og 19 fra basispladsinstitutioner. En

institution faldt fra, og er blevet interviewet som et frafaldsinterview. 

Interviewene er med interviewpersonernes samtykke båndet på en MP3-optager, og derefter transskriberet

i deres fulde længde. I baseline interview er hvert enkelt transskriberet interview dernæst blevet kondenseret

til en individuel beskrivelse af institutionerne på mellem 3 og 4 sider. Tabellerne i rapporten er i baseline op-

stået på baggrund af en første fortolkning af informanternes svar, hvor fokus primært har været på ramme-

faktorerne for projektet. I anden måling blev interviewguiden delt op i en kvantitativ spørgeskemadel og

kvalitativ spørgeguidedel. Spørgsmål med kvantitative svarkategorier var primært rettet mod at indhente

viden om rammefaktorer og andre kvantificerbare faktorer, som antages at have betydning for interventio-

nen. Tabellerne er i anden måling således opstået på baggrund af informanternes besvarelse af spørgeske-

maet. Hvor data har vist en ændring i institutionsledernes vurdering og oplevelse af de målte faktorer, er ba-

seline og 2. måling samlet i en tabel for at kunne vise denne ændring. Det skal bemærkes, at i og med at der

anvendes to forskellige redskaber til at måle på rammefaktorerne og andre kvantificerbare faktorer, vil dette

forårsage forskelle i fordelinger af svar, hvor man normalt ikke kunne forvente at se en forskel. Endvidere

skal det understreges, at resultaterne fra tabellerne ikke kan testes for statistisk validitet og reliabilitet. Re-

sultaterne kan alene sige noget om tendenser og oplevelser af betingelser og mulige påvirkninger på inter-
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ventionen set fra et deltagerperspektiv.  De kvalitative fokusgruppeinterview er gennemført som strukture-

rede eller mere præcist spørgsmåls-strukturerede interviews. Det betyder, at der er konstrueret en interview-

guide, hvori der på forhånd er defineret en række spørgsmål som der ønskes kendskab til, og som interviewet

systematisk er gået frem efter af få målt. 

Der er indhentet viden på følgende fem overordnede faktorer i institutionerne, som ifølge tidligere forskning

antages at have relevans for implementeringsgrader af organisatoriske forandringer og deraf på effekter af en

intervention. Faktorerne danner udgangspunkt for strukturen i den følgende kvalitative analyse af, hvilke fak-

torer der antages at påvirke implementeringen af interventionen og dens mulige effekter. Disse faktorer er: 

1) Rammer

2) Pædagogiske aspekter

3) Ledelses- og organisationsformer 

4) Holdning til det konkrete projekt

5) Viden – og læring

Svarmulighederne i interviewguiden er hovedsagligt forhåndsstrukturerede ved rammefaktorerne. Inter-

viewpersonen har kunnet svare frit og nuanceret på de øvrige spørgsmål, hvor svarene også er blevet forfulgt

for nærmere uddybelse, hvor det har været nødvendigt. Hermed udviklede interviewene sig parallelt med

besvarelse af de konstruerede spørgsmål til et forum for refleksion for informanterne både i baseline og anden

interviewfase. Interviewguiden er formuleret på baggrund af forskningsbaserede antagelser om, hvilke in-

stitutionelle faktorer, der kan formodes at indvirke fremmende eller hæmmende på implementering af en

intervention og heraf på interventionens virkning og effekt (Jensen et al., 2009). Ved hjælp af de udviklede

institutionstypologier sidst i del 2 søges således en sammenhæng mellem institutionens grundlæggende

type/paradigme og udviklingen i interventionens og dermed projektets effekter på institutionsniveau. 

Vi forventer ved projektets afslutning ikke, at vi kan bestemme en kausal sammenhæng mellem årsag og

virkning, som det kendes fra naturvidenskabelig forskning. Projektet og forskningen finder sted i en social

kontekst, præget af en høj grad af kompleksitet, hvorfor deterministiske årsagsforklaringer ikke vil give me-

ning (Vaus 2001). Vi søger derimod såkaldte probalistiske effekter. Det vil sige, hvis en institution vurderes

at have gunstige udviklingsorienterede pædagogiske forhold vil disse forhold sandsynligvis kunne påvirke

projekt-interventionens effekter i en positiv retning. Det betyder, at det ved hjælp af institutionsbeskrivel-

serne og typologien, bliver muligt at belyse sandsynlige sammenhænge ved at specificere de betingelser,

hvorunder en institutions pædagogiske forhold vil kunne påvirke en positiv effekt i form af at øge livschan-

cerne for socialt udsatte børn. Man vil imidlertid aldrig opnå en deterministisk og statistisk valid sammen-

hæng, da deltagernes tanker og handlinger må forstås som et produkt af dynamiske og skiftende sociale re-

lationer. Hensigten med den kvalitative analyse og afledede resultater er, at vi får viden om en række

tilbagevendende generelt gældende karakteristika ved de deltagende institutioners implementeringspro-

cesser af interventionen samt mønstre, som kan antyde sammenhænge mellem udvalgte organisatoriske

faktorers påvirkning på implementeringsprocessens og dens resultater. 
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På et generelt plan vil analysen fortolke og beskrive interviewmaterialets faktorer, der er rammefaktorerne,

de pædagogiske faktorer, ledelses- og organisationsfaktorer, faktorer der knytter an til det konkrete projekt

og faktorer omkring viden og læring i institutionerne. Analysen af faktorerne sker primært i forhold til, hvilke

udsagn interviewpersonerne konkret fremfører samt hvilke mønstre i udsagn og holdninger, der kan iden-

tificeres på tværs af institutionerne. Med andre ord: Hvilke udsagn optræder gentagne gange og danner et

mønster på området? Denne fremgangsmåde anvendes, da de nævnte faktorer har en kvalitativ karakter,

som ikke gør det fuldstændig muligt at rangordne udsagnene på linje med rammefaktorerne. Desuden er

kun de indikatorer analyseret, hvor det er muligt at sige noget fælles om institutionerne. Det vil sige hvor

det er muligt at belyse egentlige mønstre, og derved redegøre for, hvad der karakteriserer svarene i en given

kategori. Hermed vil der være nogle områder i interviewguiden, der ikke beskrives udtømmende i det føl-

gende, nemlig de områder, hvor det ikke er muligt at identificere mønstre. Det skyldes, at besvarelserne af

disse spørgsmål er så unikke, at det ikke er muligt at isolere nogen systematik i form af ensartethed i besva-

relserne. Det vil inden for hver kategori blive fremhævet, hvilke spørgsmål der henregnes til denne gruppe.

For individuelt kendskab til de områder henvises til de kondenserede institutionsbeskrivelser af hver enkel

institution (som er i analysens bilagsmateriale og ikke tilgængeligt).

Teknisk set er analysen af de indhentede kvalitative data foretaget i umiddelbar forlængelse af indsamlingen

af data fra baseline og anden måling. Analyse af data fra baseline er gennemført, som dels en indholdsanalyse

af institutionsledernes fordeling af svar på de stillede spørgsmål i tabeller med efterfølgende kommentering,

og dels som en tematisk meningskondensering. Analysen af data fra anden måling er gennemført ved dels

at foretage frekvensanalyse og krydstabuleringsanalyse af svarene fra spørgeskemadelen, og dels at foretage

en tematisk analyse af de kvalitative fokusgruppeinterview i det kvalitative software analyseprogram

ATLAS.ti. ATLAS.ti er et kvalitativt software værktøj, som understøtter analyseprocessens strukturering af

data og skabelse af mening i form af grundlæggende temaer eller fælles mønstre, som betyder noget i for-

bindelse med de stillede forskningsspørgsmål. For at kunne fortage en præcis beskrivelse af de enkelte insti-

tutioner i ATLAS.ti, er svarene fra fokusgrupperne blevet delt op, så alle udsagn for hver enkelt institutions-

leder er blevet sat ind i et separat dokument. Det enkelte dokument er blevet lagt ind i ATLAS.ti, hvor det

efterfølgende er blevet analyseret for datamaterialets primære og tilbagevendende indhold og temaer. 

Analyseprocessen i ATLAS.ti er kendetegnet ved, at forskeren bevæger sig fra en første analytisk opdeling af

datamaterialet, hvorved mange kategorier fremkommer til en anden og tredje analytisk bevægelse, hvor ka-

tegorierne syntetiseres i temaer. De mange kategorier syntesiseres i få hovedtemaer og mønstre for infor-

manternes tilskrivelse af forståelser til det undersøgte fænomen. I boks 1 beskrives de fremanalyserede te-

maer. Det skal bemærkes til analysen i ATLAS.ti, at spørgeguiden måler på de ovennævnte faktorers

betydning for institutionslederne af hvilke der er flere (rammer, pædagogik, ledelse, motivation og viden/læ-

ring), hvorfor analysen vil afspejle disse faktorer. 
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Boks 1. 10 hovedtemaer fra anden målings analyse. 

Ind i og andre projekter Tema handler om, at projektdeltagerne oplevede at blive en del af projektet, samt
hvordan dette projekt er relateret til andre udviklingsprojekter

Påvirkningsfaktorer Tema handler om, at projektet var kendetegnet ved mange forskellige fremmende og
hæmmende faktorer

Top-down Tema handler om, at den organisatoriske forandringsproces har virket meget top-
down styret 

Tiden Tema handler om tidens betydning for udvikling i projektet
Skibsmetafor Tema er en metafor for, hvor deltagerne er henne i processen
Følelser i projektet Tema handler om de forskellige følelser deltagerne tilskriver deltagelsen i projektet
Pædagogiske kerneopgaver Tema fremstiller de pædagogiske kerneopgaver, som de bliver oplevet af deltagerne
OL – Nye forståelser Tema peger på læring af nye forståelser af udsatte børn
OL – Nye praksisser Tema peger på læring af nye praksisser i arbejdet med udsatte børn 
Ledelse Tema som handler om ledelsesaspektets rolle i interventionen

Institutionsanalysen gennemføres således med fokus på at belyse, hvordan institutionerne placerer sig på

de udvalgte faktorer. Hver kategori af faktorer har et dobbelt formål, dels at få yderligere kendskab til pro-

jektets deltagende institutioner på det aktuelle område, dels – og i forskningsmæssig sammenhæng vigtigst

– at identificere faktorer af betydning for implementering af interventioner i daginstitutioner, det vil sige at

belyse hvilke forhold, der hæmmer eller fremmer effekterne af projektinterventionen målt på udvikling i

børns trivsel, læring og institutionssamarbejde (se ovenfor). Analyserne af de omfattende interviews skal så-

ledes give konkret indsigt i de enkelte institutioner, belyse hvordan institutionerne grupperer sig i forhold til

hinanden, og supplere screeningen (effektmålingen)(se kap. 3). Denne supplering består i, at de mønstre i

børns kompetencer, der findes i screeningen (pædagogspørgeskemaer, forældreinterview og børneinter-

view/observationer), skal sammenlignes med de mønstre, der findes i institutionsbeskrivelserne, det vil sige

i institutionernes placering på de relevante faktorer. Derved sammenholdes institutionens type med udvik-

lingen i børnegruppens trivsel, kompetencer og læring samt i udviklingen af forældresamarbejdet, der for-

ventes at variere i overensstemmelse med institutionstypologien. 

4.2. INSTITUTIONSLEDERINTERVIEW – TYPOLOGIBESKRIVELSE

I projektet ”Familie- og basispladser” er gennemført beskrivelser af institutionerne for at få kendskab til samt

kontrollere for udvalgte faktorer, der forventes at bidrage med viden om, hvad der kan virke hæmmende eller

fremmende på projektets resultater. Institutionsbeskrivelserne består i en kortlægning af en række faktorer,

der på baggrund af forskning kan have betydning for implementering af en intervention (Jensen et al 2005,

Winter 1998) samt empirisk forskning omkring hvilke karakteristika indenfor den pædagogiske praksis i dag-

institutioner, der fremmer børns udvikling positivt (Melhuish 2003, Jensen og Christoffersen 2006b, Jensen

2006a, Petersen 2006). Formålet med institutionstypologien er at isolere interne forskelle mellem institutio-

nerne som betydningsfulde faktorer i deres interne og eksterne vilkår og arbejdsbetingelser, der kan have be-

tydning for projektets gennemslagskraft. Den række faktorer som forskning peger på, kan have betydning for

implementering, er inddelt i ovennævnte fem kategorier (Jensen 2005a; Jensen 2005b, Melhuish 2003; Winter

1994; Wahlgren et al. 2002). De strukturerede kvalitative interviews, som er gennemført med lederne i institu-

tionerne, er som nævnt bygget op omkring disse faktorer, hvorom der altså indhentes specifik viden.  
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Der ligger på baggrund af forskning en antagelse om, at der findes forskellige typer af institutioner set i for-

hold til den anvendte pædagogiske praksis (Jensen 2005a). På denne baggrund udmøntes analysen i en in-

stitutionstypologi. Det vil sige at det formodes, at der, i form af interne ligheder og forskelle mellem institu-

tionerne, findes varierende typer af institutioner i forhold til deres placering på de fem faktorer. Empirisk

forskning indikerer, at der inden for pædagogisk praksis eksisterer to overordnede paradigmer indenfor pæ-

dagogisk praksis, der betegnes den innovationsorienterede og den kompensationsorienterede praksis (Jensen

2005). Det endelige sigte med beskrivelserne og analyserne af institutionsbeskrivelser vil dels være at kunne

bestemme, hvilken af de to paradigmer, den enkelte institution har karakter af i udgangspunktet, hvordan

det udvikler sig over tid (1 år) i takt med den organisatoriske læring i institutionerne, som forventes at finde

sted gennem interventionsperioden – og i sidste ende om eller hvordan dette i givet fald påvirker arbejdet

med indsatsen og effekter på børn.

Et yderligere formål med typologien er at identificere og beskrive, hvad der kendetegner en pædagogisk praksis,

der kan beskrives som ”best practice”. Det vil sige, hvilke forhold karakteriserer institutioner, der viser sig at

have store muligheder for at nå projektets mål om udviklingen af ”mellemformer” på dagtilbudsområdet. 

Analysen, er på denne måde et forskningsmæssigt supplement til projektets kvantitative del af effektforsk-

ningen. Supplementet består i at kunne identificere nogle ”black box-fænomener”. Screeningsresultaterne

og institutionstypologien gør det derfor også muligt at opbygge nye hypoteser om ”best practice” i institu-

tionerne. De analyser, der finder sted i forbindelse med institutionsbeskrivelserne og typologien, skal således

tjene flere formål: 1) give konkret indsigt i de enkelte institutioner, 2) belyse hvordan institutionerne grup-

perer sig i forhold til indbyrdes ligheder og forskelle på de fem faktorer med henblik på udarbejdelse af en

typologi, og 3) de skal bidrage med viden om ”best practice”. 

KAPITEL 5. KVALITATIV ANALYSE 

5.1. RAMMEFAKTORER

I analyseafsnittets del II analyseres interventionsinstitutionernes rammefaktorer. Disse er karakteriseret ved

hovedsageligt at være eksterne eller ”eksogene”. Det vil sige at det er vilkår, der er eksternt givet og som in-

stitutionen derfor i udgangspunktet ikke kan påvirke ved at ændre sine daglige handlinger – i hvert fald ikke

på kort sigt. Nogle af rammefaktorerne er politisk bestemte og er dermed udenfor den enkelte institutions-

leders direkte påvirkning. Andre rammefaktorer knytter sig til sammensætningen af personale, der til en vis

grad kan påvirkes, men som samtidigt hænger sammen med demografiske forhold, traditionelle kønsmøn-

stre, uddannelsesstedernes placering o.l. I den følgende analyse af rammefaktorer er der foretaget frekvens-

analyse og krydstabulering med specielt fokus på, om der er nogen relevant forskel mellem familiepladser

og basispladser. Som tidligere nævnt er der gennemført en baseline måling og en anden måling. I den kvali-

tative analyse af rammefaktorer sammenholdes de to målinger af pædagogiske årsager, således at analyse-

resultaterne fra baseline og anden måling er fremstillet i samme kapitel. Resultater fra de to analyser bliver

kun ekspliciteret, hvor der har været tale om en forskel eller progression mellem de to målinger. Eksempelvis

viser data, at der i perioden fra baseline til anden måling ikke er forekommet en markant forskel i normering,
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hvorfor det i dette tilfælde alene er tal fra baseline målingen, som medtages. Der er i interviewene stillet

spørgsmål til følgende forhold på området:

• Er institutionen kommunal eller selvejende?

• Er institutionen en børnehave eller en integreret institution?

• Hvordan er personalegruppens kønsfordeling?

• Hvordan er forholdet mellem antal af pædagoger og pædagogmedhjælpere?

• Hvordan er institutionens anciennitet i medarbejdergruppen? 

• I hvilken grad er institutionen plaget af langtidssygemeldinger?

• Hvordan er personaleomsætningen?

• Hvordan er alderssammensætningen i personalegruppen?

• Hvordan er institutionens normering og størrelse?

• Hvordan fungerer det tværfaglige samarbejde?

• Hvordan fungerer samarbejdet med forvaltningen?

Rammefaktorerne kan tjene som et pejlemærke for, hvordan institutionerne fordeler sig i forhold til hinanden

på disse faktuelle områder. Ved de kategorier, hvor det giver åbenlyst og/eller forskningsmæssig mening at

rangordne institutionernes placering på faktoren, vil dette ske ud af fra en skala, der er konstrueret efter da-

taene er indsamlet. 

På følgende områder er det forskningsmæssigt validt at rangordne faktorerne:

• Kønsfordeling i personalegruppen. Da det generelt kan forventes, at repræsentation af både mænd og

kvinder i personalegruppen vil være en fordel for udvikling af børns sociale – og læringsmæssige kom-

petencer

• Forholdet mellem antal af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Da det generelt kan forventes, at jo hø-

jere faglighed, det vil sige jo flere pædagoger, jo større sandsynlighed for at støtte børnenes udvikling.

• Lederens efter – og videreuddannelse. Da det kan forventes at uddannelse har betydning for graden af

refleksivitet i det pædagogiske arbejde

• Anciennitet i medarbejdergruppen. Jo mere anciennitet i personalegruppen, jo mere samlet viden om

institutionelle og pædagogiske forhold

• Graden af langtidssygemeldinger. Jo færre langtidssygemeldinger jo mere stabilitet (denne faktor kan

måske i nogle tilfælde også indikere noget om institutionens psykiske og fysiske arbejdsforhold)

• Graden af personaleomsætning. Det kan forventes at en stabil personalegruppe, bidrager til ro og stabi-

litet omkring børn og pædagogik

• Den gennemsnitlige alder i personalegruppen: Alder kan også forventes at spille en rolle, særligt hvis

hele gruppen er meget ung eller tæt på pensionsalderen

• Institutionens normering og størrelse. Forskning viser, at denne faktor kan spille ind på kvaliteten af en

institutions pædagogik, og måske i særlig grad i forhold til socialt udsatte børn. 

• Kvaliteten af det tværfaglige arbejde. Forskning peger også på, at kvaliteten af det tværfaglige arbejde

samt af samarbejdet med den offentlige forvaltning, har betydning for afviklingen af den pædagogiske

opgave. 

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

110



De resterende to faktorer, omkring hvorvidt institutionen er kommunal eller selvejende, og om institutionen

er en børnehave eller en integreret institution med både børnehave og vuggestue, er ikke rangeret, da det

kræver en empirisk afprøvning at afgøre, hvorvidt de to faktorer gør en kvalitativ forskel for institutionen i

forhold til projektets mål: At fremme udsatte børns trivsel, læring og kompetencer. Dette vil blive afprøvet i

forbindelse med de statistiske analyser i screeningen af børnenes sociale – og læringsmæssige kompetencer

i den afsluttende effektmåling. I det følgende beskrives undersøgelsen af rammefaktorerne på de områder,

der kan rangeres, og derfor er kodet. 

Fordeling mellem mænd og kvinder i personalegrupperne

Fordelingen af mænd og kvinder i personalegrupperne er undersøgt. I interviewet er der spurgt til hvor mange

mænd, der er i forhold til hele personalegruppen. 

Tabel 11: Andel mænd i personalegrupperne i de 29 institutioner i baseline og 2. måling

Tabel 12: Andel mænd i personalegrupperne i de 29 institutioner i 2. måling sammenlignet med type af institution

Hovedparten af institutionerne har en middel til høj andel af mænd ansat i personalegruppen. Imidlertid

bør det bemærkes, at ”over middel” her er fastsat som 25% mænd eller derover, og af de 55% af institutionerne

som placerer sig i denne kategori har en underrepræsentation af mænd i personalegruppen. Det vil sige færre

������	
����������
�����

��	
�����

�
����	
��	���	�
���

������	
���

����	�����

������	
���

�
����	
��	���	�
���

�������	
���

����	�����

�������	
���

�"#$"� $%%$&� '$#$(� )*� +��,-�

'."/0��

�� �� �� ��

�*�+'$%%$'�,�1,-�'."/0�� �� �2� 11� 34�


5//$%�+'$%%$'�1,��,-�'."/0�� 2� 12� �� 31�

�6$&� '5//$%� +�,-� '."/� $%%$&�

/$&76$&0�

18� ,,� �� �2�

�79%:;(� �� �� �� ��

������	
���������

�
�������	
����

� �
��
�������

����������� 

!���
���

����" #!��

�
���

$	������#" 

�!���
���

%�����	�����

��"���
�����

���������

�"(<%�� 1� �� 3� 2��<'5%5$9%</;9&7=$>(�

-� 1�� ��� 3�� 2��

�"(<%�� 1� �� 8� 3��<;5;9%</;9&7=$>(�

-� ,� 2�� 3�� 18�

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

111



end 50% af de ansatte er mænd. Kun én institution har flere mænd ansat end kvinder, mens resten af insti-

tutionerne i denne kategori gennemsnitligt har omkring 1/3 mænd ansat. Dette forhold er omtrent gældende

for både baseline og anden måling. Man kan således fastslå, at de undersøgte institutioner har en overvægt

af kvinder ansat i personalegruppen. Dette forhold understreges også ved anden måling, hvor overvægten

af kvinder frem for mænd i personalegruppen understreges, hvilket ikke er en overraskende fordeling inden

for det pædagogiske arbejdsområde. 

En interessant forskel mellem baseline og anden måling indikeres ved at foretage en krydstabulering mellem

institutionstype og fordelingen af mænd og kvinder i anden måling (tabel 12), hvor man ser en tendens til,

at familiepladsinstitutionerne har flere mænd i personalegruppen end basispladsinstitutionerne. 70% af fa-

miliepladsinstitutionerne har middel eller over middel i antallet af mænd i personalegruppen, mens kun

47% af basispladsinstitutionerne har middel og over middel i antallet af mænd ved besvarelse af spørgeskema

i anden måling. Denne forskel er ikke statistisk signifikant, men indikerer, at rammefaktoren på kønsforde-

ling er forskellig mellem henholdsvis familieplads- og basispladsinstitutioner.

Foruden forskellen afstedkommet fra anvendelsen af forskellige redskaber, så er der er en vis generel usik-

kerhed forbundet med tabellerne, da de enkelte institutioner ikke har optalt antallet af mænd i institutionen

på helt lige vis. Nogle institutioner har medtaget vikarer i opgørelsen, andre har medtalt gårdmænd, køk-

kenpersonale osv. En institution, som har mange mandlige vikarer, og som har medtalt disse i opgørelsen,

vil naturligvis optræde positivt i denne opgørelse. Timeantallet blandt disse vikarer er måske ikke særligt

højt, og den reelle tilstedeværelse af mænd i institutionen er derfor ikke nødvendigvis højere end i institu-

tioner, hvor de har en lav procentandel af mænd, men hvor de disse mænd er fastansatte. Sådanne usikker-

heder er uundgåelige i forbindelse med undersøgelser som disse, da tallene netop et baseret på institutions-

ledernes egne opgørelser. Der må derfor indregnes en vis usikkerhed i opgørelsen over institutionernes

rammebetingelser. Det ville være for komplekst at skulle fremskaffe helt præcise tal, da institutionerne end

ikke ofte selv er vidende om, hvorledes eksempelvis den reelle andel af mænd i institution er (med indregnet

timetal osv.). 

Andelen af pædagoger ift. pædagogmedhjælpere

Også forholdet mellem andelen af pædagoger og pædagogmedhjælpere er undersøgt i institutionerne. 

Tabel 13: Andel uddannede pædagoger i personalegrupperne, baseline måling
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Tabel 14: Andel uddannede pædagoger i personalegrupperne set i forhold til institutionstype fra 2. måling

Baseline undersøgelsen viser, at størsteparten af institutioner har mellem 60-70 % uddannet personale, mens

en næsten lige så stor andel af institutionerne har over 70 % uddannet personale. Heraf har to institutioner

100 % uddannede pædagoger, mens de resterende institutioner i denne kategori i hovedreglen har mellem

70-80 % pædagoger. Ingen institutioner falder ind under kategorien ”meget få”. Det vil sige ingen har under

50 % pædagoger, og også kun ganske få institutioner har mellem 50-60 % pædagoger.

Anden måling understreger tendensen til, at hovedparten af institutionerne har over 61% pædagoger i for-

hold til pædagogmedhjælpere. Det skal dog bemærkes, at svarene fra spørgeskemaerne viser en forskel i pæ-

dagogfordelingen mellem familieplads- og basispladsinstitutioner. Omtrent 60% af basispladsinstitutionerne

har over 71% uddannede pædagoger af det samlede antal af pædagogisk personale, mens der kun er 10% af

familiepladsinstitutionerne af de ansatte, som har over 71% uddannede pædagogisk personale. En markant

forskel, der dog ikke synes at have spillet en afgørende rolle i effekterne af interventionen. Forskellen kan

hænge sammen med resultaterne fra kønsfordelingen i de foregående tabeller, idet man kunne forvente, at

det højere antal af mænd i gruppen af pædagogisk personale hænger sammen med, at de er ansat som pæ-

dagogmedhjælpere. Endvidere skal det understreges, at kønsfordeling og forhold af pædagoger og pædagog-

medhjælpere ikke bliver fremhævet som en faktor af større betydning for implementeringen af interventio-

nen og udvikling i henholdsvis familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner. 

Medarbejdergruppens anciennitet

Lederne er også blevet spurgt til institutionernes anciennitet i medarbejdergruppen. Det vil sige, hvor meget

erfaring personalegruppen som helhed har. Institutionerne er blevet indplaceret som havende en lav, middel

eller høj anciennitet. 
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Tabel 15: Medarbejdergruppernes grad af anciennitet

Resultatet viser, at medarbejdernes anciennitet i overvejende grad er middel eller høj blandt de 29 institu-

tioner, som har indgået i undersøgelsen. Dette resultat understreges også fra data hentet ind fra 2. måling,

som understreger, at hovedparten af de deltagende institutioner har en forholdsvis høj anciennitet. Desuden

er der ingen markant forskel på ancienniteten i familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner. 

Grad af langtidssygemeldinger

Institutionslederne er blevet bedt vurdere, i hvilken grad de er ramt af langtidssygemeldinger blandt perso-

nalegruppen. Institutionerne er blevet inddelt i tre kategorier: lavt antal sygemeldinger, middel antal syge-

meldinger samt et højt antal af sygemeldinger. 

Tabel 16: Graden af langtidssygemeldinger i personalegruppen baseline og 2. måling

Opgørelsen viser, at hovedparten af institutionerne fordeler sig på lav og middel i forbindelse med langtids-

sygemeldinger. Flest placerer sig dog i midterkategorien med et middel antal af langtidssygemeldinger i ba-

seline målingen. Oplevelsen af langtidssygemeldinger har ændret sig mellem baseline og 2. måling, idet ho-

vedparten af institutionslederne vurderer, at typen af langtidssygemeldingerne har bevæget sig fra middel

til lav. Der er stor usikkerhed forbundet ved at påstå, at dette er en direkte afledet effekt af interventionerne

i forbindelse med udviklingsprojektet, men ikke desto mindre er det en markant udvikling fra middel til lav.

I forhold til institutionstype er der en hældning mod en vurdering af lavere grad af langtidssygemeldinger i

familiepladsinstitutioner set i forhold til basispladsinstitutioner.  90% af familiepladsinstitutionerne vurde-
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rer, at de har en lav forekomst af langtidssygemeldinger, mens 68% af basispladsinstitutionerne har en lav

forekomst af langtidssygemeldinger. 

Det skal pointeres, at institutionslederne selv har vurderet, hvilken kategori de tilhører. Således kan det være

forskelligt ud fra hvilke kriterier, institutionerne har indplaceret sig i de forskellige kategorier. Nogle har

måske foretaget en bred vurdering ud fra de sidste par år i institutionen, mens andre måske refererer til,

hvorledes graden af langtidssygemeldinger har været inden for den seneste tid. Igen må det derfor under-

streges, at opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed. 

Institutionernes personaleomsætning

Institutionernes personaleomsætning er også undersøgt. Institutionslederne er blevet bedt om at vurdere,

om der er en høj, middel eller lav grad af personaleomsætning i deres institution.

Tabel 17: Graden af personaleomsætning i institutionen

Institutionerne fordeler sig i baseline målingen forholdsvis ligeligt på denne rammefaktor i forekomsten af

personaleomsætning. Flest vurderer dog, at de har en lav personaleomsætning. Ikke desto mindre må det

påpeges, at 24% af de deltagende institutioner vurderer, at de har en høj personaleomsætning, som må siges

at være et højt antal. Fordelingen i institutionernes grad af personaleomsætning ligner nogenlunde forde-

lingen i institutionernes grad af langtidssygmeldinger. Det er da også forventeligt, at der er relation mellem

disse to faktorer, idet et lavt antal langtidssygemeldinger er medvirkende til en lav personaleomsætning. I

2. måling har vurderingen ændret sig, idet høj personaleomsætning ikke forekommer, som også tilfældet

var med forekomsten af langtidssygemeldinger. Der er som tilfældet var i baseline målingen en omtrent li-

gelig fordeling af lave og mellem forekomster af personaleomsætninger. I krydstabuleringen mellem insti-

tutionstype og personaleomsætning er der ingen signifikant forskel mellem familiepladsinstitutioner og ba-

sispladsinstitutioner.   

I de kvalitative interview med institutionslederne fremstår personaleomsætning, som en hæmmende faktor

for implementeringen af interventionen i udviklingsprojektet under hovedtemaet ’påvirkningsfaktorer’. Af

de institutioner, som vurderer interventionsprocessen har været træg, er det et tilbagevendende tema, at de

har haft en forholdsvis høj forekomst af personaleomsætning, som det også fremgår af de to udsagn:
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”Der har været et minus i samarbejdet og det har været at nogen pædagoger og institutionsledere de vælger jo

at skifte arbejde ind imellem og den gruppe der startede oplevede jeg som værende en rigtig velfungerende

gruppe, men så når der er nogen der falder fra og nogen andre der kommer til så er det svært at få de nye or-

dentlig med ind i det, for de er ikke med i historien på samme måde som den der startede”. (P4:217 interview

institutionsleder).32

Og 

”Vi har så bare været meget uheldige, at ham som var min souschef, som holdt op, var afdelingsleder inde på

basispladsprojektet, han holdt op, og han skulle ikke være holdt op. Og  en af dem flyttede, så faktisk har jeg en

af dem tilbage i den gruppe af de gamle, og så er der jo mig som ikke rigtig er på stuen, og så er der de 3 nye, så

det kan godt være at vi gik ind med fuld hammer og syntes at det var fantastisk og det gjorde vi ingen tvivl om

det og vi er også … [udeladt grundet anonymitetskrav] og det er rigtig skønt. Men det har været noget af en kop

te og få 3 nye og få dem lært op og få dem til at gå ind i det her projekt og få dem til at forstå, hvad det var,

fordi de havde jo så travlt med at lære hinanden at kende i teamet, så jeg fik et ordentligt bagsmæk kan man

sige på en måde som jeg slet ikke kunne forestille mig”. (P13:195 interview institutionsleder).

Det skal understreges, at det ikke er fordi, at alle institutioner har oplevet personaleomsætningen, som en

hæmmende faktor for interventionens succes. Men for de institutioner, som vurderer, at de har haft en høj

personaleomsætning, er det alt andet lige en faktor, der med al tydelighed har hæmmet implementerings-

processen. Som begge informanter indikerer i udsagnene, så er kernen i problematikken, at den pågældende

institution med høj personaleomsætning skal bruge nye ressourcer og energi på at sætte de nye medarbejdere

ind i interventionens grundideer og redskaber. I det andet udsagn fra P13 nævnes det ’at have bagsmæk’ i

forbindelse med nye medarbejder underforstået at være sat tilbage, mens P4 siger, at de nye medarbejdere

ikke rigtig er ’med i historien’ og således ikke er fuldgyldige deltagere i projektet. Graden af personaleomsæt-

ning vurderes således af informanterne til at være en vigtig hæmmende og fremmende faktor for udvikling,

og må antages at spille en vital rolle for implementeringsprocesser.

Medarbejdernes gennemsnitlige alder

Hvad angår medarbejdernes gennemsnitlige alder er det institutionsledernes vurdering, der subjektivt har

indplaceret institutionen i en af følgende kategorier: lav gennemsnitlig alder, middel gennemsnitlig alder

samt høj gennemsnitlig alder. 
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32  ’P4:217 interview institutionsleder’ er en kode, som refererer til interviewets placering i ATLAS.ti, hvor interviewene er lagt
helt tilfældigt ind. Dette interview er ’primary document 4’, citatet er taget fra linje 217 i teksten og det er et interview med en
institutionsleder, som var deltager i familieplads- og basispladsprojektet. 



Tabel 18: Medarbejdernes gennemsnitlige alder

Langt hovedparten af institutionerne har en personalegruppe med en middel gennemsnitsalder, hvilket sva-

rer til en personalegruppe, hvor størstedelen af personalet ligger mellem cirka 25-45 år. Opgørelsen viser

imidlertid ikke, hvorledes spredningen er. Det vil sige om en middel gennemsnitsalder f.eks. dækker over

mange helt unge samt mange ældre, der jo sammenlagt giver en gennemsnitlig middel aldersfordeling. Nogle

institutioner har eksempelvis meget unge pædagogmedhjælpere, mens pædagogerne måske placerer sig i

en ældre aldersgruppe. Det er dog det generelle indtryk, at ovenstående diagram ikke blot viser den formelle

udregnede gennemsnitsalder, men rent faktisk dækker over en situation, hvor de ansatte rent reelt er i alde-

ren 25-45 år. Der er ikke nogen markant forskel mellem baseline og 2. måling samt ved en krydstabulering

på type af institution.

Normering: Antal børn pr. personale

Også antallet af børn pr. personale (voksen) er undersøgt. For mange ledere var det imidlertid meget svært

at angive en konkret normering, og de måtte derfor komme med et skøn. Endvidere er der stor forskel på nor-

meringen alt afhængig af, om vi taler vuggestuebørn, børnehavebørn eller børn med særlige behov, som ek-

sempelvis basisbørn. Institutionerne er blevet vurderet på, om de har en lav, middel eller høj normering.

Dette er sket på baggrund af en subjektiv vurdering af forskergruppen ved DPU i løbet af den analytiske fase.

Eksempelvis varierer normeringen for børnehavebørn mellem 4 og 8 børn pr. voksen. Har en institution 8

børn pr. voksen er normeringen vurderet til at være lav, mens en institution med 4 børn er vurderet til at

have en høj normering. 

Samme vurdering er foretaget for vuggestuebørn samt eventuelle børn, som har en særlig normering (som

basisbørnene). Endelig er der blevet foretaget et gennemsnitligt skøn af normeringen for hele institutionen.

Eksempelvis er en institution med lav normering for børnehavebørn, men en høj normering for basisbørn

blevet vurderet til samlet at have en middel normering. Denne fremgangsmåde er forbundet med en stor

fejlmargen, bl.a. fordi det har været svært for mange, at angive en reel normering på de enkelte børnegrupper

eller for hele institutionen. Opgørelsen skal derfor ses med stort forbehold.
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Tabel 19: Vurdering af normeringen, hvad angår antal børn pr. personale

Størstedelen af institutionerne har en middel-høj normering, mens hovedparten af de resterende institutio-

ner placerer sig i kategorien ”høj normering” eller ”lav-middel normering”. Generelt fordeler institutioner

sig meget på disse rammefaktorer, dog har kun ganske få en lav normering. Det høje antal ”uoplyst” bør be-

mærkes, da det netop signalerer, at mange har haft svært ved at angive et præcist tal for normeringen. De

tal, der er angivet, bør derfor også betragtes med en vis skepsis og statistisk usikkerhed, hvilket også gør sig

gældende for tallene i 2. måling. 

Normering: Antal børn pr. pædagog

Som det gælder med normeringen, hvad angår antallet af børn pr. personale, er også normeringen angående

antallet af børn pr. pædagog anslået ud fra et skøn. Antallet af børn pr. pædagog strækker sig fra 2-11 børn i

de 29 institutioner, som indgår i undersøgelsen. Igen må det understreges, at opgørelsen skal ses som et til-

nærmelsesvist bud på, hvad antallet af børn er pr. pædagog. Men tallene er i sig selv utilstrækkelige, da nor-

mering er yderst komplekst at kvantificere og sammenligne ud fra interviews i baseline og spørgeskema med

institutionslederne i 2. måling.      
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Tabel 20: Vurdering af normeringen antal børn pr. pædagog

Bemærk det meget høje antal af uoplyste besvarelser. Mange institutioner har altså ikke kunnet opgøre, hvad

antallet af børn pr. pædagog er. Dette kan formentlig henholdes til, at antallet af børn pr. pædagog er meget

varierende, og der derfor ikke er fastsat et bestemt antal, som institutionen målretter sig imod. Børnetallet i

de enkelte institutioner er ofte varierende og antallet af timer, som pædagogerne arbejder er heller ikke nød-

vendigvis en fastsat faktor. De integrerede institutioner arbejder måske på tværs af børnegrupper i forskellige

alderssegmenter, og dette komplicerer sagen endog mere, da normeringen ikke er ens for henholdsvis vug-

gestuer og børnehaver. Kort sagt, er dette en rammefaktor, som er behæftet med betragtelige usikkerheder

og den skal derfor også behandles i henhold til dette forhold. 

Blandt de institutioner, der har oplyst, hvad antallet af børn er pr. pædagog, fordeler størstedelen sig i kate-

gorierne ”høj normering” samt ”middel-høj normering”. Hvor der i opgørelsen over antallet af børn pr. per-

sonale var en del, som placerede med en lav-middel normering, så virker normeringen i antallet af børn pr.

pædagog altså til at være højere. 

Stue- eller funktionsopdelt

Lederne er også spurgt, hvorvidt deres institution primært er stue- eller funktionsopdelt. 

Tabel 21: Fordelingen mellem stue- og funktionsopdelte institutioner
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Som det ses er langt størstedelen af institutionerne stueopdelte i både baseline og 2. måling. Det vil sige, at

stueopdeling er den mest anvendte organiseringsform i institutionerne. Det fremgår dog i mange af inter-

viewene, at de fleste institutioner organiserer som en blanding af stue- og funktionsniveau. Der er her blevet

spurgt ind til den primære organisering, og denne er altså stueopdeling. I forbindelse med at relatere insti-

tutionstype til primære organiseringsform, er der ingen nævneværdig forskel mellem familiepladsinstitu-

tioner og basispladsinstitutioner. 

Det tværfaglige samarbejde med f.eks. støtte- og talepædagoger

Lederne er blevet spurgt om, hvorledes de synes det tværfaglige samarbejde med f.eks. støtte- og talepæda-

goger fungerer. Lederne har skullet indplacere deres svar i kategorierne; godt, middel eller dårligt.

Tabel 22: Institutionsledernes vurdering af det tværfaglige samarbejde i baseline og 2. måling

Institutionerne fordeler sig meget jævnt på disse rammefaktorer. Hovedparten vurderer samarbejdet til at

fungere godt, mens den anden store hovedgruppe af svar (28%) vurderer, at samarbejdet fungerer dårligt. In-

terviewpersonerne giver meget forskelligartede begrundelser for, hvorfor de synes, at samarbejdet fungeret

enten godt, middel eller dårligt. Nogle mener, at støttepædagogerne er dygtige, men at det rent administrativt

er alt for stor en arbejdsbyrde at få en støttepædagog. Andre synes ikke, at støttepædagogerne er kompetente

nok, eller at det er for svært at skaffe kompetente støttepædagoger. I 2. måling er kategorierne godt samar-

bejde og middel samarbejde omtrent identiske med baseline, hvorfor der i det tværfaglige samarbejde med

støttepædagoger ikke er sket nogen ændring i oplevelsen af dette. Det er dog bemærkelsesværdigt, at antallet

af informanter, som vurderer samarbejdet til at være dårligt, er faldet markant fra baseline til anden måling. 

Det er dog markant, at der i 2. måling og i mindre grad i baseline er en forholdsvis stor gruppe af uoplyste be-

svarelser. Nogle af de uoplyste kan tilskrives, at informanterne er nye ledere og derfor ikke kender til samar-

bejdet og/eller, at de pt. ikke har et tværfagligt samarbejde kørende. Specielt den sidste årsag blev understre-

get i forbindelse med hovedparten af de uoplyste udfyldelser af spørgeskemaet på rammefaktorer. 

Samarbejdet med forvaltningen

Institutionslederne er blevet bedt om at vurdere samarbejdet med forvaltningen som enten godt, middel

eller dårligt.
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Tabel 23: Institutionsledernes vurdering af samarbejdet med forvaltningen i baseline og 2. måling

Hvad angår samarbejdet med forvaltningen er der i baseline målingen en forholdsvis ligelig spredning blandt

institutionernes vurdering af dette. Størstedelen mener dog, at samarbejdet fungerer middel, mens 28 % af

institutionslederne vurderer, at samarbejdet fungerer dårligt. Flere fremhæver strukturændringer i kommu-

nen som årsag til et kaotisk eller forringet samarbejdet med forvaltningen. Andre mener, at de som arbejder

ved forvaltningen er for unge og uerfarne. Endelig kan det fremhæves, at flere nævner, at det er personbe-

stemt, hvorvidt samarbejdet med forvaltningen fungerer godt eller dårligt. Det afhænger altså meget af,

hvilke personale relationer, man har til de ansatte i forvaltningen.  

Den generelle vurdering ændrer sig i 2. måling. Her er der sket et skifte i alle vurderingerne hældende mod

bedre samarbejde med forvaltningen. Således repræsenteres størstedelen (45%) af svarene af kategorien ’godt

samarbejde’, mens oplevelsen af dårligt samarbejde omvendt er halveret fra 28% til 14%. I en krydstabulering

på institutionstype ses det, at det især er basispladsprojektet, som har en overvejende positiv oplevelse af

samarbejdet med forvaltningen (53%), hvor familiepladsprojektet i 30% af svarene fra informanterne oplever

samarbejdet som godt. Men stadigvæk er den generelle tendens for begge institutionstyper, at der er sket en

udvikling i vurderingen af samarbejdet med forvaltningen. 

Opsamling: kernefaktorer

Opsummerende viser analysen, at de områder og forhold i institutionerne, hvor der er størst variationer,

er dels i kønsfordelingen og i fordelingen mellem uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. End-

videre er der sket en udvikling i samarbejdet med forvaltningen, dels det tværfaglige arbejde med støtte-

pædagoger i institutionerne. Der er også store variationer, hvad angår antal børn pr. personale og antal

børn pr. pædagog, hvilket kan formodes at hænge sammen med ledernes prioritering af faglighed i insti-

tutionen, nogle vælger at ansætte mange medhjælpere, for at få så mange ”hænder” som muligt, mens

andre prioriterer uddannet personale. Yderligere er der betydelige variationer institutionerne imellem,

hvad angår graden af personaleomsætning, som det demonstreres er en vigtig faktor i forklaringen af suc-

ces i implementeringsprocessen.

De områder, hvor der er middel variation i mellem institutionernes besvarelser, er primært på graden af lang-

tidssygemeldinger samt medarbejdernes anciennitet. Det kan eventuelt skyldes lederens prioritering af om-

råderne. Alternativt kan det være et produkt af rekrutteringsmulighederne i det geografiske område. Sidst

er der på følgende områder forholdsvist små variationer mellem institutionerne. Institutionerne arbejder
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generelt stueopdelt. Langt de fleste af institutionernes personalegrupper har desuden en middel gennem-

snitalder. Det vil sige, der er en blanding af unge og ældre ansatte. 

Afslutningsvist kan det på denne baggrund konkluderes, at de institutioner, der har mindre gode ramme-

faktorer, må formodes overordnet at skille sig ud på de faktorer, hvor der er størst og middelstor variation,

det vil sige forskellene ligger omkring graden af personaleomsætning samt andelen af mænd i institutio-

nerne. I lidt mindre grad handler det om fordelingen i personalegruppen af henholdsvis pædagoger og pæ-

dagogmedhjælpere, graden af langtidssygemeldinger samt medarbejdernes anciennitet. Der er mange

måder, at foretage en kategorisering på baggrund af en kodning på. De her anvendte skal i udgangspunktet

ses og anvendes som en systematisering af det kvalitative data, som kan give et overblik, men som ikke kan

stå alene. 

5.2. PÆDAGOGISKE FAKTORER

De pædagogiske faktorer knytter sig til den pædagogiske praksis i institutionens daglige arbejde. Fokus er

institutionernes organisationskultur på det pædagogiske område, det vil sige på formelle og uformelle pæ-

dagogiske normer og værdier, herunder hvad der er ”passende” opgavevaretagelse i institutionen. Beskrivel-

sen af kategorien pædagogiske faktorer er inddelt ifølge hovedtemaerne i interviewguiden, og der er stillet

spørgsmål til følgende områder:  

• Hvad er kerneopgaverne i dagens daginstitutioners arbejde?

• Hvilke generelle pædagogiske principper eller modeller arbejdes der efter?

• Kan udsatte børn identificeres og ud fra hvilke kriterier?

• Hvad er opfattelsen af arbejdet med de udsatte børn?

• Er der effekt af interventionen for forståelsen af arbejdet med udsatte børn?

I analysen, der skitseres her, er der to hovedopaver: For det første vil især opfattelse af kerneopgaven blive

trukket frem – idet vi antager at opfattelsen heraf får betydning og hænger sammen med det samlede ’pa-

radigme’ som institutions arbejder ud fra som også vist hos Jensen (2005, 2007). Således fungerer denne

første del, som en forløber for sektionen, der demonstrerer de forskellige typer af institutioner i interventio-

nen. 

For det andet vil kapitlet om de pædagogiske faktorer fremstille de pædagogiske konsekvenser af interven-

tionen og dermed vise, hvordan den pædagogiske praksis og forståelser på et analytisk plan kan siges at have

ændret sig i forbindelse med interventionen. Således kan man tale om, at kapitlet analyserer og vurderer i

hvilken grad, man kan sige at organisationerne har lært noget. Hermed kobles an til forskningsfeltet organi-

satorisk læring, som beskrevet af e.g. Brandi (2008), Easterby-Smith et al. (2000) og Elkjaer (2004, 2009), hvor

fokus er på ændringer i de forståelser og praksisser, som karakteriserer organisationernes bevægelse fra ba-

seline til 2. måling forstået som en organisatorisk læreproces. I denne forbindelse vil de påvirkningsfaktorer,

som har betydning på et isoleret organisatorisk niveau blive beskrevet, og som sådan vil dette danne grundlag

for de videregående analyser. 
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Institutionernes opfattelse af kerneopgaver

Der er blevet spurgt til lederens opfattelse af daginstitutioners kerneopgave, da det giver indblik i, hvilken

pædagogisk linje institutionerne arbejder efter. Området er analyseret ved at isolere hovedudsagnene i le-

dernes besvarelse. Da lederne angiver flere kerneopgaver, kan hver institution tegne sig for mere end ét ud-

sagn, og det er derfor ikke muligt at kategorisere alle institutionerne under kun én kerneopgave. 

I tabellen på næste side er der ud fra institutionsledernes udsagn defineret en række kategorier – såsom tryg-

hed, læring og omsorg. I tabellens midterkolonne ses antal besvarelser, der er blevet indplaceret i den aktuelle

kategori. Endelig viser kolonnen til højre ”i procent”, hvor mange udsagn/institutioner, der er blevet indpla-

ceret i kategorien af de samlede svar. Som nævnt har institutionslederne kunnet komme med mere end ét

bud på, hvad deres kerneopgave er, og således er mange af institutionerne repræsenteret i to eller flere af ka-

tegorierne. Svarene giver en pejling på, hvad institutionslederne og dermed institutionerne oplever som de

vigtigste opgaver i forbindelse med arbejdet med udsatte børn. 

Det skal naturligvis bemærkes, at lederne ikke selv har indplaceret sig i nedenstående kategorier i baseline

målingen. Lederne har talt helt frit, og er ikke blevet bedt om at indplacere sig i forhold til nogle foruddefine-

rede kategorier. Kategorierne er i baseline målingen konstrueret på baggrund af en tematisk analyse efter

interviewene med afsæt i ledernes besvarelser. Udsagn, som ikke har kunnet indplaceres i forhold til en be-

stemt kategori, er optegnet under kategorien ”andet”. Endelig er svarene samlet i kategorier som det fremgår

af tabellen næste side. I anden måling er kategorierne blevet forelagt informanterne, som så efterfølgende

har skullet svare på, hvilke tre kerneopgaver de vurderer er de vigtigste. Informanternes svar er derpå blevet

indsat i en tabel for fordeling af svar fra anden måling. I den første tabel, tabel 24, er top fem kerneopgaver

farvet grå for at tydeliggøre kategorierne. I tabel 25 er de nye højest rankede kerneopgaver fra anden måling

farvet blå, mens kerneopgaver, som også var i top fem i baseline, har fastholdt farven grå. Dette er valgt for

at give et overblik over eventuelle ændringer i vurderingen af kerneopgaver. 
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Tabel 24: Institutionernes kerneopgaver, baseline måling 

Som påvist er der i institutionernes beskrivelser af daginstitutioners kerneopgaver overordnet tre udsagn,

der går igen om daginstitutioners kerneopgave: 1) sociale kompetencer, 2) personlige kompetencer og udvik-

ling, 3) tryghed. 52% af de 29 institutioner siger med al tydelighed, at de finder, at sociale kompetencer er

den vigtigste kerneopgave i dagens daginstitutioner (baseline). En klar nummer 2 over institutionernes ker-

neopgaver er, at understøtte børnenes personlige kompetenceudvikling og udvikling generelt. 

21 % af institutionslederne nævner læring som en kerneopgave. Der kan være overlap, men noget tyder på,

hvilket også underbygges i flere af interviewene, at daginstitutionernes læringsbegreb ikke er koblet til det

sociale, men derimod ses adskilt herfra. Det er snarere sådan, at institutionernes læringsbegreb er forbundet

med en skolastisk forståelse af læring og læring forbindes med den form for færdigheder, der skal tilegnes i

en mere formaliseret sammenhæng som eksempelvis skolen. Det vil sige det forhold, at der er noget, der på

forhånd er givet, noget man skal lære i form af et pensum og derved opnå særlige kvalifikationer er i centrum.

Det kan nogen måske opfatte som værende på bekostning af mere uhåndgribelige sociale færdigheder, der

i denne sammenhæng bliver et randfænomen. Dertil kommer, at den form for læring, der sker i skolen, ofte

finder sted i individuelt orienterede læringssituationer, og fordi man har fokus på, at de i pensum stillede fær-

digheder tilegnes, kan det formodes, at man kan have tendens til at fokusere på børns afvigelser fra disse

færdigheder og forventede kvalifikationer (se også Jensen, 2007). Dette perspektiv knytter sig ofte til, om

man henholdsvise bygger pædagogikken over for udsatte børn op om et kompensations- eller et innovations-
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paradigme (ibid.). En problemstilling, vi vil forfølge yderligere i efterfølgende analyser og samle op i afslut-

tende overvejelser over sammenhænge mellem grundsyn og implementering af den pædagogiske interven-

tion. 

Tabel 25: Institutionernes kerneopgaver, 2. måling 

Der sker en markant bevægelse i oplevelsen af kerneopgaver blandt institutionslederne fra baseline til anden

måling. Selvom korrelationen mellem den implementerede intervention og ændringen i vurderingen af ker-

neopgaver statistisk ikke kan valideres, kan der ikke herske tvivl om, at interventionen i høj grad har påvirket

informanternes oplevelse af institutionernes kerneopgaver. En ændring i holdning til kerneopgave, som også

må få konsekvenser for arbejdet med udsatte børn. De tre højest rankede er i anden måling anerkendelse og

respekt samt inklusion/rummelighed sammen med sociale kompetencer. Højdespringeren er anerkendelse

og respekt, der scorer markant højest i vurdering af kerneopgaver. Men også inklusion/rummelighed har

også taget et betragteligt spring fra en midterplacering til en topplacering i informanternes holdning.   

En anden betydelig holdningsændring som institutionslederne giver udtryk for, er, at kategorien ’tryghed’

og ’andet’ er røget helt ud af listen. Man kan sige, at kategorien ’andet’ i et felt blandt 20 andre kategorier

sandsynligvis ikke vil blive prioriteret særlig højt af tekniske årsager, hvorfor udeladelsen af denne kategori

i anden måling kan forklares.  Derimod er det interessant, at ’tryghed’ er røget ud sammen med nedpriorite-

ringen af ’personlige kompetencer og udvikling’ på bekostning af ’anerkendelse og respekt’, ’inklusion/rum-

melighed’ og ’forældresamarbejde’. Set med analytiske briller, virker det som om, at vurderingen af kerne-

opgaver i anden måling nedtoner en udpræget individuel orientering det vil sige orientering mod det enkelte

barns kapaciteter til fordel for et fokus på de sociale aspekter og relationer omkring det udsatte barn. Insti-

tutionernes kerneopgaver er således, at understøtte forældresamarbejdet, opprioritere de sociale kompeten-

cer, være inkluderende og anerkende og respektere barnet. Noget andet end at skabe tryghed og læring i en

formaliseret forstand. 
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Tabel 26 fremstiller krydstabuleringen mellem familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner og viser

ingen statistisk valide forskelle mellem de to typer af institutioner. Men en svag tendens er, at familieplads-

projektet på et generelt plan synes mere orienterede mod de relationelle og sociale kerneopgaver, hvor ba-

sispladsprojektet indikerer, at de synes mere orienterede mod de individuelle kerneopgaver.  Dette ses ek-

sempelvis ved, at basispladsinstitutionerne fokuserer på at skabe nærvær og personlige kompetencer og

udvikling, hvilket ikke forekommer i familiepladsprojektet.

Tabel 26: Institutionernes kerneopgaver set i forhold til institutionstype, 2. måling 

I de efterfølgende kvalitative fokusgruppeinterview i anden måling er der spurgt yderligere ind til vurderin-

gen af de pædagogiske kerneopgaver. ATLAS.ti analysen viser (se figur på næste side), at under hovedtemaet

’pædagogisk kerne’ gemmer sig 16 undertemaer, der alle siger noget om, hvordan institutionslederne forstår

institutionernes kerneopgaver i en mere kvalitativ forstand.
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Figur 52: Netværk over institutionernes kerneopgaver, 2. måling fokusgruppeinterview

Flere af kerneopgaverne fra spørgeskemaet går igen i informanternes udsagn, som eksempelvis sociale kom-

petencer, sprog, trivsel, anerkendelse, etc. Men også andre pædagogiske kerneopgaver fremstilles. Disse er

eksempelvis, at institutionerne skal skabe rammer for læring og fællesskab. Analysen viser, at tyngden af de

forskellige kerneopgaver er varierende. Tryghed nævnes kun af en informant, mens de højest prioriterede

kerneopgaver er at understøtte udviklingen af sociale kompetencer, skabe rammer for fællesskab og læring

samt være legende, der alle nævnes af flere informanter. Specielt det sidste udsagn, ’legende’, pådrager sig

interesse, da det stikker ud fra de andre, idet det ikke er set i tidligere målinger.  Et udsagn fra en informant,

som omtaler vigtigheden af leg, tager sig ud som følger på spørgsmålet om, hvad personen forstår som den

pædagogiske kerneopgave: 

”…fordi det er selvfølgelig at skabe et godt børnerum, det er også alfa omega og så kommer læring snigende,

det er også et ord vi ikke kan undgå at sige i dag fordi det bliver meget vigtigt efterhånden og det bliver især

vigtigt, kan vi mærke i forældrekravet, men derfor er vi da glade for læring men vi tænker også at legen kommer

først og den lærer man så meget af, men det er i den rækkefølge det er vigtigt for os i hvert fald.” (P25:12 inter-

view institutionsleder) 

Informanten siger, at legen kommer først. Også selvom det i denne sammenhæng nævnes, at den kommer i

forgrunden grundet forældrenes krav, og at andre vigtige temaer berøres såsom læring. Svaret åbner på et

analytisk plan naturligvis op for flere fortolkninger. En fortolkning er, at institutionerne hermed indikerer,

at en kerneopgave for arbejdet med udsatte børn er at understøtte en legende adfærd i interaktionen med
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børnene. Dette afspejles i en pædagogik, som handler om åbenhed og frihed fra formaliserede regler og ek-

sisterende forståelser. En åbenhed, som forsøger at lade det udsatte barn træde frem på dets egne præmisser

og ikke som et individ, der er totalt bestemt og diagnosticeret i alle barnets udfoldelsesmuligheder, hvor man

sætter fokus på barnet som bærer af fejl og mangler. Naturligvis vil en sådan analyse af denne nye kerneop-

gave have en stærkt tentativ karakter, hvortil der skal tages stærkt forbehold, og som kræver dybere analyse.

Forekomsten af svar er så forsvindende lille, at der alene er tale om meget grove resultater i dette tilfælde,

hvorfor resultaterne fra fokusgruppeinterviewet primært skal ses som et supplement til spørgeskemaet.  

Pædagogiske principper

Institutionslederne er i forbindelse med de pædagogiske faktorer blevet bedt om at vurdere, om de arbejder

ud fra pædagogiske principper og ved ’ja’, hvilke pædagogiske principper, de i så fald arbejder med i daglig-

dagen. Informanterne har haft to på forhånd strukturerede svarkategorier, anerkendende tilgang og udgangs-

punkt i det enkelte barn, samt en åben kategori og en kategori, hvor de angiver, at de ikke arbejder ud fra

specifikke pædagogiske principper. 

Tabel 27: Institutionsledernes vurdering af pædagogiske principper de anvender i dagligdagen fra 2. måling

Tabel 27 viser, at det gælder helt generelt, at hovedparten af institutionerne på tværs af type arbejder med

pædagogiske principper enten i form af en anerkendende tilgang eller ved at tage udgangspunkt i det enkelte

barn. Der er dog en forskel mellem de to typer af institutioner. Familiepladsinstitutioner arbejder ud fra en

anerkendende tilgang som det klart dominerende pædagogisk princip, mens kun 53% af basispladsinstitu-

tionerne arbejder ud fra en anerkendende tilgang og 32% arbejder med udgangspunkt i det enkelte barn. Der

er således mere varians i anvendte pædagogiske principper i basispladsinstitutionerne, som til dels kan til-

skrives det større datamateriale, men som også må indeholde en reel forskel. Det forholder sig utydeligt, hvad

informanterne mere specifikt forstår ved ’udgangspunkt i det enkelte barn’. Men det kan antages, at det at

tage udgangspunkt i det enkelte barn kobler sig til en mere individualistisk forståelse af det pædagogiske

arbejde med socialt udsatte børn. Mens det at tage afsæt i anerkendelse af barnet, åbner op for at se barnet

på et mere relationelt grundlag. Vi ser hermed skitsen af forskellige måder at forstå og se socialt udsatte børn

på. 
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Definition af socialt udsatte børn

I forbindelse med spørgeskemaet i anden måling blev institutionslederne spurgt til, hvordan de ville definere

socialt udsatte børn. Hermed berøres spørgsmålet omkring, hvordan man identificerer udsatte børn i insti-

tutionerne. Der blev givet 29 svar, hvoraf hovedparten indeholdt tre tilbagevendende temaer, hviket var ’fa-

milien’ eller ’forældrene’, ’relationer’ eller ’intet fællesskab’ og ’manglende evner’ eller ’bærere af fejl’. Enkelte

svar indeholdt begge temaer og det skal tillige bemærkes til de udvalgte udsagn, at for at overholde anony-

mitetskravet, er informanterne og koder der kunne henføres til denne, blevet fjernet. 

Tabel 28: Definition af socialt udsatte børn, 2. måling

Definitioner er vigtige, idet de ekspliciterer, hvordan den enkelte institutionsleder og institution ’ser’ eller

forstår socialt udsatte børn. Definitioner er således et grundlæggende kriterium, som i dette tilfælde gør in-

����������	 
�	 ����
�	 ���
���	

����	

���
���	���
��	

!����"#�$�������� �����	���	����	�������
��	�
�	�
���	���������	���	
�����	�����	��
�	

����	�����	���	�
��������	�����	���	������	��
	����	���	����	�
�	����	

��	����	��� ���!����
�����	���	�
�	� ��	
�	�������	����	"	����������	"	

���	 �#	 
����	 ���	 ����	 �
�	 ���	 ����
�!���������	 ��������	 ��	 
�	 ����	

���������	 �����	 ����	 �
�����	 ����	 �
�	 ���������	 ����������	 ���	

�����!���
����	 ��	 
�	 ����#	 �	 ����
�	 ��
������	 �
��	 ��
���	 ��	 ����	 ��	

���������	�
����
��	���	�
�	� ��	 �	�������	��������	�$�	%��������	���	

��������	

!�����#�%�	�	������������ �����	���	�
�	 �� ��	���	
�	  ��!�����	����
�	 �����������	 &	�
�	 �� ��	

���	 
�	 � ��	 �	 ��	 ������	 ����
�	 �����	 �
����
�	 '&��
������	 ��	 
����(��	 �	

����	���	�#	��������	���	��	
�	���������	#��
���	����	��	�	������	��	������	

�
�	 �
�����������	 ���	 
�	 ����#	 �	 ��������������	 ����
�	

� ����
����������	 ���	 
�	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �����������	 
�	

� ����
���!���	 ���	 ����	 �
�	 �
���	 ���
��������	 ���	 ����
��	

�������	 �������	 '��������(	 ���	 �
��� ��	 �����������	 %��	 ���	 �
�����	

������ ���	 ���	 ��	 �������	���������!���	 
����	 �����	 ����
�	 ��
������	

�����	�����	���	����	�
�	�����������	
�	
�	����	��	�	��	� ����
��	

!����&#�'�������������� �)�������	���	
���	*����	�	��	�����

������	���	�������
��	�����	��	��	

����	 ����
�	 ���
����	���	 ��	����	 ���������	 ���
����	 ������	 ��	 
�������	

����	�	�����	���	�
�	����	���	��	� ���	��� ��������	��	� ����	�����	

����	 +������	 � ���	 
�����������	 �����	 ���	 ��	 � ����	 
�	

,��
�������������-	 ��������.	 ����	 ���	 ��	 ��� ���/���#�	 ��
���	 ����	

������� �����	��
��������	���	,0������	
�	�����	�
�	����	�����.�	

(���	� �����	���	� ����	�������	�����	���	����	��	�	������	"	�����������	����	
������� �����	 ��������	 ������	 �1�	 ����	 ����/�
��	 �������	 ���	 ��	 �
�	
�#��	�
���	����	
��	

�

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

129



formanterne i stand til at se noget som socialt udsat, og andet som ikke-socialt udsat. At definere noget er

således et fundamentalt identifikationskriterium. I tabel 28 fremstår tre grundtemaer for, hvordan infor-

manterne forstår socialt udsatte børn. Analysen viser for det første, at familien har stor betydning for, hvor-

dan man forstår socialt udsatte børn. Flere af informanternes definitioner understreger, at man ser socialt

udsathed som et fænomen, der opstår med familien, og derfor ikke er en isoleret individuel betinget afvigelse

fra normaliteten, som skal findes inde i barnet. 

Det andet grundtema, ’intet fællesskab’, anslår det forhold, at socialt udsatte børn identificeres på baggrund

af deres kapacitet til at indgå i relationer med andre børn eller voksne i institutionen. Første tema så på det

tætte netværk omkring barnet. Dette andet tema sætter i stedet fokus på barnets manglende kompetence i

at udvikle netværksrelationer i institutionen som identifikationskriterium. Det udtrykkes, at den manglende

kompetence til at kunne indgår i disse relationer kan være betinget af mange forskellige faktorer af social,

psykisk og fysisk karakter. I det tredje tema, ’manglende evner’ understreger informanterne, at man skal for-

stå det udsatte barn, som være bærer af fejl eller mangler. Det er når disse manglende evner bliver tydelige,

at man ser barnet som socialt udsat. Endelig er der en fjerde kategori, som indeholder de udsagn, der ikke til-

hørte nogle af de tre overordnede temaer. 

Anerkendelse

Vince (2001) skriver, at følelser spiller en helt vital rolle for organisationers lære og udviklingsprocesser. Dette

interventionsprojekt er ingen undtagelse, hvad dette tema angår. Ved analyse af interview, bliver det klart,

at et fælles tilbagevendende tema for en stor del af institutionslederne var, at deltage i projektet føltes som

en anerkendelse af arbejdet med socialt udsatte børn: 

”Pludselig er der  nogen der har været interesseret i os. Man kan faktisk sige at vi har fået en anerkendelse for

en gang skyld det har vi jo ikke haft før. Det får man jo ved at tale om tingene, så på den måde synes jeg at det

har været godt”. (P13:55 interview institutionsleder)

”Altså, jeg synes det med anerkendelsen, det må jeg give XX [anden deltager i fokusgruppeinterviewet] ret i.

Det har personalet været rigtig glade for. Det har været rart, der er nogle der siger, ”ej hvor er det godt det du

laver”. Det har man manglet jo”. (P34:69 interview institutionsleder)

Det kan antages, at følelsen af at blive anerkendt for ens arbejde i denne sammenhæng kan understøtte flere

aspekter i implementeringsprocessen. For det første skaber det energi og et positivt fokus på at deltage i in-

terventionen. Hermed kan eventuelle startvanskeligheder i implementeringen forebygges eller helt undgås,

idet institutionslederne har en fundamental positiv følelse af at indgå i de afkrævede organisatoriske foran-

dringer. For det andet vil følelsen af at blive anerkendt for sit arbejde uundgåeligt knytte an til at facilitere

projektledelsens bestræbelse på at skabe ejerskab hos institutionslederne og frontpersonalet, som har med

de socialt udsatte børn at gøre. Et ejerskab, som også er af stor betydning for et projekts gennemførelse. 

Også andre følelser har præget projektet. Interessant var det, at nogle informanter – dog langt fra hovedparten

– indikerede det aspekt, at deltagelsen i projektet havde styrket deres ’brand’ altså mærke eller værdi som

institution:

”Jeg synes faktisk også, at det er nemmere at tiltrække nyt personale også, fordi ansøgerne synes det er super
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spændende at arbejde med de her ting. Både i forhold til når vi skal have studerende fra seminarierne og når

vi skal ud og søge nyt personale”. (P3:28 interview institutionsleder).

Anerkendelse er noget institutionen får fra omgivelserne på baggrund af deltagelsen i projektet, mens et

bedre ’brand’ er noget som kobler til institutionens selv-identitet, når den bliver set af omgivelserne. Men

ikke desto mindre har følelsen af anerkendelse på mange måder fremmet deltagelsen i udviklingsprocessen

og dermed understøttet arbejdet med udsatte børns trivsel, læring og samarbejdet med forældrene. 

Forståelsesændringer som organisatorisk læring

De pædagogiske faktorer har samlet set alle handlet om, hvordan man i den pædagogiske praksis ’ser’ eller

forstår socialt udsatte børn. Det antages, at denne forståelse har konsekvenser for, hvordan man handler i

den pædagogiske praksis. Et fokuspunkt for Familie- og basispladsprojektet har været at tilbyde børn med

behov for støtte og opmærksomhed en pædagogisk indsats, der tager afsæt i, at det udsatte barn inkluderes

i en almindelig institution. Hermed er begrebet social inklusion et centralt begreb i begge projekter (se også

kap. 1).  Kernespørgsmålet under denne faktor er, hvordan de pædagogiske forståelser af barnet har ændret

sig – i fald de har – og hvad dette har betydet for praksis. Har institutionslederne og institutionerne haft en

social inkluderende forståelse af de udsatte børn, og hvad har dette helt konkret haft af betydning i den en-

kelte praksis?

Der forekommer tre forskellige holdninger til arbejdet med nye pædagogiske forståelser af udsatte børn. Der

er en mindre gruppe, hvor der ikke er sket nogen ændring. Enten fordi institutionslederen mente, at de på

forhånd arbejdede efter den socialt inkluderende forståelse, eller at de ikke ville arbejde efter denne forståelse.

Den første variant var den klart dominerende i denne gruppe af institutioner. Der er en anden mindre gruppe,

som placerer sig mellem ingen ændring og på vej mod nye forståelse, hvilket altså er en gruppe, som repræ-

senterer en mellemposition. Endelig er der den klart bedst repræsenterede gruppe af institutioner, som vur-

derer, at de har ændret forståelse af socialt udsatte børn hen imod den socialt inkluderende forståelse. De

følgende tre udsagn siger noget generelt om indholdet i temaet, som handler om en ændret forståelse af det

udsatte barn:

”Jeg synes jo meget det der med netop det, at i stedet for at se barnet som problemet, barnet man skal gøre til

genstand for en eller anden ændring, så i stedet for se på, hvordan ser rammerne ud omkring barnet, og hvad

kan vi gøre anderledes?”. (P3:219 interview institutionsleder)

”Informant: Jeg er blevet påvirket omkring inklusion synes jeg meget. Jeg er blevet meget mere påvirket omkring

det.

I: På hvilken måde?

Informant: Fordi det er meget det vi har arbejdet med i basispladsprojektet. Og det kan man sige, at lige hos os,

der er de jo på en måde ekskluderet fordi de har deres egen gruppe. Og det er jo fint, at de er der, og der er

tryghed, men jeg tror på, at de skal ud og være sammen med de andre børn, men det er bare så pokkers svært

når de er udadreagerende børn vi har, så vi prøver jo hele tiden og det har vi altid gjort, men jeg er blevet mere

opmærksom på, hvor vigtigt det er”. (P13:25 interview institutionsleder)
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”Jamen i og med, jeg tænker på jeg definerede, eller definerede det lyder så flot, men tænker på basisbørnene,

som børn der har brug for en speciel pædagogisk indsats i en periode, så tænker jeg aldrig på dem som udsatte

børn, det gør jeg simpelthen ikke. Men jeg tænker at det her projekt har rykket så meget i vores hoveder på hvor-

dan vi tænker rumlighed og dermed også inklusion”. (P25:25 interview institutionsleder)

Dette er blot et lille udtræk blandt de mange udsagn, som udtrykker en ændring i deres måde at forstå socialt

udsatte børn på. Det første udsagn omtaler det forhold, at de ikke mere ser barnet som bærer af problemer.

Det er forståelsen og ændringen af rammerne omkring barnet, som har betydning og der, hvor man kan finde

løsninger i forhold til at skabe trivsel og læring. På mange måder bliver det her tydeligt, hvordan institutions-

lederen har lært nye måder at forstå udsatte børn på. Dette demonstreres også i sidste udsagn, hvor det igen

understreges, at Familie- og basispladsprojektet har rykket så meget i ’hovederne’ det vil sige hvordan man

tænker om barnet. Hermed indikeres det, at dette ryk har skabt nye handlemuligheder i interaktionen og un-

derstøtningen af socialt udsatte børn. Alle tre udsagn underbygger hermed påstanden om, at en stor gruppe

af institutionsledere har ændret deres forståelse af socialt udsatte børn. En logisk antagelse er, at dette æn-

drede syn nødvendigvis må påvirke interaktionen mellem pædagog og barn i de respektive institutioner.

Dette giver flere af institutionslederne eksempler på, hvilket følgende uddrag i boks 2 understøtter.

Boks 2: Ændret forståelse, 2. måling

ÆNDRET FORSTÅELSE AF SOCIALT UDSATTE BØRN, EKSEMPEL 1

”Jamen for eksempel har vi en oplevelse af et barn som er meget stille, som primært har bevæget sig inde

i basisgruppen og hvor pædagogernes holdning var lidt, nå men hun kan ikke være med i de ting der fo-

regår fordi hun bliver bange og bla, bla bla. Det var nogle gode undskyldninger. Så viser det sig faktisk

en dag hvor der kommer…jeg tror der var sygdom eller et eller andet, det er også lige meget, der var i

hvert fald en eller anden årsag til at der er en pædagog oppe fra børnehaven der tager hende med til

noget rytmik nede i ”fysen” sammen med nogle børnehavebørn. Og hvor hun faktisk folder sig fuldstæn-

dig ud”. (P24:205 interview institutionsleder)

Selvom eksemplet i boks 2 ikke viser en praksis, som er direkte afledt af en ændret forståelse, så er betydnin-

gen ikke desto mindre klar på trods af, at eksemplet beskriver en hændelse, der opstod på mere tilfældig vis.

En hændelse, som gav informanten en ’aha-indsigt’ og styrkede interventionens grundbudskab om en ændret

forståelse af udsatte børn. Et ændret syn på børnene kan godt lade sig gøre i hverdagens praksisser og have

effekter i barnets hverdag. Det skal understreges, at på trods af, at hovedparten af institutionslederne giver

udtryk for, at de har ændret forståelse, så vil effekten højest sandsynligt først kunne måles efter projektpe-

riodes udløb. Forståelsesændringer bliver kun langsomt en integreret del af Familie- og basispladsinstitutio-

nernes praksisser. Det vil sige nye måder at handle på i konkrete situationer. De ændrede forståelser bliver

ikke en del af praksis fra den første dag, hvor projektdeltagerne mødte konsulenterne og hinanden, men er

noget som udfolder sig på den lange bane. Men ikke desto mindre åbner den nye forståelse af socialt udsatte

børn op for nye praksisser og deraf en potentiel effekt i arbejdet med socialt udsatte børn. Inden for organi-

satorisk læringsforskning kan dette i en forståelse bestemmes til at være lig med en organisatorisk læreproces



og resultat, når man ser på forekomsten af ændrede forståelser. En læreproces, som ændrer de forståelser de

deltagende aktører baserer dagligdagens handlinger på baggrund af. 

Specielt i forhold til basispladsinstitutionerne blev konsekvenserne af forståelsesændringerne i et aspekt be-

tydningsfulde for arbejdet med socialt udsatte børn. Dette markeres i den tematiske analyse i ATLAS.ti ved

et mønster kaldet ’grænser’. Temaet grænser peger på det forhold, at forståelsesændringen af socialt udsatte

børn ændrede den måde basispladspersonalet og det normale personale forstod den fysiske og organisato-

riske grænsedragning mellem basispladsdelen og normaldelen internt i den specifikke institution. Den tra-

ditionelle forståelse af det organisatoriske skel mellem basisplads- og normalpladsdelen var, at de var to dele

som fungerede som to indbyrdes uafhængige satellitter i institutionen uden direkte sammenhæng, som ud-

trykt i følgende udsagn: 

“Grundet de her børn så sidder vi jo meget for os selv, og jeg er jo kun dernede, vi må faktisk ikke engang lånes

ud til inde ved siden af, hvis der er mangel på folk derinde ved siden af, så vi er enormt afskåret fra det. Det er

kun udenfor i sommerhalvåret, faktisk, at vi har lidt med de andre at gøre. Og så er vi selvfølgelig sammen til

personalemøder engang imellem, men ofte går vi så også efter, at man har fået de informationer, man skal

have... går vi ud og så arbejder på hver vores afdeling”. (P23:62 interview institutionsleder)

Informanten har den forståelse, at de sidder i forskellige afdelinger isoleret fra hinanden, som det også blev

udtrykt i interview. Det der skete i forbindelse med interventionen og forståelsesændringen i specielt mange

af basispladsinstitutionerne var, at den fysiske skarpe grænsedragning blev blødt op og nogle steder opløst.

I det følgende anvendes metaforen for denne udvikling i opfattelsen af basispladsdelen i forhold til resten af

institutionen, som en dør.

”Men i hvert fald I forstår, der er sket noget med forståelsen af barnet, altså i relation til det du siger. Døren

åbnes lettere, eller døren åbnes tidligere”. (P29:178 interview institutionsleder)

Hvor døren før havde været svær at åbne op, bevirkede forståelsesændringen af socialt udsatte børn, at døren

til resten af institutionen blev vurderet til at være lettere at åbne og at den blev åbnet hurtigere. For infor-

manterne, som gav udtryk for denne ændring, havde dette betydning på flere niveauer. Dels fik det nødven-

digvis betydning for det konkrete arbejde med socialt udsatte børn, idet basispladsbarnet kom hurtigere og

lettere ud blandt normalbørnene: 

”Sådan har vi det også i forhold til det store hus … altså hvis jeg tænker basisbørnene … jeg tror også på, at deres

trivsel er blevet bedre i forhold til det store hus i forhold til, at jo mere de kommer ud, jo bedre forståelse giver

det jo også for, at her er et barn … han er god nok, men han kan bare ikke de samme ting som jeg måske kan, så

på den led, så tror jeg også, at helt nede på gulvet, der er der også blevet mere trivsel”. (P37:67 interview insti-

tutionsleder)

I dette udsagn blev det af informanten oplevet som at barnet dermed fik forbedret dets trivsel. Dels fik det

også betydning på et organisatorisk plan, idet det interne tværfaglige arbejde internt i institutionen fik bedre

muligheder: 

”Vi er mere åbne nu, tror jeg… eller det er det jeg oplever, at det er, at det har givet noget mere åben-op dørene
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og noget mere interesse for hinandens interesseområde. Det kan godt være at det i starten var tvang, men det

føltes som tvang, men det er det ikke. Altså, der er en interesse”. (P24:72 interview institutionsleder)

Man kan således også tale om, at forståelsesændringen i vurderingen af nogle af institutionslederne blev

oplevet som understøttende for organisationens udvikling. ’Grænse’ temaet får en relevant betoning, når

den sammenlignes med typer af institutioner, hvor der synes at være en tendens til, at familiepladsinstitu-

tioner ikke på samme måde skulle overkomme den organisatoriske og fysiske barriere mellem basisgruppen

og resten af basisinstitutionen, som tilfældet er for basisinstitutionerne. Et eksempel på den mere specifikke

betydning af ’grænse’ temaet kom frem fra et svar på spørgsmålet om, hvordan ledelses- og organisations-

udviklingsopgaven havde ændret sig i institutionen

”Jamen, vi sidder jo... Som sagt så... Grundet de her børn så sidder vi jo meget for os selv, og jeg er jo kun dernede,

vi må faktisk ikke engang lånes ud til inde ved siden af, hvis der er mangel på folk derinde ved siden af, så vi er

enormt afskåret fra det. Det er kun udenfor i sommerhalvåret, faktisk, at vi har lidt med de andre at gøre. Og

så er vi selvfølgelig sammen til personalemøder engang imellem, men ofte går vi så også efter, at man har fået

de informationer, man skal have... går vi ud og så arbejder på hver vores afdeling. Men jeg har selvfølgelig også

en leder, som er leder af det hele, og hende... Vi har sådan et fast møde en gang om ugen, hvor vi snakker om

alle de her ting, ikke, og der har projektet selvfølgelig fyldt meget der, for jeg fortæller jo hende om, hvad det er,

der sker, og hvad vi gør, og alle de der ting, og derigennem er det jo også, vi har fundet ud af, at X skal ud at...

Og netop det der med at praksisfortællinger kan bruges i hele huset. Det er jo noget, som jeg sparrer med min

leder om, ikke. Så ja, altså, men vi er lidt afskåret ”. (P23:62 interview institutionsleder)

Analytisk siger udsagnet, at denne basisgruppe er skarpt adskilt fra de øvrige stuer på et organisatorisk ni-

veau, som dog også her får følger på et relationsmæssigt plan, idet de ikke samarbejder med resten af insti-

tutionen. 

Dette kan antages at have konsekvenser på et arbejdspladskulturniveau, idet det er svært at få udbredt en

fælles forståelse af arbejdet med udsatte børn, når man organisatorisk er adskilt fra andre, som ikke på

samme måde oplever forståelsesændringerne så direkte. Et mere konkret resultat fra denne indsigt er, at da-

tamaterialet demonstrerer, at dette ikke har været et tema med samme fokus i familiepladsinstitutionerne,

hvor udviklingsprojektet så og sige har skullet være en automatisk del af det pædagogiske arbejde bredt for-

stået. 

Opsamling

Hele afsnittet om de pædagogiske faktorers betydning for arbejdet med socialt udsatte børn har understreget

vigtigheden af institutionsledernes forståelser. Forståelser betinger mulige handlinger, og i dette tilfælde,

hvordan institutionen handler over for og ser de socialt udsatte børn. Uanset hvilke pædagogiske forståelser,

institutionerne har over for børnene, så vil det påvirke det pædagogiske arbejde med børnene og dermed i

sidste ende også de effekter interventioner kan have på barnet. Analysen af institutionsledernes svar viser

en bevægelse fra en mere individbaseret forståelse af socialt udsatte børn hen imod en mere kontekstuali-

seret og socialt baseret forståelse af socialt udsatte børn og arbejdet med disse. Dette inkluderer eksempelvis

en anden måde at tænke omgivelsernes rolle på, samtidig med at institutionerne identificerer socialt udsatte

børn på en anden måde, som ikke så meget er koblet til barnet som bærer af problemer, men som et fænomen,

der opstår og ses på baggrund af omgivelsernes påvirkning og forståelser. Analysen viste, at der var sket en
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forståelsesændring forstået som organisatoriske læring for hovedparten af de interviewede institutionsle-

dere. Det er dog uklart i hvor høj grad denne ændrede forståelse har påvirket det konkrete arbejde med socialt

udsatte børn, men det må antages, at der vil ske ændringer i interaktionen mellem basispladspædagoger og

ledere og det enkelte barn, som følge af reelle ændringer i forståelse af socialt udsatte børn. 

5.3. FAKTORER SOM RELATERER SIG TIL INSTITUTIONERNES MOTIVATION 
FOR DELTAGELSE I PROJEKTET 

Faktorerne i relation til motivation for deltagelse i projektet belyser de aspekter af familie- og basispladsin-

stitutionernes arbejde med udvikling, der formodes at spille ind på implementering af interventionen. Der

er overordnet spurgt til følgende områder: 

• Hvad er lederens motivation for projektet?

• Hvordan organiseres projektet (tid, deltagere, metode, mål etc.)? 

• Hvordan er ledernes forventninger til projektet?

• Hvordan opfatter lederen sin rolle som leder i projektet?

I det følgende gennemgås de enkelte faktorer, som er fremkommet ved en tematisk analyse af kvalitative in-

terview med lederne. Særligt fremhæves fundne fællestræk, det vil sige mønstre, som gør sig gældende i en

større del af de 29 institutioner. 

Ledernes motivation

I undersøgelsen er der spurgt til lederens og herunder institutionens motivation for deltagelse i projektet.

Undersøgelsen af dette område bunder i en formodning om, at motivation hos de direkte deltagere er en væ-

sentlig og nødvendig faktor for at kunne implementere en intervention. Specielt er den i første omgang vigtig

hos institutionslederne, da det er dem, som skal kommunikere indholdet og målene for interventionsprojek-

tet videre til personale og forældre. I projektet er det pædagogiske personale ikke blot deltagere i projektet,

men de er det ”udførende led” i interventionen. Det er med andre ord dem, der skal udvikle de egenskaber,

der skal generere interventionens effekter. Det vil sige opkvalificere børns sociale - og læringsmæssige hand-

lekompetencer. 

Helt overordnet er den primære holdning til interventionsprojektet, at institutionslederne føler sig meget

motiveret for at deltage i projektet. I flere udsagn nævner informanterne, at de gik ind i projektet med stor

motivation:

”Det var faktisk motivationen i starten. Vi sagde, ”det, synes vi, kunne være spændende”. Og det har vi faktisk

også snakket om i basisinstitutionerne, at vi synes på en eller anden måde, at der skulle noget forskning på. Så

det, synes jeg faktisk var det allerførste.” (P34 interview institutionsleder).

Dette udsagn udtrykker den generelle fælles holdning blandt institutionslederne, når de reflekterede over

deres motivation for at gå i gang med interventionsprojektet. Gennem en mere detaljeret tematisk analyse

viste det sig, at denne motivation var af tre forskellige typer, hvilket bliver fremstillet i tabel 29. De tre typer

er kategoriseret under følgende overskrifter: ’flere ressourcer, flere muligheder’, ’tørst efter viden’ og ’hele in-

stitutionen får udbytte’, hvoraf nogle udsagn er udvalgt i tabel 29 med henblik på at tydeliggøre indholdet.
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Tabel 29: Typer af motivation, 2. måling

Motivationstypen ’flere ressourcer, bedre udviklingsmuligheder’ var et tema, som dukkede op flere gange i

interviewene med informanterne. Det fremstod med al tydelighed, at en vigtig faktor for gennemførsel af

interventionen var, at det havde givet de deltagende institutioner flere ressourcer. Logikken blev af institu-

tionslederne forstået som, at flere ressourcer til eks. supervision indirekte var givende for udviklingen af ar-

bejdet med udsatte børn i familieplads- og basispladsinstitutionerne. 

En anden markant motivationsfaktor for de deltagende institutionsledere var, at projektet bidrog til at slukke

en tørst efter ny viden om udsatte børn og generelt inden for det pædagogiske felt med fokus på udsathed.

Det at skulle lære nyt og erhverve sig ny viden understøttede ifølge institutionsledernes vurdering med al

tydelighed implementeringen af interventionen for det relevante personale, som arbejdede med udsatte

børn i institutionen. Denne motivationsfaktor begrundes særligt i, at man generelt finder projektet spæn-

dende, bl.a. nævnes perspektiverne i at have fokus på både børnenes og pædagogernes kompetencer, samt

at projektet giver gode udviklingsmuligheder for personalegruppen. Flere fremhæver i denne forbindelse

samarbejdet med de pædagogiske konsulenter som konstruktivt og understøttende for denne motivations-

type. Endelig blev det af nogle informanter understreget, at en motivation for at indgå i udviklingsprojektet,

var at det gav et løft til hele institutionen på et mere generelt plan. Denne motivationstype var således drevet

af mere organisatoriske hensyn og begrundelser. Men helt overordnet var der en hensigtsmæssig og god mo-

tivation i indgangen til projektet hos hovedparten af informanterne, hvilket er en stærk faktor for en sam-

menhængende og succesfuld implementeringsproces. 

Projektindgang 

I relation til interventionsprojektets organisering før opstart og lige efter, giver majoriteten af informanter

udtryk for en oplevelse forbundet med uklarheder, som følgende tre udsagn giver udtryk for: 

”Jeg synes også at det var rimeligt uoverskueligt i starten, vi fik for få papirer – hvad det her projekt egentlig
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gik ud på, så man kunne gå tilbage til og så der var mange ubesvarede spørgsmål…hov hvad er det egentlig

man vil”. (P18 interview institutionsleder).

”Altså vi blev bare kastet ud i det. Så havde jeg … noget med, at basispersonalet var lidt utrygge i starten, fordi

de ikke kunne finde ud af, hvad det var de ville med det. Hvad handler det om? Handler det om, at man er ved

at finde ud af at basispladser er … pengene er givet  skidt ud til basispladser, eller er det reelt for at udvikle eller

hvad er det … Det kunne de simpelthen slet ikke gennemskue”. (P24 interview institutionsleder)

”Der var ikke klarhed over projektet, når du ellers…når jeg er med i andre projekter så er der sådan en projektplan

- hvad er målet med det her?”. (P29 interview institutionsleder).

Uklarhederne var i vid udstrækning med til at skabe en stemning af uro, tvivl og for nogle en begyndende mod-

stand mod at indgå i projektet. Som det blev demonstreret i ovenstående sektion, var motivationen for at indgå

i projektet for langt størstedelen af informanterne dog god. Men denne motivation og hele udviklingsprojektet

blev ifølge informanterne hæmmet og truet af en projektindgang, karakteriseret af grundlæggende uklarheder

i form af følgende ubesvarede spørgsmål: ”hvorfor skal vi dette”, ”hvordan er projektet organiseret” og ”hvad er

målene”? Respondenterne vurderer dog, at spørgsmålene langsomt blev besvaret, hvilket vil sige, at der i infor-

manternes optik kom mere ’styr’ på organiseringen og kommunikationen af hele projektet i løbet af de to år.

Men denne faktor var af stor betydning for mange af informanternes første møde og oplevelse af interven-

tionsprojektet. Denne oplevede uklare projektindgang kan antages at have konsekvenser for tempoet i imple-

menteringsprocessernes opstart, hvilket kan bidrage til at hæmme hurtige resultater og målopfyldelser. Ek-

sempelvis kan det antages at være tilfældet, hvis det er uklart, hvad institutionerne skal gøre og hvad den nye

forståelse består i, at det tager længere tid at måle effekterne af interventionen, da der også er en ’oversættel-

sesproces’ fra institutionslederen til det pædagogiske personale, som bliver forlænget.

Tidsfaktoren

Hermed anslås et andet men relateret tema, hvilket er tidsfaktoren. Et tilbagevendende tema fra de kvalita-

tive interview med institutionslederne viser, at det var positivt, at der var sat tid af til, at ændringerne kunne

blive en del af institutionernes praksis i arbejdet med socialt udsatte børn: 

”Jeg vil gerne sige, at jeg synes at tidsperspektivet har spillet en væsentlig rolle. Jeg synes det har været rigtig

godt, at det varede over 2½ år, fordi så så jeg muligheden for at fordybe mig i noget, og blev rigtig dygtig til det.

Og også have mulighed for at finde vej derhen til. Hvordan er det nu det passer ind i vores institution? Det er i

hvert fald min oplevelse, når vi har været med i noget andet, andre kortvarige projekter, så er der ikke tid til

det. Her, der har virkelig været mulighed for at fordybe sig og dygtiggøre sig, så det har betydet rigtig, rigtig

meget”. (P2 interview institutionsleder). 

Informanterne mener således, at tiden spiller en central rolle for, at forandrings- og udviklingsprojekter skal

bidrage til at nå deres mål. Hovedparten af institutionslederne er enige om, at på et generelt plan har det

været positivt, at projektet har arbejdet med et forholdsvist langt tidsforløb. På den anden side er de afkræ-

vede ændringer og udviklinger dog også noget, som på et individuelt og mere specifikt plan har krævet tid,

som flere af respondenterne ikke har ment, at de har haft til rådighed set i forhold til hverdagens arbejdsop-

gaver. Det vil sige helt konkret at udføre opgaverne, som kobler sig til eksempelvis arbejdet med praksisfor-

tællinger og andre interventioner. 
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”Ting tager tid, og her tænker jeg specifikt på forældresamtalerne. Dette med at have fortællinger med ind over

i forældresamtalerne. Både fra forældrene men også fra os. Men også det så at kunne reflektere over fortællin-

gerne sammen med forældrene. Samtidig med at have det professionelle øje med i forhold til, hvor er det vi

godt kunne tænke os … i samarbejde med forældrene at få dette her sikret?? (Min. 32.31) Det tager tid”. (P5 in-

terview institutionsleder).

Projektets lange tidsforløb er således en positiv faktor set fra institutionsledernes side, mens det omvendt

set i relation til det konkrete arbejde kræver tid, som ikke altid er til rådighed. I tabel 30 beskrives institu-

tionsledernes oplevede fordeling af tid i forbindelse med deres arbejde som ledere.  

Tabel 30: Institutionsledernes tidsfordeling, 2. måling

Tabel 30 viser, at lederne bruger mest tid på administration og mindst tid på det pædagogiske arbejde. Det

er i forhold til denne tidsfordeling, at de enkelte institutionsledere kan afsætte tid til at arbejde med projektet.

Det er inden for denne tidsfordeling, at udviklingen af arbejdet med socialt udsatte børn i familie- eller ba-

sispladser tager afsæt. Det skal hertil siges, at den pædagogiske udvikling såvel som virksomhedsudviklingen

orienterer sig mod hele institutionen, og ikke kun udsatte børn. 

Der skal tages forbehold for, at dette er den oplevede fordeling af tid. Den er ikke nødvendigvis en præcis

gengivelse af virkelighedens tidsfordeling i de enkelte institutioner. Det skal bemærkes, at gennemsnittet

ikke giver summen 100%, da der var enkelte besvarelser, som tilsammen ikke gav 100%. Der er endvidere en

stor variation af information om arbejdstiden, hvor nogle enkelte besvarelser rykker den gennemsnitlige

tidsfordeling markant. En interessant observation ved en beregning af den gennemsnitlige tidsfordeling på

institutionstype er, at familiepladsinstitutionerne bruger 39% på administration og kun 11% på pædagogisk

arbejde, mens basispladsinstitutioner bruger 21% på det pædagogiske arbejde og 33% af deres tid på admi-

nistration. 

Det må således antages, at tidsfaktoren spiller en fundamental rolle for implementeringen af interventionen.

Det er vigtigt, at processen på et organisatorisk og eksternt niveau giver tid til at mål og nye forståelser og

praksisser kan bundfælde sig hos institutionsledere og personale i de deltagende institutioner. Samtidig er

det mindst lige så vigtigt, at tiden fra det organisatoriske niveau afspejler sig i den tid, som den enkelte in-

stitution kan prioritere internt i institution og i samarbejdet med konsulenter og kolleger i forbindelse med

det konkrete udviklingsarbejde, hvis det skal have effekter på børneniveau. 
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Samspil med andre projekter

Et andet interessant emne i relation til institutionsledernes holdning til udviklingsprojektet er, hvordan Fa-

milie- og basispladsprojektet har spillet sammen med andre projekter. I tabel 31 beskrives hvor mange af de

deltagende institutioner, der har haft andre udviklingsprojekter kørende parallelt med Familie- og basis-

pladsprojektet. 

Tabel 31: Andre projekter, 2. måling

Lidt over halvdelen af institutionerne har altså haft parallelle udviklingsprojekter kørende. I analysen af in-

formanternes svar er der en ligelig fordeling af informanter, som mener, at sammenspillet mellem dette pro-

jekt og andre projekter har været velfungerende, og informanter, som vurderer, at sammenspillet ikke har

været velfungerende. Dette udtrykkes i følgende to indbyrdes modsætningsfyldte udsagn:

”Altså det har ikke spillet sammen. Jeg vil sige at det har været min opgave at få det til at spille sammen. Der

hvor jeg synes filmen knækker det er der hvor jeg ikke synes at man fra centralt får det til at spille sammen,

men at man i den enkelte institution skal få det til at spille sammen”. (P29 interview institutionsledere)

”Jeg synes, de har suppleret hinanden. Altså, det har ikke været noget med, vi den ene dag tænkte sådan, og

den næste dag noget andet. For det handler i virkeligheden om en grundlæggende måde at gå til tingene på”.

(P35 interview institutionsledere)

Resultatet af dette er, at sammenspillet er en faktor af betydning for interventionen, men at denne betydning

kan variere betydeligt mellem institutioner og skal således bestemmes specifikt. 

Motivationstypologi

En foreløbig gruppering er foretaget på baggrund af institutionsanalyserne i baseline og anden måling af de

kvalitative institutionssvar ud fra spørgsmålet, omkring de deltagende institutioners motivation for og hold-

ningen til deltagelse i projektet. Hvilke overordnede grupper fremstår fra analysen set i forhold til deres hold-

ning og motivation til interventionen, hvorved det demonstreres hvilke institutioner, som ligner hinanden

på denne faktor? Tre typologier i relation til, hvordan holdningen har været og er blandt institutionslederne,

er på baggrund af ovenstående analyse identificeret: 

Gruppe 1. Topmotiverede. Denne gruppe er kendetegnet ved at være meget interesserede i og motiverede

for projektet. De finder projektarbejdet og dets mål og værdier meget relevante og glæder sig til at komme i

gang. Nogle af disse institutioner efterspørger viden på området ’socialt udsatte børn’ og ser generelt frem

til at få nye input og viden. Andre er mere garvede i feltet og har allerede en stor viden og en praksis, hvor

der allerede arbejdes efter nogle af de samme mål som projektet har (inklusion, anerkendelse osv.). I baseline

��������������� ����	�������������� ����������

�)� 68� ,,�

�-5� 6�� 9��

�*:.;&'� 6� +�

 

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

139



EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

140

blev 16 institutioner bestemt til at være topmotiverede, hvilket ikke ændrede sig i anden måling, hvor også

16 institutioner ud fra disse målekriterier blev bestemt til at være topmotiverede. 

Gruppe 2. Skeptiske og søgende. Denne gruppe er kendetegnet ved at være meget reflekterede og kompetente.

De er engagerede i deres arbejde og har mange mål og visioner. De er meget optaget af nøglebegreber som

anerkendelse, rummelighed, inklusion og mangfoldighed. Dette værdigrundlag kommer til udtryk i forhold

til børn, forældre og personale. Et andet kendetegn er en optagethed omkring begreber (som fx ’socialt udsat’)

– hvad gør disse begreber, hvordan benytter vi dem, og kan de potentielt være normative, udskillende og stig-

matiserende – og dermed pege på at nogle grupper og individer er mere ”rigtige” end andre, hvilket proble-

matiseres. Disse institutioner reflekterer på et meget højt niveau. Ledelsesmæssigt finder man overvejende

en meget demokratisk ledelsesstil, hvor der lægges vægt på inddragelse af medarbejderne og deres ønsker

og behov. Disse institutioner er overordnet set motiverede for projektet, men problematiserer den manglende

inddragelse fra Københavns Kommunes side i udformningen af projektet. Nogle af disse institutioner pro-

blematiserer endvidere niveauet i de indsatser (workshops, praksisfortællinger osv.), som projektet sætter i

gang, der opleves som for lavt. Generelt problematiseres top-down processer (dette kommer fx til udtryk i

spørgsmålet om læreplaner). I baseline blev 9 institutioner bestemt til at være skeptiske, mens anden måling

viser, at 10 institutioner ud fra disse målekriterier er bestemt til at være skeptiske i deres indgang til Fami-

lie- og basispladsprojektet.

Gruppe 3. Modstand. Denne gruppe er kendetegnet ved at være tynget af ressourcemangel generelt (fx høj

personaleomsætning), stress og/eller modløshed. I nogle tilfælde skyldes dette også interne problemer i per-

sonalegruppen mellem kolleger eller mellem pædagoggruppen og ledelsen. Nogle institutionsledere fremstår

endvidere meget usikre og ikke-reflekterede omkring institutionens værdigrundlag og pædagogiske praksis,

som det opleves svært at sætte ord på. Grundlæggende synes institutionerne imidlertid, at de allerede arbej-

der med den inklusionsforståelse, som Familie- og basispladsprojektet har sat fokus på. Institutionerne op-

lever, at de ikke har overskud til at gå i gang med de aktuelle interventioner. I baseline blev 5 institutioner

målt til at være præget af modstand, mens anden måling observerer 4 institutioner ud fra de valgte måle-

kriterier til at være modstandsorienterede i deres indgang til familieplads og basispladsprojektet. 

Den institution, som havde rykket sig fra at være modstander til skeptiker i løbet af projektperioden påbegyndte

interviewet med at sige, at institutionen allerede arbejdede med inklusion – som det var tænkt i interventions-

projektet fra starten af – før interventionsprojektet.  Hurtigt viste det sig dog i interviewet, at institutionslederne

demonstrerede, at denne for-forståelse ikke havde hæmmet refleksioner over måder at forstå inklusion på og

dermed også, hvordan den pædagogiske praksis kan tage sig ud i forhold til socialt udsatte børn. 

”I hvert fald sådan nogle diskussioner og ændret nogle, ja… nogle holdninger til … Måske også fået lidt mere

fokus på, hvem er det så … hvem er det så i de der grupper, som kan gå ind og blive inkluderet? Altså, vi bliver

nødt til at gå ind og differentiere mere i forhold til. Der er måske 3, der kan. Hvordan får vi så dem inkluderet

mere i normalgruppen? Så den diskussion, den differentiering tror jeg er blevet mere tydeliggjort ved dette her”.

(P37: 22 interview institutionsleder)

Et vigtigt aspekt informant P37 understregede var, at de på medarbejderniveau oplevede samarbejdsvanske-

ligheder i projektstarten med den dengang ansatte institutionsleder, som havde stor indvirkning på udviklings-

mulighederne og adoptionen af interventionsprojektets principper og mål. Det bliver hermed tydeligt, at rela-



tionerne på medarbejderniveau har stor betydning for implementeringen af nye forståelser og praksisser. 

Tilsvarende grupperinger er identificeret og mere indgående beskrevet hos Jensen (2005, 2007). Det skal næv-

nes, at det er problematisk i en kvalitativ analyse at pege på de institutionelle faktorer, som virker ind på

holdningen til interventionen, da disse kan være mangfoldige. Alligevel ses en tendens til, at de institutioner,

som er beskrevet i ovenstående, og som nævnt vil vi gå videre også ud fra et organisatorisk læringsperspektiv

og se, dels hvad sker der med institutionerne gennem forløbet (1år), og dels hvordan påvirker de bagvedlig-

gende institutionelle faktorer egentlige effekter set sammen med selve interventionen. 

Det kan konstateres, at i løbet af implementeringsprocessen er der ikke sket den store ændring grupperin-

gerne hvad angår holdning til forandringer. Ved at gennemføre dybere analyser af forholdene omkring de

institutioner, hvor kvalitative data sammenholdes med kvantitative data, ses der ingen direkte faktorer, som

kan forklare modstanden. Dette gælder især på rammefaktorer, hvor der kun er få sammenfald. Eksempelvis

viser et sammenfald, at alle de modstandsprægede institutioner alle har en negativ holdning til projektets

fremtidige eksistens. Både på kort og lang sigt er der ingen forventninger til, at projektets ideer og redskaber

vil få en nævneværdig effekt for arbejdet med udsatte børn. Man kan således konkludere, at institutionsle-

derens holdning til forandringsprojekter er af vital betydning for projektets realisering i henhold til projek-

terede mål og strategier og dermed indirekte for eventuelle effekter på børneniveau.

Samtidig ses det, at modstandsinstitutionerne alle har haft andre projekter kørende parallelt med famili-

eplads- og basispladsprojektet. Denne faktor kunne være interessant at forfølge dybere med henblik på at få

fastslået, om der er et ligefremt forhold mellem antallet af projekter og institutionslederens holdning til or-

ganisationsforandringer. Desuden er der en institution, som er et frafald. Frafaldet forklares ud fra det forhold,

at der har været en forholdsvis stor omsætning på personalesiden, hvilket også af flere andre informanter

nævnes som en betydningsfuld faktor for at forstå holdningerne til projektet. Også en af de modstandspræ-

gede institutioner nævner personaleomsætningen, som en faktor, der har gjort det svært at følge interven-

tionens ideer og mål. 

Opsamling

Helt overordnet viste analysen af motivationen og holdningen hos institutionslederne, at informanterne

vurderede, at de havde haft en generel positiv og god motivation til at indgå i familieplads- og basisplads-

projektet. Dette var tydeligvis med til at forstærke udviklingsprocessen og kompensere for en ifølge infor-

manterne uklar projektindgang, hvor strategi, mål og indhold blev uklart kommunikeret til institutionsle-

derne. En konsekvens af dette var, at kommunikationen videre ned i de specifikke institutioner på lignende

vis blev karakteriseret af træghed. Endvidere blev det påpeget, at tiden var en vigtig faktor at medregne i in-

terventionen. Det blev opfattet som en positiv faktor for interventionerne og deres mulige effekter, at Fami-

lie- og basispladsprojektet havde haft så lang en projekttid at strække sig ud over. På den anden side, blev

den konkrete tid for den enkelte leder opfattet som en hæmmende faktor for realiseringen af interventionens

kerneideer og redskaber, da lederne ikke altid vurderede, at de havde tid nok til dette. Analysen demonstre-

rede, at der var tre typer af deltagere i interventionen. Der var de topmotiverede, der var skeptikerne og der

var modstanderne. 
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5.4. LEDELSES- OG ORGANISATIONSFAKTORER

Implementeringsforskning peger på, at faktorer omkring en organisations ledelses- og organisationsfaktorer

kan have afgørende betydning for implementeringsgraden af en intervention (Winter, 1998; Rasbech & Jen-

sen, 2008), hvilket her er bygget ind i vore antagelser. Derfor er der i interviewene stillet spørgsmål, 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 er et vigtigt aspekt med be-

tydning for bl.a. den enkelte medarbejders 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 (Krog-

strup, 2006). Med disse faktorer søges relevante aspekter af de ledelsesmæssige overvejelser indfanget,

herunder hvorvidt og hvordan, der i institutionen er foretaget en prioritering af arbejdsopgaverne med hen-

blik på at systematisere institutionens daglige arbejde. For at belyse dette område er følgende spørgsmål un-

dersøgt:      

• Hvordan er lederens efter- og videreuddannelsesniveau?

• Hvad er lederens værdigrundlag og baggrund for måden at lede og organisere på?

• Hvordan udmønter denne ledelsesstil sig i praksis? 

• Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde i institutionen, og hvordan fungerer det generelt?

• Hvilke dilemmaer er der i forhold til ledelse og organisation?

• Hvilke udviklingsprojekter har institutionen haft? 

• Er institutionen uddannelses/udviklingsorienteret? 

Leders erfaring

I interviewet er der spurgt til, hvor mange års erfaring som leder interviewpersonen har.

Tabel 32: Ledererfaring i de 29 institutioner

Analysen viser, at institutionerne er delt i to næsten lige store grupper, hvor den ene har middel ledererfaring,

mens den anden gruppe har meget ledererfaring. Kun få har ingen eller meget lidt erfaring. Det gennem-

snitlige ledererfaringsniveau må således vurderes at være højt. 
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Antal lederstillinger

I interviewet er der spurgt til, hvor mange lederstillinger informanterne har besiddet ud over den lederstilling,

som de er ansat i på det tidspunkt, hvor de udfyldte spørgeskemaet i anden måling. 

Tabel 33: Antal lederstillinger hos de adspurgte institutionsledere i de 29 institutioner, 2. måling

Tabel 33 viser, at hovedparten af lederne, 59%, har haft en lederstilling, nemlig den som de besidder lige nu.

Udover en lederstilling har lidt over 30% af institutionslederne haft mere end den ene. Dette afspejler, at

gruppen af institutionsledere i de deltagende institutioner ikke kun er erfarne, men er også erfarne i den

samme stilling. 

Ledernes efter- og videreuddannelsesniveau 

Lederne er også spurgt til forekomsten og niveau af efter- og videreuddannelse. Lederne er blevet indplaceret

som havende et lavt, middel eller højt efter- og videreuddannelsesniveau. Enkelte ledere har selv vurderet,

hvilket niveau de lå på, mens størstedelen af lederne har nævnt, hvad de har taget af efter- og videreuddan-

nelse, hvorefter intervieweren har indplaceret lederen på den nævnte skala. Således hviler målingen på en

subjektiv vurdering fra intervieweren eller lederen.  

Tabel 34: Ledernes efter- og videreuddannelse

Analysen viser, at kun lidt over halvdelen af institutionslederne har taget efter- og videreuddannelse. Specielt

interessant bliver det dog, når efter- og videreuddannelseskategorien sammenlignes med type af institution.
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I nedenstående tabel 35 demonstreres en tendens til, at institutionslederne i familiepladsinstitutionerne har

mere efter- og videreuddannelse end institutionslederne i basispladsinstitutionerne. På trods af, at tallene

ikke er statistisk signifikante, så er det en antagelse, at den højere frekvens i lederens efter- og videreuddan-

nelsesaktiviteter i familiepladsinstitutioner set i relation til basispladsinstitutioner er en faktor, som påvirker

selve implementeringsprocessen og interventionen. Det højere aktivitetsniveau på efter- og videreuddan-

nelsessiden antages således at understøtte et mere udviklingsorienteret perspektiv i de pågældende institu-

tioner. 

Tabel 35: Ledernes efter- og videreuddannelsesniveau

Lederne er også blevet spurgt til deres opfattelse af deres efter- og videreuddannelsesniveau, som det blev

nævnt blev kategoriseret efter en subjektiv vurdering. 

Tabel 36: Ledernes efter- og videreuddannelsesniveau

Interviewene viser, at niveauet af efter- og videreuddannelse er varierende, og at den største gruppe af insti-

tutionsledere har et middel eller højt niveau af efter- og videreuddannelse. Resultaterne af denne ramme-

faktor skal naturligvis også ses i lyset af, at størstedelen af lederne i denne undersøgelse har meget erfaring,

det vil sige de har været ledere i mange år. Spørgsmålet er, hvilken type af efteruddannelse, de informanter

der har sagt ’ja’ har taget, hvilket beskrives i tabel 37. Det ses her, at de primære efter- og videreuddannel-

sesaktiviteter er interne og eksterne kurser, konferencer og diplomuddannelse i ledelse. Der er ikke nogen

interessant forskel mellem familie- og basispladsinstitutioner. 
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Tabel 37: Typer af efter- og videreuddannelse, 2. måling

Ledelsesformer

Institutionslederne er også blevet spurgt, hvilke primære former for ledelse de udfører. På forhånd var 8 svar-

kategorier konstrueret på baggrund af andre undersøgelse af ledelsesformer, som viste at netop disse 8 for-

mer var de fremherskende (Jensen et al., 2008).

Tabel 38: Ledelsesformer, 2. måling

Inden for ledelsesforskning har man siden midten af 1970’ erne talt om to dominerende ledelsesformer, som

en opdeling mellem ’management’ og ’leadership’.  Rollen som manager udtrykkes gennem rationel adfærd

med fokus på administration, planlægning og implementering af strategier og politikker, rettet mod redu-

cering af kompleksitet. Leadership rollen derimod kendetegnes ved en lederadfærd, som sætter fokus på at

udstikke retning og understøtte medarbejdernes muligheder for at skabe forandring. Når informanterne fra

den kvalitative del af undersøgelsen ser på deres egen ledelse, opfatter de den tydeligvis som tilhørende ’lea-
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dership’ rollen. Ledelsesformer, som ofte omtales som ’bløde’ ledelsesværdier med fokus på de menneskelige

relationer. De fire ledelsesformer, som får den bedste score, er netop de fire værdier, der afspejler de ’bløde’

værdier. 

Værdigrundlag, praksis og dilemmaer

Det er især lederens værdigrundlag, der skal trækkes frem her set i relation til ledelsesformer og kort om or-

ganisation af projektet. I interviewet er lederne blevet spurgt, hvad grundlaget (værdigrundlaget) for deres

ledelses- og organisationsstrategier er, samt hvordan dette grundlag udfoldes. Mange af interviewpersonerne

forstod ikke spørgsmålet eller havde meget svært ved at svare på det, som fx en leder udtrykker det: 

”Hvilken værdi? Altså ved jeg nu ikke om det hedder en værdi, men jeg tænker at det er vigtigt at stimulere og

at vi hele tiden skal forholde os nysgerrigt til faget”. (Citat fra interview med institutionsleder, baseline).

Selv om begrebet ’værdigrundlag’ ikke falder så naturligt i samtalen, så er det muligt ved dybdegående sam-

tale at nærme sig begrebet og de tilstødende begreber om de ledelsesmæssige tanker, lederne gør sig i forhold

til personalet og mere konkret i i forhold til den måde ledelse udfoldes konkret på.  I analysen af dette spørgs-

mål har det i nogle institutioner været muligt at isolere ét udsagn, der samlet set dækker lederens overvejelser

omkring institutionens ledelses- og organisationsgrundlag, mens de resterede institutioner ikke er kommet

frem til en egentlig holdning på området. 

En stor andel af institutioner svarer abstrakt eller undvigende, når vi spørger direkte til deres værdigrundlag.

Lige under halvdelen (41 %) indleder faktisk med at svare undvigende, men ved en dyberegående samtale

kommer flere aspekter frem. Mange lægger vægt på 1) demokratisk ledelse, og en afstandtagen fra top-down

styringsformer. I den forbindelse lægges vægt på, at medarbejderne skal have medbestemmelse, opleve ejer-

skab, handleevner og handlefrihed, hvilket også stemmer overens med resultaterne i tabel 23. Andre taler

meget om 2) synlig ledelse, troværdighed og ansvar. Dette dækker over selv at tage ansvar for ledelsen, at

være tydelig på ledelsesopgaven, men også at give ansvar fra sig og kunne uddelegere opgaver. Den tredje

gruppe sætter fokus på 3) omsorgsbegrebet i forbindelse med ledelsesopgaven. Der tales om kærlighed og

livsglæde og det at være ustruktureret også som ledelsesstrategi med omsorg for personalet. Adspurgt lidt

mere indgående, tales der om stemning, at ” vi skal være i godt humør” og arbejde ud fra værdier som åbenhed

og respekt, ærlighed, og medarbejdergruppen skal være i trivsel. Og endelig taler den fjerde gruppe mest om

4) faglighed som ledelsesmæssigt værdigrundlag, som bl.a en leder udtrykker det i baseline målingen: 

”jeg tænker sådan lidt ’voksenpædagogikagtigt’, tænker meget på hvordan jeg kan motivere mit personale”.

(Citat fra interview med institutionsleder, baseline)

De identificerede ledelsesformer kan godt have overlap, så en leder godt kan lægge vægt på både demokratisk

ledelse og fx omsorgsdimensionen. Spørger vi videre til, hvordan værdigrundlaget udfolder sig i praksis, er

der stor overensstemmelse mellem værdier og konkretiserede handlinger, som fortælles frem. Det vil sige at

den demokratiske leder lægger vægt på at ”uddelegere opgaver, ”bruge vores forskellighed” og ”give ansvar”.

Der arbejdes også konkret med at være det ”gode eksempel” i bestræbelsen på synlighed og med at ” inspirere,

vi skal snakke om det, kommunikere, vi skal tænke anderledes”, samtidig med at der tages ”udgangspunkt i

de pædagoger der er og sigter imod et fælles afsæt og ejerskab”. Anerkendelsesbegrebet anvendes af lederne

på flere måder, fx udtrykt som ”det er vigtigt, at jeg få sagt, at noget er godt, men også nå det er mindre godt”,
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”jeg lytter anerkendende, lytter til hvad de har af ideer, laver inspirerende pædagogiske dage og er ”med på gul-

vet”. Med hensyn til at udfolde omsorgsledelsen går man direkte til værks: ”jeg tager fat i en person, der måske

går og hænger lidt, siger ”er der noget du har lyst til at fortælle eller snakke om?” i stedet for at sige, ”det kan

vente til i morgen” . Men der lægges også vægt på værdigrundlaget ved ansættelse: ”folk skal være nærvæ-

rende, være ærlige over for børnene, over for hinanden, at kunne og turde reflektere sammen”.

Som nævnt indledningsvist, er der flere institutioner, der kun besvarer spørgsmålet om værdier indirekte. I

få af disse institutioner har det ikke været muligt at indkredse lederens ledelsesmæssige overvejelser, mens

det i de fleste andre institutioner har det været muligt ved nærmere samtale at identificere et værdigrundlag.

Førstnævnte problemstilling kan skyldes forskellige årsager, bl.a. er flere af lederne desorienterede over spøgs-

målet og finder det svært at svare på. Dertil kommer, at der er tale om ydre forandringer og omstrukturerin-

ger, hvilket har betydet en generel uklarhed på ledelsesområdet for nogle, samtidig med at nogle ledere, vi

har talt med, er nye ledere, og uden ledelsesmæssig erfaring kan det være svært at klargøre sine værdier. I de

institutioner, som giver udtryk for, at medarbejdernes medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde er det

overordnede ledelsesværdigrundlag, og fremhæver ansvarlighed som det bærende element, falder det fint i

tråd med de konkrete aktiviteter, de beskriver efterfølgende; man følger op og tager opgaven på sig. På samme

måde med de institutioner, der lægger vægt på en anerkendende tilgang, og åbenhed som bærende princip-

per etc. For alle er der tydelig sammenhæng mellem ledelsesstrategier og de konkrete handlinger, som for-

tælles frem i interviewe.  Men hvordan disse forskellige typer handlinger påvirker arbejdet med projektet,

og hvordan motivation for projektet vil spille sammen med værdigrundlaget, falder uden for denne sam-

menhæng at gå nærmere ind i. Dette vil til gengæld være genstand for de dybdegående analyser i undersø-

gelsens del 2, også med henblik på at identificere om disse aspekter forandrer sig gennem projektperioden.

På baggrund af de foreløbige resultater på dette sted, tyder det på, at ledelse er et ubelyst og for en del stadig

et ugennemtænkt område i daginstitutionerne. Så godt som alle institutionerne omtaler en lang række di-

lemmaer, de oplever gennem hverdagen, som indirekte hænger sammen med ovenstående problematik.  Der

tales om, ”at vi mangler tid. Vi bliver meget bombarderet oppefra med ting der skal gøres, der er mange opgaver

og det gør jo så at hvis nogen er syge så er jeg vikar, så er der en masse bunker der hober sig op – det kan godt

være svært en gang imellem”. Et andet dilemma er at du som leder både er ”medarbejder og arbejdsgiver og

det er svært at forene de to roller. Det er også ensomt at være leder”. Der er en række udfordringer, lederne har

at arbejde med i hverdagen, hvilket får betydning for den måde, nærværende projekt organiseres.

I forlængelse af spørgsmålene om ledelse er lederne spurgt, hvordan de organiserer det pædagogiske arbejde

med projektet. Undersøgelsen viser, at organisering af det pædagogiske arbejde, aktiviteter og projekter sker

på flere måder. Men især tre hovedkategorier viser sig: 

• Man er samlet om projektet i hele organisationen og der sigtes imod samlet læringsproces, der er udpe-

get en tovholder, og man arbejder med projektet på personalemøder, pædagogiske dage og gennem del-

tagelse i eksterne møder med henblik på at skulle hjem og formidle viden videre til de andre.

• Der arbejdes i mindre grupper for de, der er direkte involveret. 

• I en gruppe, var man på undersøgelsestidspunktet ikke rigtigt kommet i gang. 
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Disse tre gradueringer vil vi også forfølge nærmere i anden del af undersøgelsen og komme tættere på såvel

indholdsmæssigt som organisatorisk. Afslutningsvis er lederen spurgt til udviklingsorientering og viden ge-

nerelt. De fleste institutionsledere betegner deres institution som værende udviklings- og uddannelsesori-

enteret, bl.a. i forhold til kursusaktivitet ol. Samlet set har vi at gøre med en gruppe institutioner som er ud-

viklingsorienterede, bevidste og rutinerede i forhold til at gå ind i denne type opgave. 

Oversættelsesudfordringer

Gentagne gange bliver det af informanterne nævnt, at det har været en udfordring som institutionsleder, at

’oversætte’ interventionsprojektet fra projektledelsen til medarbejderstaben og forældre. Termen ’oversæt-

telse’ er her et kernebegreb, som omtaler en af ledelsens største udfordringer i forbindelse med implemen-

tering af forandringer i organisationer, hvilket handler om kommunikation. På spørgsmålet om, hvornår in-

formanterne vidste, hvad Familie- og basispladsprojektet gik ud, var et svar:  

”…der er noget vi ikke har gjort helt godt. Så den vi-følelse har været stærkere hos mig og pædagogen fra basis-

gruppen end den har været i hele basisgruppen og det har vi så selvfølgelig arbejdet på efterfølgende. Der fik

jeg lige en wake-up der ja, der var ikke så stor vidensdeling fra vores side, som vi tænkte. Det har vi selvfølgelig

arbejdet på. Der fik vi lige en lussing på, at der var vi ikke så stort. Men der var også ufattelig mange ting i pro-

jektet, altså der er mange redskaber. Der er mange workshops, der er meget viden vi har fået, som skal hjem og

overleveres…”. (P25: 84 interview institutionsleder)

”Der fik vi lige en lussing” siger informanten, og understreger, at det har været en slags ’aha-erkendelse’, at

vidensdeling i forbindelse med Familie- og basispladsprojektet var en stor opgave, som ikke var uproblema-

tisk at løse grundet interventionens grad af kompleksitet repræsenteret ved nye redskaber, forståelser, vær-

dier, etc. På spørgsmålet omkring, hvad det sværeste havde været ved at deltage i projektet, var svaret:

”…altså det sværeste har været at få videreformidlet og få givet det ejerskab videre til … altså sådan så medar-

bejderne får det på samme måde som mig og min souschef”. (P2:268 interview institutionsleder)

Flere andre lignende udsagn har ført til betegnelsen for dette tema: ’oversættelsesudfordring’. For nogle or-

ganisations- og ledelsesforskere anses lederens kommunikationsopgaver for at være det grundlæggende ken-

detegn ved det at være leder. Og den største og vigtigste aktivitet i henhold til organisatorisk læring og ud-

viklingsinitiativer. 

Anden ledelsesforskning demonstrerer, at mellemlederrollen er karakteriseret ved at stå i en mellemposition.

Mellemposition for institutionslederne består i, at de på den ene side arbejder for en administrativ og for-

valtningsmæssig ledelse, og på den anden side, at de er direkte ledere for det pædagogiske frontpersonale.

En mellemposition, der kræver håndteringen af mange forskellige kompetencer, men også en mellemposi-

tion, som er af største vigtighed for, hvordan forandringer og interventionsprocesser forløber. Dette bliver

tydeligt ved, at det er lederen som skal fortælle hele institutionen – personale på både normalområdet og

personale, der arbejder med socialt udsatte børn – om projektet, dets mål, tidsplan, indhold, etc. 

På samme vis er det lederen, som sammen med konsulenter og andre rådgivende personer, skal forsøge at

skabe ændringer i forståelser og i den helt frontnære praksis over for det enkelte barn. I denne oversættel-

sesproces fra politisk niveau til administrativt niveau til praktisk niveau er institutionslederen af helt vital
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betydning for konsekvenser af implementerede interventioner. Og det er i realiseringen af denne oversæt-

telse, at en del institutionsledere har vurderet, at det har været svært. Samtidig må vi også antage, at insti-

tutionslederens evne til at navigere mellem forvaltning og medarbejdere, samt evnen til at formidle inter-

ventionens indhold, mål, krav og opbygning fra forvaltningen og projektledelsen videre til medarbejderne,

er en afgørende faktor for, at strategien bag interventionen kan få de ønskede effekter. I dette tilfælde de-

monstrerer udsagn fra informanter, at det til tider har været en udfordrende proces at være ansvarlig for. 

Top-down processer

Et afledet tema fra ovenstående er en sidste faktor, som kan være en yderligere forklaringsfaktor for fore-

komsten af modstand i enkelte institutioner. Dette bliver i ATLAS.ti tematiseringen bestemt til at være det

politiske eller magtorienterede tema. Det er her karakteristisk, at de modstandsprægede institutioner bærer

præg af at have en politisk orienteret indignation mod forandringer, som gennemføres rent top-down. Den

politiske indignation handler her ikke om informanternes politiske orientering, men er en indignation mod

- i de respektive informanters opfattelse – rene top-down interventioner, som ikke tager hensyn til den viden

og erfaringer, som findes på praksisniveau og kunne bidrage med noget til selve interventionen. Den tema-

tiske analyse i ATLAS.ti viser med al tydelighed, at informanterne i udstrakt grad oplevede projektet som lagt

ned fra oven, som en klassisk top-down forandringsproces, hvor der ikke blev taget hensyn til deltagernes

viden og erfaringer: 

”Jamen, jeg tror det var min souschef og jeg der startede med at se de her papirer, der kom ud. Og vi røg også

fuldstændig op i det røde felt. Det skal vi bare”. (P3:121 interview institutionsleder)

”Og der skal være tid til det også fra politiske... og embedsmandsværket skal forstå, hvad det her handler om. Altså,

vi er ikke papirbunker, der bare gør noget i en periode, og det er der, min bekymring er størst, at sådan kan det

meget nemt ende”. (P35:86 interview institutionsleder)

Det første udsagn udtrykker, hvordan holdningen var i forhold til oplevelsen af, at få noget trukket ned over

hovedet, hvor det må antages at skabe en betragtelig træghed i de første møder med projektledere og deltagende

institutioner med en sådan indgangsforståelse. Det andet udsagn udtrykker en mere specifik holdning, som

også træder frem under dette tema. Dette er fremhævningen af politikere og forvaltning, som dem der havde

skabt interventionen uden at lade deltagernes stemme komme til orde. Som nævnt tidligere i institutionsbe-

skrivelserne af rammefaktorerne, så sker der i løbet af Familie- og basispladsprojektet en hældning mod et

bedre oplevet samarbejde med det forvaltningsmæssige, som også dette tema skal forstås i forhold til. Det er

således ikke fordi, at institutionslederne ikke kunne samarbejde med forvaltningen og omvendt, men at en del

informanter pegede på spændinger i den måde, hvorpå interventionen var forberedt og implementeret. 

Indholdet i den noget kritiske indstilling hos flere informanter var således fokuseret mod den manglende

medinddragelse af praktikerne, hvilket for denne gruppe skaber træghed i de organisatoriske læreprocesser.

Et andet aspekt ved det politiske tema er, at informanterne i modstandsgruppen i deres udsagn fra de kvali-

tative interviews havde en indbygget mistro til politisk styrede beslutninger. Det skal dog nævnes, at top-

down temaet også blev nævnt af institutioner, som kunne betegnes for at være topmotiverede, men at den

meget kritiske indstilling til den top-down ledede forandringsproces blev afløst af lyst til at gennemføre in-

terventionen til trods for den oplevede stramme top-down styring, hvilket ikke var tilfældet for de deciderede

karakteriserede modstandsinstitutioner, der ikke ændrede holdning. 
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Opsamling: ledelsesfaktoren

Det kan konstateres, at det ikke bliver direkte observeret gennem den tematiske analyse af de kvalitative

data, hvordan ledelse påvirker interventionen og effekterne på børneniveau. Forskning viser dog, at ledel-

sesfaktoren spiller en vital rolle i interventionsprojekter. Det må antages, at dette projekt kobler sig til resul-

taterne fra ledelsesforskningen. Især demonstrerer analysen af data fra baseline og anden måling, at der var

en forskel i uddannelsesfrekvensen mellem ledere fra familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner,

hvor der var en tendens til, at ledere fra familiepladsinstitutioner var mere efter- og videreuddannelsesaktive.

Et andet vigtigt aspekt var de ledelsesprincipper, som lederen ledte på baggrund af, hvor især lederens over-

sættelsesopgaver og den oplevede top-down styring af forandringerne var af signifikant betydning og også

antages at have betydning for effekter på børneniveau. 

5.5 VIDEN OG LÆRING

Mht. viden- og læringsfaktorer søges de indfanget som forskellige aspekter af viden, institutionernes brug

af viden og hvad man kan sige, at institutionerne har lært fra interventionen. Viden ses her i relation til pro-

fessionens faglige område, det vil sige, at viden knytter sig til den pædagogiske praksis generelt og viden

omkring udsatte børn og pædagogiske læreplaner. Fokus er på faktorer, der kan være med til at belyse, hvad

der på institutionsniveau fremmer og hæmmer anvendelse af ny viden, herunder hvordan viden bliver til

vidensbaserede handlinger. Formålet er tentativt at kunne skitsere, hvorvidt den enkelte institution er præget

af en udviklingsorienteret tilgang til viden, en søgende tilgang eller er præget af decideret modstand i forhold

til (ny) viden. 

Det kan således være en tilsnigelse at betegne viden og læring, som faktorer på linje med de øvrige fremstil-

lede faktorer i ovennævnte kapitler. Men viden og læring er valgt medtaget i analysen, da de dels fungerer

som markører for de forskellige grundtyper inden for det undersøgte arbejdsområde, og dels fordi de fremstår

som analytiske begreber fra fortolkningen af data i primært anden måling.  Det må antages, at institutions-

ledernes holdning til viden og deres læring fortæller noget om, hvilken type institution der er tale om i rela-

tion til den organisatoriske udviklingsproces fra interventionen. Der er spurgt åbent ind til, hvilke lærings-

og videnspekter, informanterne oplever betyder noget i Familie- og basispladsprojektet. I relation til lærings-

og vidensaspektet har vi i udgangspunktet villet måle på følgende problemstillinger:   

• Hvordan tilegnes ny viden i forhold til udsatte børn og læreplaner i 

Familie- og basispladsprojektet?

• Hvordan oplever informanterne, at viden spiller en rolle?

• Hvornår opstår behovet for ny viden?

• Hvordan anvendes og omsættes ny viden til praksis?

• Hvad har institutionerne lært fra deltagelse i projektet?

Netværksbaseret viden

På spørgsmålet om, hvad noget af det bedste har været ved at deltage i interventionsprojektet, er det hyp-

pigste svar fra institutionslederne:

”…det har været at få et netværk med de andre ledere, helt sikkert og få kendskab til de andre institutioner og



finde ud af hvem kan vi ringe til, hvis vi har brug for noget hjælp ik, det har været det bedste ik og så også at vi

har fået en til at hjælpe os med at køre projektet igennem”. (P10:100 interview institutionsleder)

På mange måder afspejler dette udsagn et kernepunkt, hvad angår vidensfaktoren. Informanterne giver ty-

deligt udtryk for, at en stor styrke ved projektet har været at deltage i netværksmøder og workshop, hvor del-

tagerne har interageret med andre deltagere i interventionsprojektet. Informanterne understreger i deres

vurdering, at styrken ved dette er, at viden er blevet delt effektivt ud mellem institutionerne. Analysen af vi-

denstemaet viser, at det netværksbaserede vidensforum især har haft to afgørende konsekvenser for viden

som faktor for udviklingen af det pædagogiske arbejde. For det første er konsekvensen, at institutionslederne

har fået kendskab til andre institutioner og praksisser. Dette har for den enkelte institutionsleder fungeret

som inspiration til nye handlemåder og kendskab til andre institutionsledere, som institutionslederen kan

kontakte med henblik på at få ny perspektiver på aktuelle udfordringer i arbejdet med socialt udsatte børn. 

Man kan kalde denne konsekvens for en grundlæggende hensigt med netværksbaserede læringsfora, hvilket

er karakteriseret ved udveksling af handlingsbaseret viden og personlig kontakt mellem deltagere med

samme arbejdsinteresser. På mange måder har netværksmøderne mellem lederne således bidraget til at

skabe en form for udvidelse af den del af organisationen, som har med socialt udsatte børn at gøre. En udvi-

delse man kan betegne for en organisatorisk læreproces, som er kendetegnet ved en udvikling fra en indivi-

duel til en mere kollektiv og fælles opfattelse af, hvad det vil sige, at være en del af området ’socialt udsatte

børn’. 

For det andet har deltagelsen i de netværksbaserede fora med andre ledere sat fokus på det at få ny viden og

igangsætte en proces, hvor deltagerne viser en stærk nysgerrighed og lyst til at få ny viden, som det kommer

tydeligt til udtryk i følgende to udsagn. Informanterne understreger i høj grad her vigtigheden af at have en

praksis, som er stærkt funderet på teori og viden. Dette understøttes af talrige udsagn fra informanter, som

påpeger vigtigheden af udvikling af viden på området:  

”Det har også været fantastisk at komme til nogle af de der netværksmøder, synes jeg, hvor man ligesom har

fået noget teoretisk input, som nogle gange har ramt lige ned, dér hvor vi er. Nogle gange har det været lidt

langt væk, ikk’. Men det har da givet lige sådan et input til hverdagen lige at få det der teori på”. (P30:40 inter-

view institutionsleder)

”Det er jo at høre, hvordan vi gør hver i sær, og hvorfor vi gør det, fordi det er jo også det vi siger … nå ja, man

kunne også gøre det sådan, hold da op. Og så får vi nogle gode idéer til, at sådan kan det da også være hos os”.

(P3:206 interview institutionsleder)

De to udsagn underbygger i høj grad hovedparten af informanternes vurdering af vigtigheden af netværket,

som et sted, hvor institutionslederne var i stand til at erhverve sig ny viden og få inspiration, og samtidig et

sted, hvor man kan se en udvikling i de pædagogiske betingelser for at arbejde med socialt udsatte børn. Det

bliver sagt meget rammende i følgende udsagn omkring betydningen af at have været en del af et større pro-

jekt:

”Det kunne jeg i hvert fald godt se, som et fremtidsperspektiv/scenario ud af dette her, fordi jeg tror at der ligger

… jeg bryder mig ikke selv om de her små øer, der gør at man egentlig lukker skodderne og gemmer sin viden
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inden i, hvis vi vil ud og have en større vidensdeling os imellem. Så kunne vi måske også blive klogere på mangt

og meget i vores egne institutioner”. (P2:126 interview institutionsleder)

Bortset fra påpegningen af vigtigheden af vidensdeling gennem netværk implicit i dette udsagn kobler det

godt til temaet omkring grænser internt i institutionerne, som også netværksprincippet kunne hjælpe til

med at opløse. Analysen af kvalitative interview fra anden fase indikerer endvidere nogle interessante møn-

stre fra dette tema omkring netværksbaseret vidensdeling. 

Et mønster er, at de såkaldte modstandsinstitutioner karakteriseret ved lav motivation til at indgå i projektet

slet ikke nævner vigtigheden af netværk samt lysten til at erhverve sig ny viden i forhold til socialt udsatte

børn. Dette forhold afspejler en manglende organisatorisk læreproces for de modstandsorienterede institu-

tioner i forhold til dette udviklingsprojekt. Dvs lysten til opkvalificering af det pædagogisk forebyggende ar-

bejde er minimal i disse institutioner.  Fokus er i stedet for i institutionerne på det forhold, at de allerede ar-

bejder ud fra den viden, projektet formidler. Et andet mønster er, at de topmotiverede og de skeptiske/søgende

institutioner begge vurderer, at netværksbaseret læring er hensigtsmæssigt for den videre udvikling af deres

pædagogiske praksis. Dette udviklingstræk ved disse institutioner varierer ikke markant i en indbyrdes sam-

menligning. Det er kun når analysen inddrager modstandsinstitutionerne. Hovedparten af informanterne

mener således, at viden spiller en helt central rolle, og at viden opstår i sammenspillet med og fra den tætte

interaktion med institutionslederkollegaer fra andre involverede institutioner i Familie- og basispladspro-

jektet. Dette gælder bredt både i familiepladsinstitutioner og basispladsinstitutioner. 

Viden skal op af skuffen…

Overskriften på denne sektion eller tema fra den kvalitative analyse af data fra den måling understreger et

måske selvforklarende princip for anvendelsen af ny viden og nye redskaber: Ny viden og nye redskaber skal

bruges for at de kan siges at være lært. Men på trods af, at man kan opfatte princippet som selvforklarende,

så er det det ofte sjældent sådan relationen mellem ny viden og ny praksis tager sig ud i virkeligheden. I for-

hold til det organisatoriske læringsperspektiv anlagt i denne del, det pragmatiske, er en helt grundlæggende

betingelse for læreprocessens igangsætten – altså betingelsen for at man kan lære noget – at det man lærer,

skal afhjælpe eller bidrage til at optimere eksisterende rutiner og vaner. I dette tilfælde eksisterende vaner i

den pædagogiske praksis i institutionerne. Rutiner og vaner, som på en eller anden måde helt grundlæggende

er kendetegnet ved ikke rigtig at fungere optimalt i relation til aktiviteter, mål, ønsker, etc. 

En basal præmis inden for denne type teori om organisatorisk læring er på et konkret plan, at institutions-

lederen og institutionen skal se situationen og de rutiniserede handlemønstre i forhold til ’det pædagogiske

arbejde med socialt udsatte børn’ som uhensigtsmæssigt. Vanerne og rutinerne skal opleves som uholdbare.

Hermed åbnes op for nye tænkemåder, handlemønstre, redskaber, etc., det som man inden for den pragma-

tiske læringsteori vil kalde læring eller innovative processer. Helt grundlæggende kan man sige, at betingel-

sen for organisatorisk læring og udvikling inden for dette perspektiv kan finde sted, er, at institutionen eller

dens personale stiller spørgsmål, som de søger et svar på. Hvis ikke der er noget spørgsmål, hvorfor skulle

man søge svar: Hvis der ikke er nogen processer, aktiviteter eller hændelser i hverdagen, som ikke fungerer

optimalt, hvorfor skulle man så begynde at ændre disse processer, aktiviteter eller hændelser? 

På spørgsmålet om, hvad noget af det bedste har været ved at deltage i interventionsprojektet, er et tilbage-

vendende svar fra institutionslederne:

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

152



”Ja, det gør det vel, fordi alt det med den narrative tilgang, som vi har arbejdet med, men som vi jo så også nu

har gjort til praksisfortællinger og sådan noget, det kan da hurtigt ryge ned i skuffen igen, hvis ikke man bliver

ved med at holde fast i og finder ud af med sig selv – er dette her den rigtige arbejdsmetode? Hvad skal der til

oven i den for at det kan blive ved med at være noget, der kan være interessant, og være noget man synes kan

være noget man kan bruge både i forhold til børn og forældre?”. (P2:226 interview institutionsleder)

Den centrale del i dette udsagn er, at ’det kan hurtigt ryge i skuffen igen’. Underforstået, at det man har hørt

fra andre, set hos andre, erfaringer fra ens handlinger, etc. skal være et svar på spørgsmål i ens hverdag, for

at det ikke skal ryge ned i skuffen igen. For at noget ny viden eller redskaber ikke skal ligge og samle støv i

skuffen, er det således nødvendigt, at viden og redskaber skal bruges aktivt til at løse konkrete udfordringer

og eksisterende vaner. 

Det kan godt være, at det lyder ejendommeligt at karakterisere læreprocessen, som en spørgsmål-svar proces

med helt konkrete konsekvenser i form af nye forståelser og praksisser, som erstatning for eksisterende opfat-

telser og vaner. Logikken er dog enkel. I datamaterialet har vi med tydelighed set forskellige deltagelsesmønstre

i Familie- og basispladsprojektet , som afspejler forskellige tilgange til denne. For nogle deltagere har projektet

i høj grad udfordret og stillet spørgsmålstegn ved eksisterende vaner og forståelser, som meget hurtigt er på-

begyndt løst gennem interventionen. Dette er at karakterisere som de topmotiverede institutionsledere og in-

stitutioner. For andre deltagere har projektet igangsat refleksioner omkring hverdagens vaner, men interven-

tionens løsningsmodeller, principper og værdier skulle lige ses an og vurderes i forhold til eksisterende vaner.

Denne gruppe er de skeptiske eller refleksive, som dog ikke har været afvisende over for at eksperimentere med

ændringer og udvikling. Endelig har der været få deltagende institutioner, som ikke har set spørgsmål eller

uhensigtsmæssige vaner i deres hverdag, som man kunne søge svar og løsninger på. Dette er de modstandso-

rienterede. Det har simpelthen ikke i disse institutioners perspektiv været nødvendigt at stille de spørgsmål,

som Familie- og basispladsprojektet har fremstillet, idet de allerede havde svaret på disse spørgsmål. I denne

gruppes optik arbejdede de eksempelvis allerede i henhold til en inkluderende tankegang og handlemønstre. 

For at følge metaforikken med viden i skuffen, kan man sige, at vi ser tre grupper af deltagende institutioner:

en type, som med det samme har grebet den viden, som blev dem tilbudt i skuffen og afprøvet den i praksis, en

type, som har åbnet og lukket skuffen et par gange og forsigtigt afprøvet dens indhold, og endelig en sidste

type, som slet ikke åbnede skuffen, for de vurderede, at de allerede vidste, hvad der var i skuffen og hvordan

det skulle bruges. Inden for klassisk organisatorisk læringsteori ville man kalde en sådan tredje tilgang for de-

fensiv, men det ville være en overfortolkning i dette tilfælde, da vi kun kan sige noget om, hvordan de studerede

institutioner opfører sig i forhold til den undersøgte intervention, og ikke i forhold til andre interventioner. 

Læringsresultater

Overskriften på denne sektion eller tema fra den kvalitative analyse af data demonstrerer, at der i analysen

af data fra anden måling blev afdækket flere forskellige læringsresultater i forbindelse med Familie- og ba-

sispladsprojektet. I forlængelse af foregående sektion, som anslog temaet omkring nye rutiner og forståelser

og vigtigheden af opbruddet i disse, så beskriver denne sektion løsningerne eller resultatet af anvendelsen

af viden og redskaber fra interventionen. Spørgsmålet i spørgeguiden lød, om de havde oplevet situationer,

hvor gamle vaner og måder at gøre tingene på ikke fungerede mere, og i så fald, om interventionen havde

understøttet dem i at gøre det på en ny måde. Svarene var naturligvis mangfoldige på en så åbent spørgsmål.

Men det vigtige og interessante var egentlig åbenheden og hvad denne åbenhed af muligheder gav af svar.
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Helt generelt kan man dele svarene ind i tre kategorier efter deres grad af ’grounding’, som det betegtnes i

ATLAS.ti analysen. ’Grounding’ refererer helt basalt til antallet af udsagn det enkelte tema er funderet på. I

sammenhæng med interventionen har vi valgt at lade graden af ’grounding’ være bestemmende for, hvor

meget man kan tale om, at organisationen har lært et pågældende element. Mellem en grounding på mellem

0 og 5, som vi vælger at kalde en lav grad af organisatorisk læring, finder vi ændringer af praksisser i forhold

til arbejdet med læreplaner, handleplaner, konfliktløsninger i institutionen, kommunikation og videoanalyse.

Grounding mellem 5 og 10 er der ledelsespraksis og forældresamarbejde, der her bestemmes til at være or-

ganisatorisk læring på et mellemniveau. Endelig er der det tredje niveau, over 10 i grounding, som indbefatter

udviklinger i forståelser og erkendelse af barnet, organisationens kultur og endelig helt konkret i arbejdet

med et nyt redskab: praksisfortællinger. Familie- og basispladsprojektet  har således i høj grad for hovedpar-

ten af informanterne bidraget til organisatorisk læring inden for flere forskellige områder og i forskellige

grader, som det er vurderet af informanterne og som det er beskrevet i ovenstående i relation til de forskellige

faktorer. 

Det er ikke det rette sted her, at gå ind i en dybere fortolkning af strukturen og indholdet i de fremstillede læ-

ringsresultater og graden af deres grounding. Det skal blot understreges, at interventionen på mange for-

skellige fronter påvirkede institutionernes pædagogiske og organisatoriske udviklingsprocesser imod at blive

mere lærende i deres tilgang til arbejdet med socialt udsatte børn. Dette ses gennem en ændring i flere insti-

tutioners forståelse af det socialt udsatte barn, en ændring i kulturen i organisationerne, hvor der blev åbnet

nogle organisatoriske grænser op ved at følge nye værdier og principper og en ændring på et mere konkret

plan ved arbejdet med praksisfortællinger. På trods af at der også i flere institutioner ikke skete lige så store

ændringer, så må det konkluderes, at Familie- og basispladsprojektet har bidraget til en opkvalificering af

det pædagogiske arbejde ved at anlægge et organisatorisk læringsperspektiv ned over de indsamlede data

fra baseline og anden måling. 

5.6. PÅVIRKNINGSFAKTORER

Flere forskellige faktorers mulige påvirkninger af udviklingen af institutionernes pædagogiske praksis er ble-

vet fremstillet i dette kapitels kvalitative analyser i forhold til den undersøgte intervention. Den tematiske

analyse i ATLAS.ti viser således flere forskellige faktorer, som hver især har enten hæmmet eller fremmet in-

terventionsprojektet påvirkninger både i relation til den pædagogiske udvikling de deraf afledede effekter

på børneniveau. Indledningsvist skal det bemærkes, at flere af faktorerne enkeltvis både kan være frem-

mende eller hæmmende alt efter den enkeltes faktors karakteristika. Eksempelvis viste en af faktorerne, at

dårligt sammenspil mellem den undersøgte intervention og andre udviklingsprojekter i institutionen, hæm-

mede mulighederne for den pædagogiske udvikling, mens det må antages, at et godt sammenspil kan un-

derstøtte den pædagogiske udvikling.

I indledningen blev det fastslået, at de kvalitative analyser målte på fem på forhånd konstruerede overord-

nede hovedfaktorer, som det blev antaget påvirker den pædagogiske praksis og dermed indirekte det konkrete

arbejde med socialt udsatte børn. I figur 53 er relationen mellem påvirkningsfaktorer og den pædagogiske

praksis, som disse faktorer spiller ind på, illustreret. Interventionen gik ind og påvirkede nogle af disse fak-

torer, mens andre var enten eksternt eller internt fast definerede faktorer, som de organisatoriske forandrin-

ger fra Familie- og basispladsprojektet ikke direkte kunne ændre.  
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Figur 53: Relationen mellem generelle påvirkningsfaktorer og pædagogisk praksis

Rammefaktorerne antages at være eksternt fastlagte på forhånd og kunne dermed ikke direkte ændres i for-

bindelse med interventionen. Alligevel kan man dog se eksempler på, at der kunne ændres en smule på ram-

mefaktorerne. Dette kunne eksempelvis dreje sig om forøgede midler fra Familie- og basispladsprojektet  i

form af supervision. I tabel 39 opløses rammefaktoren i 9 underfaktorer, som blev målt i baseline og anden

måling. 

Tabel 39. Rammefaktorer opløst i underfaktorer

Af de 9 underfaktorer blev det demonstreret, at specielt graden af personaleomsætning og til dels langtids-

sygemeldinger var en vigtig faktor at medtænke i relation til ændringer af praksis og forståelser.  Hvor graden

af personaleomsætninger høj må det antages, at det bliver svært at implementere ændringer. Endvidere blev

det antaget, at det tværfaglige samarbejde med specielt forvaltningen var vigtigt for institutionernes orga-

nisatoriske læring. På denne faktor blev en forbedring observeret på baggrund af institutionsledernes vur-

dering i forhold til det tværfaglige samarbejde i løbet af projektperioden. 

Den pædagogiske faktor var – set i forhold til rammefaktorerne – mere åben for ændringer. Ikke hermed sagt,

at ændringer i de pædagogiske principper og værdier sker ligefremt, men at det var en af de faktorer, som

interventionen mere direkte kunne påvirke. Den kvalitative analyse peger på fem underfaktorer eller aspekter

under hovedfaktoren, de pædagogiske forståelser. I tabel 40 er de fremstillet.

��

��

��

��

��

�������

�����

���������

������������

��������
����������
�������

�"##$%"&'()� �*+,%()-$./+0�

� 1-"0(0�#$-231.4$)�%()-$./+0�

� �+5/$++/'$'�

� �$++$#,+/'./0�".-$)�/�4$),(+".$0)644$�

� �"+0'/-,,70$#$.-/+0$)�

� $),(+".$(#,1'+/+0�

� �()#$)/+0$)�/�/+,'/'6'/(+$+�

� �81)%"0./0'�,"#")9$3-$ �,'*''$41-"0(0$)�

� �81)%"0./0'�,"#")9$3-$ �%()8".'+/+0��

�

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

155



Tabel 40. Pædagogisk faktor opløst i underfaktorer

Analysen demonstrerer, at interventionen fokuserede på at skabe ændringer af flere af disse faktorer. Specielt

blev det tydeligt fra analysen, at der generelt set var forekommet læring hos flere informanter i forhold til

forståelsen af socialt udsatte børn. En forståelsesændring, der skabte andre muligheder i interaktionen mel-

lem personalet, som har med socialt udsatte børn at gøre, og børnene og deres familier. Men helt overordnet

er dette underfaktorer, som bør have højeste opmærksomhed i forbindelse med forandringsprojekter, da det

er ændringen på denne faktor, der mest direkte giver udslag i den konkrete pædagogiske praksis.  

Den tredje faktor, motivationen og holdningen til implementeringen af interventionen, bestod af 6 under-

faktorer. Helt overordnet kan man tilføje, at dette er en faktor, som kun delvist er påvirkelig. På den ene side

er der ingen tvivl om, at denne faktor peger på den organisatoriske forberedelse af implementering af inter-

ventionen og gennemføringen af projektet, altså primært før og sekundært under, der i høj grad er en proces,

som kan påvirkes. På den anden side, har informanterne nogle for-forståelser i relation til organisatoriske

forandringer, som det i nogle tilfælde kan være svære at rykke ved. I tabel 41 beskrives underfaktorerne. 

Tabel 41. Motivations- og holdningsfaktor opløst i underfaktorer

På trods af at indgangen til projektet ifølge flere institutionsledere var præget af uklarhed om strategi, mål,

indhold, etc., så var der generelt set en god motivation med hensyn til at gå i gang med interventionen. År-

sagen til den gode motivation kan naturligvis søges under andre underfaktorer, som eksempelvis anerken-

delsesfaktoren. Men det kan antages, at eventuelle modstandsinstitutioner i indgangen til projektet hurtigere

kunne identificeres, hvis man havde sat fokus på dette i implementeringen eller indgangen til projektet. End-

videre blev det af informanterne understreget, at tidsfaktoren var vigtig for den organisatoriske læreproces

og resultater. Projektets resultater kunne ifølge denne vurdering således ikke være opnået på et halvt år,

mens det samtidig må forventes at ændringerne stadig skal løbe noget tid, før de har indlejret sig i majorite-

ten af institutionerne, dvs. blevet en fast del af den pædagogiske praksis.

Ledelsesfaktoren bliver inden for organisations- og ledelsesforskning anset for at være kernefaktoren i for-

bindelse med organisatorisk forandring og læring. I dette projekt bliver det også vurderet af informanterne
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til at have stor betydning for den pædagogiske opkvalificering. Der peges på 6 underfaktorer, som fremstilles

i tabel 42. 

Tabel 42. Ledelsesfaktor opløst i underfaktorer

Analysen viser, at især lederens kommunikationsopgave er af stor vigtighed for interventionens modtagelse

i institutionerne, hvor lederne vurderede, at dette havde været en stor udfordring, idet interventionen havde

været præget af en vis grad af kompleksitet. Og for nogle en udfordring, hvor de ikke følte sig tilstrækkeligt

kvalificeret til at kunne løfte opgaven. Desuden var der, som man inden for organisationsforskningen beteg-

ner for den evige udfordring, nemlig sammenspillet mellem top-down initieret interventioner og bottom-

up processer. Nogle af informanterne udtrykker her, at projektet havde været karakteriseret ved en top-down

styring, som truede medinddragelsen af institutionerne og dermed kunne hæmme den organisatoriske læ-

ring. 

Endelig er der den femte faktor, viden og læringsfaktoren, som illustreres i tabel 43. Vi identificerede tre un-

derfaktorer, hvilket var netværksbaseret læring, viden skal bruges og læringsresultater. Underfaktorerne

eller temaerne fremkom på baggrund af data fra anden måling.

Tabel 43. Ledelsesfaktor opløst i underfaktorer

I mange studier inden for læring på arbejdspladsen er et resultat ofte, at adgangen til viden er af stor betyd-

ning for udvikling af praksis. Undersøgelsen af interventionen Familie- og basispladsprojekt er her ingen

undtagelse. Det understreges af informanterne, at de vurderer at den teoretiske viden har stor betydning for

udviklingen af deres pædagogiske praksis og organisationens læring helt generelt. Viden inspirerer, den ryk-

ker ved eksisterende erkendelse og den opstiller nye måder at gøre tingene på, er vurderingen fra informan-

terne. Et andet aspekt ved viden og læringsfaktoren er, at hovedparten af informanterne ser det som meget

positivt for deres pædagogiske udvikling, at der er blevet konstrueret ledernetværk, hvor institutionslederne

har kunnet dele viden og erfaringer. For flere af respondenterne blev det endvidere påpeget, at det var af

største vigtighed, at de redskaber, som de skulle lære, gav mening og kunne bruges på et helt konkret plan.

Specielt redskabet praksisfortællinger blev vurderet til at være et markant læringsresultat, som man kan

sige også blev til et organisatorisk læringsredskab. 
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KAP. 6 DISKUSSION OG KONKLUSION 

6.1. OPSUMMERING

Denne undersøgelse belyser overordnet, om samfundet gennem en tidlig indsats i daginstitutioner kan opnå

at styrke udsatte børns udvikling – socialt og hvad angår læring. Mere konkret er her undersøgt effekterne

af mellemformer, som de er defineret og søgt udviklet i Københavns kommunes Familie- og basispladsprojekt

i de alt 29 daginstitutioner, som har deltaget i projektet.

Det har vist sig i internationale effektundersøgelser, 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. kap1). De nævnte undersøgelser viser, at børn der indgik

i en slags ‘behandlingsgruppe’ klarede sig bedre end børn fra en såkaldt kontrolgruppe, der ikke var del af

nogen indsats.  Fra disse internationale studier ved vi, at højkvalitetspasning og målrettede interventioner

har positive effekter, og som sådan giver studierne anledning til at se optimistisk på hele spørgsmålet om et

samfunds ansvar for at sætte tidligt ind over for udsatte børn, som det også er hensigten i København kom-

munes samlede politiske tiltag – og mere specifikt i projektet ”Familie- og basispladser”. 

Undersøgelserne siger imidlertid ikke meget om børns socio-emotionelle udbytte af indsatsen, herunder om

børnene opnår en højere grad af social integration blandt jævnaldrende. Undersøgelserne siger heller ikke

noget om, hvad det er i den pædagogiske 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 interventionsgruppen med en kontrolgruppe, der befinder sig i helt andre sam-

menhænge. Måske er denne kontrolgruppe slet ikke i dagtilbud, eller de modtager en form for lavkvalitets-

dagpasning af bedstemødre eller uuddannet personale. Så på den ene side er den internationale forskning

en vigtig inspirationskilde til at sætte danske tidlige indsatser i gang og på den anden side er der i omtalte

forskning ikke viden om hvordan danske dagtilbud og tidlig indsats her finder sted, endsige virker.

Dvs. at vi stadig ikke fra de internationale undersøgelser har viden om effekter af en tidlig indsats, der finder

sted i almene dagtilbud, hvor børnegruppen er bredt sammensat eller om indsatser, der som her i Familie-

og basispladsprojektet rettes imod en særligt defineret målgruppe som både består af ”bekymringsbørn”,

”de mest socialt udsatte børn” og ”børn med diagnoser”, som Familie- og basispladsprojektets målgrupper

virker. 

En tidlig indsats, som forholder sig til den aktuelle sociale situation og kontekst, må tage højde for det forhold,

at i Danmark 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 dagtilbudsom-

rådet, kan det undersøges, om det lykkes at skabe lige muligheder for alle børn gennem læring og et trivsels-

skabende pædagogisk miljø, som det også er målet med Familie- og basispladsprojektet. En tidlig indsats for

udsatte børn vil i den sammenhæng skulle bygges op over et holistisk læringsbegreb, der både inddrager

kognitive og ikke-kognitive aspekter af børns udvikling.
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I lyset af dette brede perspektiv, er det tidligere omtalte projekt ”Handlekompetence i pædagogiske arbejde

med udsatte børn og unge” (HPA-projektet) blevet til og har undersøgt effekter af den pædagogiske inter-

vention (se Jensen et al., 2009a,b,c). Dette forskningsprojekt 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 effekter gennem et RCT-design med tilfældig udvælgelse af en interventions- og re-

ferencegruppe, som til forskel fra de internationale studier baseres på institutionsniveau frem for individni-

veau. Derved gøres det muligt at undersøge betydningen af børnesammensætningen som en del af effekt-

spørgsmålet, 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 in-

debærer, at der ikke er tale om en særlig behandlingstype/metode, endsige om speciel uddannelse for pæ-

dagoger og ledere eller inddraget ‘ildsjæle’ til at gennemføre interventionen. Tværtimod betyder den tilfæl-

dige lodtrækning, der er gennemført, med henblik på at udvælge interventions- og kontrolinstitutioner, at

de deltagende institutioner må anses for at være repræsentative for almene dagtilbud i Danmark med de

vilkår, muligheder og barrierer, der gør sig gældende. Resultaterne fra HPA-projektet  har således en  bredere

interesse, idet undersøgelsen bibringer forskningsområdet nye måder at anskue problemstillingen om tidlige

indsatser på Ved kombinationen af kvantitative og kvalitative metoder blev det endvidere muligt at opstille

nye hypoteser om, hvad der virker, og hvad der påvirker. 

Resultaterne af HPA-projektet er inddraget i nærværende undersøgelse som et sammenligningsgrundlag,

idet det er de samme screeningsredskaber, som er udviklet til HPA-projektet som er anvendt her. Dette med

henblik på at vurdere om det lykkes at fremme udsatte børns trivsel (socio-emotionelle kompetencer) og læ-

ring.  I Familie- og basispladsprojektet undersøges endvidere effekter målt på børns sproglige formåen ved

observationer af børn via TRAS-redskabet og målt på om forældresamarbejdet fremmes og om forældres re-

lationer til deres børn ændres gennem forløbet. I både HPA og Familie- og basispladsprojektet undersøges

implementering af interventionen, idet det antages af selve interventionen er én ting – men den pædagogiske

omsætning i praksis noget helt andet. Og effekter antages at påvirkes af hvor godt det lykkes at implementere

den pædagogiske intervention selv om det falder uden for analyserne her og i HPA-projektet at påvise direkte

kausale sammenhænge mellem disse komponenter. 

Konklusionen på HPA-analysen var, at daginstitutioner kan gøre en positiv forskel ved at sætte ind med en

målrettet og systematisk pædagogisk indsats, som den der blev tilbudt i HPA-interventionen. Resultaterne

giver således samlet set anledning til at konkludere, at HPA-interventionen virker – dog mest på midtergrup-

pen af børn. Interventionen har positive effekter på alle børn, hvad angår sociale kompetencer og lærings-

kompetencer, men vi ser kun antydning af positiv effekt hos de svageste børn. 

I det følgende opsummeres og diskuteres undersøgelsens hovedresultater, og disse ses i lyset af tidligere in-

terventionsforskning, aktuelle forskningsresultater om forekomst/manglende forekomst af tidlig indsats

samt i lyset af undersøgelsens teoretiske grundlag. Endvidere diskuteres undersøgelsens metodiske bidrag

til fornyelse af forskningsfeltet. Afslutningsvis konkluderes der på undersøgelsens spørgsmål, og forsknings-

mæssige perspektiver skitseres.
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6.2. HOVEDRESULTATER

6.2.1. BØRNS KOMPETENCER – SOCIALT OG LÆRINGSMÆSSIGT (BASELINE)  

Undersøgelsens samlede sample udgør børn ’indskrevet’ i de to tilbudstyper som er omdrejningspunktet for

undersøgelsen ”Familie- og basispladserne”. Analysen af børns fordeling på sociale kompetencer og lærings-

kompetencer ved baseline har fundet sted ved brug at samle alle skalaer i screeningsredskabet i en faktor-

analyse, og derved er det omfattende og nuancerede spørgeskema kondenseret til en række faktorer, som in-

deholder færre og mere præcise pointer relateret til det aktuelle datamateriale.  En regressionsanalyse

anvendt på baselinedata viser indikationer på, at social arv kan spores men ikke med så entydige resultater

som vi fandt i HPA-projektets analyser. Formålet med regressionsanalysen var at identificere bagvedliggende

årsager til børnenes forskellige sociale og læringskompetencer.  Det er værd at nævne at undersøgelsen ved-

rører en gruppe børn, der tilhører den svageste procentdel enten psykosocialt, fysisk eller psykisk handicap-

pede, så derfor er det måske ikke nok at finde den samme grad af forklaring på deres kompetenceprofiler,

som det var tilfældet eksempelvis i HPA-analysen. Grundlæggende er målgruppen delt op i to hovedgrupper:

En gruppe med psykosociale vanskeligheder og en anden gruppe med fysisk/psykiske handicaps. Den første

gruppe vil typisk have den svageste sociale baggrund, mens man i den anden gruppe kan finde mere res-

sourcestærke forældre. I forlængelse heraf vil indsatser rettet imod en social arv problematik ikke have

samme effekt i de to grupper.  

Vi så I HPA-projektet betydelig negativ sammenhæng mellem længden på moderens uddannelse og den her

valgte afhænge variabel, generelle vanskeligheder. Dvs. at en længere uddannelse peger i retning af mindre

vanskeligheder for barnet. 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 forælder eller at være af udenlands oprindelse at være negativ.

Grundlæggende viste HPA- undersøgelsen, at chancen for at have betydelige personlige og sociale vanske-

ligheder er mindre, hvis børnene er fra en ressourcestærk familie. Dette resultat kommer ikke bag på os, idet

vi gennem flere år i Børneforløbsundersøgelsen (Christensen, 2004) og en række analyser knyttet til ‘Social

Arv’-programmet (Ploug, 2007/09) har set, at sådanne sammenhænge kan identificeres. Førstnævnte målt

på SDQ-skalaen på børn fra førskoleområdet, mens sidstnævnte analyser ikke inddrager børn fra tidlig bør-

nehavealder, men derimod børn fra skolealderen og op igennem uddannelsessystemet. 

I nærværende projekt viser det sig, at overordnet giver analysen nogle svage resultater vedrørende sammen-

hænge mellem social baggrund og børns læring og sociale kompetencer i udgangspunktet. Men udvalgte

faktorkategorier viser stærke sammenhænge. Faktorkategorien ”forstyrrende adfærd” giver eksempelvis det

forventelige resultat, at børn af mere veluddannede forældre synes at have en mindre forstyrrende adfærd

end andre børn. Et andet resultat er at børn, hvis forældre begge er indvandrere har vanskeligere ved at begå

sig sprogligt såvel som aktivt opsøge social interaktion end andre børn. Disse resultater er ikke overraskende.

Men den resterende del af baselineanalysen tegner et billede af en gruppe børn, hvis sociale og læringsmæs-

sige kompetenceprofiler ikke synes at kunne forklares ved de traditionelle baggrundsvariable som forældre

indkomst eller uddannelse. Som nævnt (kap 2) er det et problem, at analysen indeholder en så bredt sam-

mensat målgruppe, dvs både børn med psykosociale handicaps og fysiske handicaps idet det er med til at

give fordrejede resultater. I faktorkategorien ”Generel intelligens” har variablen dog det forventede positive

fortegn, dvs at børn med psykosociale handicaps ’alt andet lige’ bedømmes til at have en bedre formåen end
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andre børn. Dette giver fin mening idet sammenligningsgruppen indeholder børn der er psykisk handicap-

pede. Det er de førstnævnte børn som især befinder sig i familiepladser og sidstnævnte i basispladser, så det

har givet god mening i den fortsatte del af analysen, effektanalysen, at dele op på de to typer målgrupper

(Familie- og basispladsbørnene).

Sammenfattende bidrager undersøgelsen af baseline med et grundlag for de videregående analyser af mål-

gruppers sociale kompetencer og læringskompetencer, og det viser sig i analysen af baselinedata, at der er

stor forskel på de to typer målgrupper og sådanne forskelle antages at kunne genfindes videre frem gennem

effektanalysen. Endvidere viser det sig, at alder i de fleste sammenhænge har størst påvirkning på de for-

skellige variable der er lagt ind i den strukturelle ligningsmodel (se kap. 2). Dvs. jo ældre barnet er, des større

generelle vanskeligheder har barnet på de personlige og sociale områder. Samlet set viser der sig nogle in-

teressante og til tider uventede sammenhænge i den strukturelle ligningsmodel. Men også sammenhænge

som ikke er mulige at identificere på baggrund af datamaterialet, der til rådighed (dets størrelse). I videregå-

ende analyser ville separate modeller på de forskellige typer af handicaps og psykosociale vanskeligheder

gøre os klogere. 

6.2.2 EFFEKTER AF FAMILIE- OG BASISPLADSINTERVENTION 

Effekter af Familie- og basispladsprojektets intervention er målt på børns kompetenceudvikling fra baseline

og frem til screeningens 2. nedslag, som er gennemført efter et år fra første måling.  Endvidere er målt på

forældresamarbejdet med institutionen ud fra forældres vurdering af tilknytning til institutionen og  foræl-

dres tilknytningsrelationer til barnet. Tre temaer er valgt ud til den kvantitivativt baserede effektanalyse: 1)

børns trivsel målt på socio-emotionelle kompetencekomponenter, 2) læringskompetencer mål på en række

læringskomponenter, der har  vist sig relevant i et sample på 3-6 årige børn og 3) forældresamarbejde, vur-

deret på tilknytning til institution og  tilknytning til barnet.

Blandede/ingen effekter af Familie- og basispladsinterventionen vurderet på børns generelle vanskeligheder

På den første måling vedrørende generelle vanskeligheder viser det sig, at forældrene ikke mener der er sket

en positiv ændring – forældre til børn i familiepladser mener ikke at der er sket en ændring, mens forældre

til børn i basispladser mener snarere at deres børn har større problemer ved afslutning end ved projektstart.

Til sammenligning skal det sige at HPA-data viste det samme resultat, at forældrene ikke mente, der havde

været en ændring – og dette gjaldt både for interventionsgruppen og referencegruppen i HPA. Så samlet set

er resultatet forventeligt, omend resultatet fra basispladsprojektet giver stof til eftertanke. Resultatet kan

tolkes på flere måder. Én tolkningsmulighed er, at se resultatet som udtryk for at forældrene gennem delta-

gelsen i interview, er blevet mere bevidste om, at der kan være en problemstilling her at holde øje med og

adspurgt 2. gang, ser de måske vanskelighederne mere tydeligt og kan sætte ord på. En anden tolkningsmu-

lighed er, at se det som udtryk for at vanskeligheder stiger med alderen. HPA-projektet viste at resultatet ved-

rørende manglende effekt falder ens ud i Familieplads- og HPA-projektet, mens børn fra Basispladsprojektet

tydeligvis udskiller sig fra de to andre samples, hvad angår vurdering af generelle vanskeligheder.

Positive effekter af Familie- og basispladsinterventionen på udvalgte faktorer, mest positiv for de mindst ud-

satte børn(familieplads) vurderet på forældresvar 

Vi ser ud fra faktoranalysen, at interventionen i Familiepladser har positive effekter på en række faktorer.

Når vi spørger forældrene viser der sig positiv effekt på den overordnede faktor der er kaldt ”Læringsklar
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og moden” og underfaktoren vedrørende ‘talkendskab’. Børnene har gennem interventionsperioden ud-

viklet deres talkendskab markant. Børns alder har en betydning, så man generelt er bedre til talkendskab

efter 1 år. Endvidere er der kønsforskelle, som viser at pigerne ikke i samme grad udvikler sig på dette om-

råde som drengene. I Basispladsprojektet er ikke opnået effekt på denne faktor. På faktoren ”Solidaritet”

viser det samme billede, at der positiv effekt i Familiepladsprojektet, mens der ikke i Basispladsprojektet

kan spores  effekt. Til sammenligning er vist en positiv effekt i HPA-projektet, så resultatet er forventeligt

og ses som konsekvens af interventionen, og ikke ‘blot’ udtryk for, at stigende alder medfører udvikling på

dette område. På ’sproglig formåen’ påvistes ingen effekt, dog kunne i Familiepladsprojektet ses en positiv

effekt på et enkelt delspørgsmål nemlig, at børnene er blevet bedre til at ”fortælle en sammenhængende

historie”. 

En mulig forklaring på de påviste forskelle på Familie- og basispladsprojektets resultater er, at det kan være

udtryk for, at børnesammensætningen i sidstnævnte institutioner er så belastet, at indsatsen ikke er mulig

at gennemføre efter hensigten. Vi så det samme mønster i HPA-projektet, at det kan være svært at nå børnene

med de sværeste vanskeligheder. I Familie- og basispladsprojektet er interventionen lagt an på, at der arbejdes

med mellemformer mellem specialtilbud og almentilbud, mens i HPA-interventionen var der tale om en pæ-

dagogisk indsats, som omsættes i almentilbuddet, hvor udsatte børn er til stede og deltager side om side med

andre børn.  Det er her ud til, at den del af indsatsen, som drejer som om inklusion, herunder at nærme udsatte

børn andre børn, er vanskelig at opnå i basispladser.

En anden mulig forklaring kan være, at pædagogerne trods intentionen om det modsatte, at sigte mest mod

at støtte de udsatte børn, alligevel retter mest opmærksomhed mod de bedre fungerende børn. Eller i forlæn-

gelse 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 også set i lyset af bl.a. under-

søgelser af udsatte børn i dagtilbud (Christensen, 1996), der viste, at de allersvageste grupper er præget af så

store vanskeligheder og ofte ophobninger af forskellige vanskeligheder, at det kan være svært for almentil-

buddet at rumme og ‘nå’ disse børn, som resultaterne her også antyder. Christensen hævder, at denne type

problemstillinger kun kan afhjælpes ved bedre normeringer, ekspertstøtte samt bedre tværfagligt samar-

bejde. Sådanne ekstra tiltag ligger også i Familie- og basispladsprojektet, som vi skal vende tilbage til i op-

samling af den kvalitative analyse men det lå ikke i HPA-interventionen, idet vi der har været fokuseret på

at afprøve effekter af almentilbuddets muligheder.

Den samlede konklusion på den første del af analysen er, at Familiepladsprojektet især har positiv effekt på

børns sociale kompetencer og læringskompetencer vurderet ud fra forældres svar. Mens det har været vanske-

ligere at opnå effekter på børns kompetencer i Basispladsprojektet.  Sidstnævnte resultat stemmer overens med

tidligere fund om at det kan være vanskeligt at nå de svagteste børn, men også andre tolkningsmuligheder kan

komme på tale, fx forskelle i interventionen og faktorer, der knytter sig til implementering, som er noget at det

er belyst i den kvalitative del af undersøgelsen.

Positive effekter af Familie-og basisplads interventionen – vurderet på pædagogsvar 

I denne anden del af resultaterne tegner der sig mønstre, der ligner de ovennævnte. Det generelle billede er,

at Familieplads-interventionen har positiv effekt på udvalgte faktorer som vi kategoriserer inden for det

socio-emotionelle område og her defineret som trivsel. Resultaterne er på flere punkter sammenlignelige

med HPA-projektets resultater. Når vi ved hjælp af faktoranalysen bryder analysen op og sammenligner den
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svage gruppe med den stærke gruppe børn, dvs. Familiepladser og Basispladser finder vi flg. resultater ved-

rørende de socio-emotionelle aspekter af kompetenceprofilerne:

– Børnene i familiepladsprojektet er blevet mere ’hensynsfulde’, dvs. der viser sig en stigning over forsøget

og også en større stigning end HPA-interventionen. Måske skyldes det, at de placerede sig lavere i ud-

gangspunktet, men der er klart en positiv effekt. Derimod viser Basispladsprojektet ingen effekt på

denne faktor. 

– Det samme gør sig gældende for underfaktorerne, bl.a. der er en markant positiv effekt på børnene fra

familiepladsprojektet, hvad angår at være mere ’hjælpsomme’. Vi ser ingen effekt i basispladsprojektet

og heller ikke i HPA-projektet. 

– En tredje faktor, der angiver børns socio-emotionelle udvikling ’solidaritet’, er ligeledes markant øget

gennem projektperioden i familiepladsprojektet (godt 20 %), mens der igen viser sig det samme mønster,

at der er ingen effekt i basispladsprojektet. Sammenlignes med HPA var der også kun en svag stigning,

så igen viser Familieplads-projektet at være særligt effektivt.

– En fjerde faktor, der viser sig at være ændret markant gennem projektforløbet i Familiepladser er ’udad-

vendthed og åbenhed’ og i forlængelse heraf kan man næsten sige, er børns ’usikkerhed’ mindsket og

deres ’tryghed´’ er øget. Her minder familiepladsprojektets resultater igen meget om HPA-projektets.

Der viser sig ingen effekt på Basispladser. 

– Andre faktorer der vedrører det socio-emotionelle, som ’antisocial adfærd’ og ’urolighed’ er ikke påvist

at have ændret sig gennem projektperioden vurderet på pædagogers svar

På en enkelt faktor, som knytter sig til den kognitive side af børn kompetence, ‘matematisk logisk formåen’,

er der positiv effekt af basispladsintervention og dette fund har vi også set i HPA-interventionen at der kan

påvises effekt og denne er størst for den svageste gruppe.  Her er ingen effekt for børn i familiepladser.  På

andre kognitivt orienterede faktorer såsom ‘sproglig formåen, skriftligt’, ’videbegærlighed’ ‘opmærksomhed’

samt ’generel  læringsparathed’ har Familiepladsprojektet på linie med HPA-interventionen positiv effekt

Konklusionen på denne del af analysen er, at Familieplads- intervention har positiv effekt, hvad angår en lang

række faktorer, der tilsammen bestemmer det  samlede kompetencemønster, dog med få undtagelser Samtidig

ser vi i denne del af analysen, at Basisplads-interventionen har positiv effekt for den svageste gruppe på en en-

kelt udvalgt faktor, vedrørende logisk-matematisk formåen – en effekt der kan sammenlignes med at  ‘mate-

matisk kompetence’ fremmes gennem HPA-forløbet.   

Resultaterne giver anledning til for det første at konkludere, at Familie- og basispladsprojektet virker meget

forskelligt. Familieplads-interventionen har positiv effekt på de fleste faktorer – og det skyldes formentlig at

dette projekt henvender sig mest til midtergruppen af børn, dvs. børn med mindre problemer end børn fra

basispladsprojektet. Sammenholdes resultaterne med den internationale forskning, 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 internatio-

nale studier og til Familie- og basispladsprojektet. Omvendt er der mange lighedspunkter mellem familie -
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plads-projektets resultater og  HPA-projektets resultater, hvilket giver anledning til at fremhæve at mellem-

former der søger at nå de udsatte børn, virker bedst på børn, der ikke tilhører de allersvageste grupper 

I de tidligere interventions- og effektstudier har man netop udtaget den specifikke målgruppe, i øvrigt i små

samples (N=101), og sat specifikt ind over denne gruppe og sammenlignet med andre børn, som ikke modtog

nogen form for indsats eller anden for alment pædagogisk tilbud. 

Ingen eller negative effekter af Familie-og basispladsprojektet- vurderet på forældresvar om tilknytning 

Det er ikke lykkedes at opnå positive effekter mål på forældres oplevelse af et øget forældresamarbejde. Her

ser det ud til, at forældretilknytning i Familiepladsprojektet nærmest er forringet, mens i Basispladsprojektet

er der ingen ændring. Resultatet var forventet set i lyset af HPA-data.  I interventionsgruppen sporedes en

mindre negativ effekt, mens i referencegruppen sås ingen effekt. Der er altså igen noget, der tyder på at Fa-

miliepladsprojektet og HPA-projektet er sammenlignelige på de fleste punkter, mens basispladsprojektet

skal ses mere adskilt herfra. Sidstnævnte matcher mere resultaterne fra HPA vedrørende de svageste børn

og forældre.

Når det er sagt skal det understreges, at et fald i effekt på disse spørgsmål ikke betyder, at forældrene er ne-

gative, tværtimod skal det ses som udtryk for, at de var meget tilfredse med institutionen i udgangspunktet. 

Et andet mønster viser sig i spørgsmål om forældres relationer og tilknytning til barnet, som har  ændret sig

gennem projektforløbet. Her er ingen effekt i Familiepladser, men svag effekt i basispladser på det spørgsmål,

der handler om børnene ’kommer over til dig og samtidig har svært ved at blive trøstet’.

6.2.3. FAMILIE- OG BASISPLADSINTERVENTION – INSTITUTIONELLE FORUDSÆTNINGER OG 
IMPLEMENTERING

Den kvalitative analyse peger på, at to forudsætninger institutionelt som minimum skal være til stede for at

interventionen implementeres efter hensigten: 1) For det første skal institutionen kunne se, at den pædago-

giske intervention, de præsenteres for af kommunen og de konsulenter der forvalter opgaven bidrager til al-

menkvalificering af personalet og 2) for det andet skal ressourcer modsvare opgaven. Undersøgelsen viser

som forventet, at institutionerne er forskellige i udgangspunktet på måder, så disse forskelle må antages at

påvirke arbejdet med implementering af interventionen. Den kvalitative del af undersøgelsen viser endvi-

dere, at disse to forudsætninger er fortolket og søgt løst på vidt forskellige måder i institutionerne. Samlet

viser det sig, at det især er ledelsen, der er en nøgleaktør med hensyn til få omsat vilkår og intervention i pæ-

dagogiske handlinger og forandringer. 

Et resultat fra den kvalitative analyse, som gælder bredt dvs. for både familieplads- og basispladsinstitutioner

er således, at institutionslederne spiller en vital rolle for, hvordan mulighederne for implementeringen af in-

terventionen og dermed opkvalificeringen af den pædagogiske praksis tager sig ud i den enkelte institution.

Institutionslederen skal navigere mellem den forvaltningsmæssige ledelse og frontpersonalet, og i denne

navigation formidle eller oversætte hensigter og værdier fra det ene niveau til det andet. En betydningsfuld

opgave, som ikke alle ledere følte sig i stand til at imødegå på tilfredsstillende vis. Analysen af data viste i

øvrigt, at der i relation til ledelsesfaktoren er forskel på efter- og uddannelsesfrekvensen mellem familieplads-

institutioner og basispladsinstitutioner, hvor familiepladsinstitutionerne har taget mere efter- og

 videreuddannelse end basispladslederen. Vi antager, at den højere frekvens i lederens efter- og videreud-
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dannelsesaktiviteter i familiepladser påvirker kvaliteten af gennemførelsen af implementeringen i familie -

pladsinstitutionerne og er derfor en vigtig betingelse, når man sammenligner interventionen og dens effek-

ter. 

Sammenfattende viser denne del af undersøgelsen således, at det ’alt andet lige’ er lederen, der er centrum

for implementeringsprocesserne og dermed også spiller en vigtig rolle for resultatet af implementeringen.

Allerede i baseline-analysen så vi, hvordan ledelsesopgaven som oftest er meget diffust formuleret i de del-

tagende daginstitutioner. Vi så endvidere i den tidligere undersøgelse af daginstitutioners rolle i en sam-

fundsmæssig social arv problematik, ‘Kan daginstitutioner gøre en forskel’ (Jensen, 2005), at ledelsesspørgs-

mål på daginstitutionsområdet ikke er entydigt defineret, endsige artikuleret. Man holder helst ved

traditionen for daginstitutioner, nemlig at alle er ‘lige’, og der bygges på den baggrund på en ‘flad struktur’

med bløde ledelsesværdier. 

Sammenholdes dette fund med implementeringsforskningen (Winter og Nielsen, 2008) kan dette ikke

komme bag på os. I denne forskning betragtes lederen som det medierende led mellem den konkrete imple-

menteringsadfærd og medarbejdernes vilje og interesser, og derved får ledelsen en direkte betydning for im-

plementeringsresultater. Det centrale er, at implementeringsprocesser ikke foregår af sig selv, således heller

ikke i den undersøgte intervention. Det betyder, at processen skal planlægges, ledes og koordineres, hvilket

for institutionslederne fremstår som uklart. Sammenligner vi endvidere dette fund med tidligere forskning

i daginstitutioners arbejde med udsatte børn gennem hverdagen (Jensen, 2005, 143 ff), bekræftes vores an-

tagelser om, at nogle institutioner kan være præget af en stor forekomst af udsatte børn, for få ressourcer,

for dårligt samarbejde og rammebetingelser, der forhindrer interventioner i at blive implementeret efter

hensigten. En netop afsluttet kortlægning af danske kommuners indsatser for udsatte børn understøtter

yderligere, at sådanne problemstillinger stadig er aktuelle i kommunerne (Mehlbye et al., 2009). Vi har i dette

forskningsprojekt ikke haft muligheder for at ændre på rammebetingelserne for de deltagende institutioner,

så derfor er vores resultater udtryk for, hvad der sker, når man sætter mere målrettet og systematisk ind pæ-

dagogisk i daginstitutionerne på de givne vilkår. 

Analysen af ledelse som faktor anslår temaet omkring den politiske styring af implementeringen, som inden

for organisationsforskning går under betegnelsen ’top-down’ styring. For flere af institutionslederne var in-

terventionen et klassisk eksempel på en top styret forandringsproces i organisationen, hvor der ikke blev

taget hensyn til viden og erfaringer på det praktiske niveau. Dette havde det resultat, at institutionslederne

ikke følte ejerskab over interventionen, og dermed potentielt set skabte træghed i implementeringsproces-

serne. Inden for forskning i organisatorisk forandring er forholdet mellem forandringer initieret fra toppen

eller bunden, og hvad der er mest hensigtsmæssigt, en fortløbende diskussion. Ofte lander forskningen dog

på, at organisatorisk forandring bør være en mellemvej, hvor der både gennemføres top-down beslutninger

kombineret med bottom-up initiativer. 

I relation til holdningen og motivationen for at indgå i interventionsprojektet, blev det klart, at en vigtig

faktor for at indgå i projektet var, at dets indhold, struktur og mål var eksplicit for institutionslederne. Dette

blev af flere informanter understreget var uklart ved implementeringens begyndelse. Sammenligner man

dette med forskning i organisatorisk forandring står det klart, at dette er en af de faktorer, som tillægges stor

betydning som succeskriterium for forandringer, der når deres mål. 
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Et relateret resultat fra analysen var, at tidsfaktoren spiller en fundamental rolle for implementeringen af

interventionen. Det antages derfor at være vigtigt i interventioner, at udviklingsprocessen giver tid til at mål,

nye forståelser og praksisser kan bundfælde sig i de deltagende institutioner. Samtidig er det mindst lige så

vigtigt, at tiden fra det organisatoriske niveau afspejler sig i den tid, som den enkelte institution kan prioritere

internt i institution og i samarbejdet med konsulenter og kolleger i forbindelse med det konkrete udviklings-

arbejde, hvis det skal have effekter på børneniveau.

Et andet markant resultat var betydningen af at indgå i netværk, hvor institutionslederne delte viden, ople-

velser og erfaringer med kollegerne på området. Netværksdeltagelsen blev af hovedparten af institutionsle-

derne oplevet som meget positivt og befordrende for at deltage i interventionsprojektet. Netværkene blev

for det første et sted, hvor institutionslederne kunne slukke tørsten efter ny teoretisk viden. For det andet

blev det også et forum, hvor man kunne dele udfordringer og måder at gøre tingene på, og få dem set på med

andre øjne i en form for fælles refleksion. Dette var for institutionslederne et meget positivt resultat fra in-

terventionen, og noget som fremmede deres motivation for at deltage.

I indledningen blev det beskrevet, at det organisatoriske læringsperspektiv, der blev taget afsæt i, var prag-

matisk. I denne pragmatiske organisatoriske læringsforståelse var forstyrrelsen det, som startede den orga-

nisatoriske læreproces. Det var startpunktet. I Familie- og basispladsprojektet er interventionen at forstå som

startpunktet og omdrejningspunktet for de forskellige læringsspor i de deltagende institutioner. Hvor vi i

selve analysen peger på de faktorer, som virkede ind på institutionernes læreprocesser, så er et naturligt

spørgsmål fra alt dette ’hvad lærte institutionerne så?’ Det korte svar og meget lidt oplysende svar er ’en

masse’. Et mere specifikt svar ser læringsresultaterne rette sig helt overordnet to veje. Den ene vej handler

om nye forståelser af socialt udsatte børn, hvilket analysen viser flere institutioner på forskelligt niveau ar-

bejdede intenst med at skabe. For nogen resulterede læreprocessen i nye forståelser, andre institutioner var

på vej, mens der endelig var institutioner, som ikke mente, at de behøvede at ændre forståelser. 

Det interessante er her, at den gruppe, som ikke så på interventionen som noget, der skulle forstyrre eksi-

sterende måder at gøre tingene på, heller ikke så og greb de organisatoriske læringsmuligheder, denne for-

styrrelse skabte. Vi kan således udlede et vigtigt resultat fra analysen, hvilket er at det i interventionspro-

jekter og organisatoriske forandringsprojekter generelt handler om at skabe en form for ’forandringernes

nødvendighed’. Dem der skal forandre sig, skal se og erkende forstyrrelsen fra forandringen, og dermed

blive i stand til at igangsætte en organisatorisk læreproces, hvor vaner og praksisser udfordres af nye måder

at gøre tingene på.  Den anden vej handler om skabelsen af nye vaner og rutiner i den pædagogiske praksis.

Vi ser som et resultat fra de organisatoriske læreprocesser med al tydelighed en fokus på at skabe nye prak-

sisser. Et markant resultat fra interventionen i en organisatorisk læringskontekst er praksisfortællingerne.

En årsag til, at praksisfortællingerne ifølge institutionslederne var med til at ændre praksisser i institutio-

nerne var, at det var et redskab som gav mening og som var nemt at applikere. Et meget overordnet resultat

fra analysen af de kvalitative data og forudsætningerne for implementeringen er, at hovedparten af insti-

tutionerne på forskelligt niveau i løbet af Familie- og basispladsprojektet var i stand til at skabe organisa-

torisk læring. 

Fra analysen fremstår tre typer handlingsstrategier i praksis, der identificeres som ‘udviklerne’, ’efterleverne’

og ’modstanderne’, og en række mønstre vedrørende implementering karakteriserer de tre typer og hermed

også, hvordan de greb de organisatoriske læringsmuligheder: 
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‘Udviklerne’

Mønstre i denne gruppe er:   

– at de er åbne for nye initiativer, forstyrrelser og læring, og dermed er i stand til at se nye muligheder i

interventionen.

– at samarbejdet med forvaltningen fungerer godt.

– at der er en forholdsvis høj grad af efter- og videreuddannelse.

– at institutionen afsøger ny viden på området og netværk med kolleger.

– at lederevner-  og personalestabilitet  er god.

– at institutionerne i  udgangspunktet (baseline) var ‘på vej’ både i arbejdet med udsatte børn, læring og

læreplaner og på den baggrund ikke fandt projektet fjernt og vanskeligt at implementere.

– at de har et realistisk syn på forandringsprocesser.

– at institutionen prioriterer pædagogiske kerneopgaver, som omhandler relationerne omkring barnet.

– at lederen er i stand til at finde balancen mellem medarbejdere, som meget gerne vil forandringer og

medarbejdere, som har brug for rutiner og tryghed.

’Modstanderne’ 

I den anden ende af spektret ser vi ’modstanderne’, som nærmest ikke magter opgaven med intervention.

Mønstre i denne gruppe er:

– at ledelsesskift, óg/eller ledere som ikke prioriterer denne opgaven. 

– at ressourcemæssige problemstillinger har hobet sig op i institutionerne. 

– at samarbejdet med forvaltningen er dårligt. 

– at personaleflugt, fyringer, udskiftninger, sygdomme, stress etc. præger institutionerne. 

– at institutionerne i udgangspunktet (baseline) havde det svært med de nye krav om læring og læreplaner

og på den baggrund fandt projektet fjernt og vanskeligt at implementere.

– at institutionen ikke kan se muligheder i nye situationer.

– at institutionen har svært ved at håndtere forstyrrelser af eksisterende vaner.

– føler sig ikke anerkendt for sit arbejde.

– at de har andre forandringsprojekter kørende parallelt med det studerede.

– oplever at forvaltningen lægger nye ting ned over hovedet på institutionen.

En lang række forhold, som tilsammen gør 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 for-

valtningsmæssige krav og i mindre grad imod projektet, som sådan, gruppen egentligt gerne ville arbejde

med under andre forhold.

‘Efterleverne’/De søgende/Skeptikerne

Imellem de to yderpunkter finder vi en gruppe af institutioner, som søger interventionen implementeret ved

at arbejde med de givne ressourcer, der er til rådighed, og være forpligtet på at gennemføre interventionen.

Denne gruppe er mere varieret, hvad angår  faktorer som karakteriserer institutionerne. Det vil kunne un-

dersøges nærmere, hvilke faktorer, der kan forudsige, om den enkelte institution med tiden vil nærme sig

‘udviklerne’ eller hælde mere mod ‘modstanderne’, hvilket afhænger af de nævnte faktorers beskaffenhed

og bevægelse i institutionerne. 

EFFEKTER AF  ”FAMILIEPLADSER OG BASISPLADSER – UDVIKLING AF MELLEMFORMER TIL UDSATTE BØRN I DAGTILBUD” I KØBENHAVNS KOMMUNE 2007-2009

167



6.3. METODE

Metodisk læner undersøgelsen sig op ad HPA-effektundersøgelsen, som blev gennemført baseret på en ran-

domiseret udvælgelse af interventions- og referencegrupper (RCT-design). Derved gøres det muligt at sam-

menligne data fra Familie- og basispladsundersøgelsen med en repræsentativ dansk undersøgelse, der igen

er sammenlignelig med andre internationale studier og samtidig bidrager til fornyelse af forskningsfeltet

ved bl.a. at kunne undersøge betydningen af børnesammensætningen som del af effektspørgsmålet. Dette

betyder, at vi har søgt at skabe en videnskabelig platform, som godtgør, at den evidens, vi finder, er genera-

liserbar. 

De deltagende institutioner i Familie- og basispladsprojektet er udvalgt af de projektansvarlige i Københavns

Kommune og som sådan har forskergruppen ingen indflydelse på denne samplingsprocedure og dens repræ-

sentativitet. Kun ved sammenligningen med HPA gøres det muligt at generalisere de fund der er fremlagt og

diskuteret herrepræsentative for almene dagtilbud i Danmark med de vilkår, muligheder og barrierer, der

gør sig gældende. Endvidere har frafaldet været lille og responsraterne høje. 

Screeningsredskaber, outcome og effektanalyse

Med hensyn til måling af effekt har vi valgt outcome, som baserer sig på velkendte skaler hentet fra interna-

tional forskning, som er pilottestet, hvilket giver anledning til at understrege, at disse er anvendelige i et

dansk sample. I analysen har vi for det første underkastet de anvendte skalaer kritiske psykometriske un-

dersøgelser samt anvendt SDQ som samlet skala, som det er gjort internationalt i velkendte studier (Se også

Jensen et al, 2009a, kap 2). 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 falder uden for formålet med denne rapport,

men kan tages op igen og gøres til genstand for fremtidige specifikke analyser og publiceringer. De således

gennemprøvede skemaer og skalaer er anvendt som outcome i undersøgelsens effektmålinger og baserer sig

som beskrevet på både forældres og pædagogers svar på screeningsredskaberne. Der er langt lavere mindre

responsrate på forældresvar (se Bilag om frafald). Der kan selvfølgelig være den bias, at pædagoger udfylder

screeninger ‘farvet ’ af, at de vurderer resultater af eget arbejde. 

De tre typer analyser af effekt, der er taget i anvendelse, supplerer hinanden ved at bidrage til at se på effekt

i forskellige nuanceringsgrader, 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, midter- 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 (af-

snit 5.4). Resultater af de tre måder at belyse effekt peger alle i samme retning, men med muligheden for at

opnå forskellige nuanceringsgrader gives der anledning til at gå videre med yderligere sofistikerede analy-

ser.

Kvalitative data – og analyse

Kvaliteten af de kvalitative data, der som mål har at bidrage til at belyse institutionelle forudsætninger og

implementeringsprocesser, er sikret ved at skabe interviewnære tekster umiddelbart efter interviewenes

gennemførelse. Først ved at kondensere svar på et åbent spørgeskema, dernæst ved at transskribere og kon-

densere digitale optagelser af interview og endelig ved at transskribere og kondensere telefoninterview. De
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kvalitative data består af et righoldigt materiale opdelt på de enkelte institutioner, hvilket har gjort det muligt

på et gyldigt grundlag at kortlægge institutioners forudsætninger og progression for implementering samt

institutionslederes opfattelser af den samlede situation og proces.  

Den kvalitative analyses fund gyldiggøres ud fra kvalitetskriterier knyttet til kvalitativ forskning (jf. Jørgen-

sen, 1999), hvilket vil sige, at analysen bevæger sig fra identifikation af begreber og temaer over undersøgelse

for udbredelse, og endelig samles analysen i en kohærensanalyse. Denne type analyse er især anvendt med

udgangspunkt i antagelser om faktorer af betydning, som er identificeret i tidligere undersøgelser. Af hensyn

til at kunne åbne analysen for nye tematikker, såsom ledelsens betydning for implementeringsprocesser eller

den subjektive opfattelse socioøkonomiske omgivelser, som vi med Winter & Nielsen har fået interesse for

at se nærmere på, er der suppleret med analyser af mere eksplorativ karakter, og i den forbindelse er sam-

menhænge sammensat i typologier, som er indbyrdes kontrasterede. Endelig er de kvalitative fund sammen-

lignet med foreløbige institutionsopdelinger på baggrund af kvantitative fund, og nogle foreløbige tendenser

er bragt i spil i analysen skitseret som en typologi, der giver anledning til at gå videre og undersøge de nævnte

sammenhænge 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.

At kombinere kvantitative og kvalitative metoder gør det endvidere muligt at belyse mere indgående, hvad

der påvirker implementering af interventionen.

6.4. KONKLUSION

Konklusionen på undersøgelsens hovedspørgsmål er, at der er opnået positive effekter af Familiepladspro-

jektet, dvs børns trivsel og læring fremmes gennem denne mellemform og den specifikke intervention, der

er sat i værk. Basispladsprojektet er der ingen påviselig effekt på andet end en enkelt faktor. På den tredje

undersøgelsesvariabel, forældres tilknytning er opnået ingen effekt generelt set. 

Resultaterne giver således samlet set anledning til at konkludere, at Familieplads-interventionen virker –

mens Basispladsintervention har større vanskeligheder. Vi ser kun antydning af positiv effekt hos de svageste

børn, som er målgruppen for Basispladsprojekt på en enkelt indikator, matematisk formåen. Med dette ho-

vedresultat som udgangspunkt er der lagt op til at understrege betydningen af at fortsætte med undersøgel-

serne i mellemformer i dagtilbud i Københavns Kommune og derigennem blive klogere på, hvilke forhold

der kan være med til at gøre indsatsen endnu mere effektiv. 

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 vi-

dere med de hypoteser, som den kvalitative del af undersøgelsen gør mulige vedrørende forudsætninger for

at den pædagogiske intervention implementeres som forventet og med deraf følgende effekt. Her tænkes

især på en operationalisering af forhold vedrørende normeringer, uddannet/uuddannet personale og

leder/ledelsesfaktorer som leders anciennitet, uddannelse/efteruddannelse og lederskift/personaleudskift-

ninger etc., som har vist sig at have betydning for implementeringsprocessen. Hertil ressourcespørgsmålet

og faktorer vedrørende 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 tætte på spørgsmålet, hvad virker, og under hvilke forudsætninger? 
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Med effektundersøgelsen af Familie- og basispladsprojektet er taget nogle vigtige skridt  inden for et under-

søgelsesfelt, der fortjener at blive undersøgt yderligere. På grundlag af det frembragte datamateriale bliver

det muligt at gå videre forskningsmæssigt og undersøge mere dybdegående, hvilke mekanismer, der er på

færde og som fører til de nævnte resultater. 

Sammenholder vi resultaterne med andre interventionsundersøgelser såsom ’Perry Preeschool’ (Schweinhart

et al, 1993) og ’Abecedarian’ (Ramey & Ramey, 2004), understeges det for det første, at det vil være værd at

se på effekter af Familie- og basispladser i et længere tidsperspektiv, og for det andet, at det vil være vigtigt

at sammenholde interventionernes gennemførelse med de forudsætninger, der er til stede i de to typer tilbud,

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 kun godt et år, fortjener at blive fulgt op af yderligere

analyser, hvis vi skal have mere sikker viden om effekt.  For det andet viser disse studier, at effekten af inter-

ventionen, som et målrettet læringsprogram, baserer sig på en række forudsætninger, som regnes med til

den samlede intervention, såsom: 1) om interventionen har været omkostningstung, 2) gennemført af ud-

dannet personale, som desuden er særligt uddannet til at gennemføre det specifikke interventionsprogram,

3) om normering er en væsentlig del af indsatsen, og 4) om indsatsen er rettet mod en specifik børnegruppe

af henholdsvis børn og deres forældre. Og hertil kommer 5) de organisatoriske læringsperspektiver, om in-

stitutionen tager imod forstyrrelsen ud fra en ’åbenhed’ eller det modsatte.  

Forskningen som er præsenteret i rapporten forventes at kunne bidrage til at gøre det muligt at gå videre

med mellemformer som Familie-og basispladser og basere såvel det daglige arbejde i institutionerne som

de politiske beslutninger på den aktuelt bedste viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og som

ærindet i forskningsprojektet drejer sig om – hvad der virker i indsatsen for udsatte børn, der befinder sig i

daginstitutioner placeret i mellem specialområdet og normalområdet i Københavns Kommunes Familie- og

basispladser fra tidligste alder. 
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8. BILAG
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BILAG 2: BORTFALD

Tabellen nederst viser, hvor stor andel blandt børnene i målgruppen, som har deltaget i de respektive da-

taindsamlinger: Pædagogspørgeskema, forældrespørgeskema og TRAS. Som det fremgår vises deltagelses-

procenten respektivt for hver af de to runder. Udover den samlede deltagelsesprocent (i alt) vises deltagelsen

fordelt på køn og alder – sidstnævne ved aldersgrupperne 2-4 år og 5-7 år. 

Som det fremgår, ligger deltagelsen i pædagogskemaet markant højere end tilsvarende for både forældre-

skemaet og TRAS. Desuden gælder for alle dataindsamlinger, at deltagelsen i 1. runde ligger højere end i 2.

Runde. I fem ud af de seks dataindsamlinger ligger deltagelsen blandt pigerne højere end blandt drengene.

Tilsvarende ligger deltagelsen blandt de 2-4-årige højere end blandt de 5-7-årige – også her er der en enkelt

undtagelse ud af de seks dataindsamlinger.
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