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4 VIDA-projektet  

FoRoRd

Udgangspunktet for denne bog er projektet Vidensbaseret indsats over 

for udsatte børn i dagtilbud (VIDA-projektet). Projektet belyser overordnet 

spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt ud-

satte børn? 

 Det omfattende projekt er bestilt og betalt af Socialministeriet og 

udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. Projektet skal udvikle og af-

prøve samt dokumentere, hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud der 

kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. I en gruppe af dagtilbud vil der 

være fokus på børns trivsel og læring (VIDA-Basis). I en anden gruppe vil 

der være fokus på børns trivsel og læring (som i gruppe et) og desuden 

indgå forældreinddragelse (VIDA-Basis +). En tredje gruppe dagtilbud vil 

have almindelig praksis (kontrolgruppe). Det overordnede mål med VIDA-

projektet er at fremme socialt udsatte børns læring, trivsel og udvikling. 

Bogen om forældreinddragelse i VIDA-projektet er et tillæg til VIDA kvali-

fikationsmappen 2010-2012 og en del af et større samlet VIDA-kvalifikati-

onsmateriale. Foruden nærværende bog og kvalifikationsmappen består 

dette materiale af et it-baseret VIDA-refleksionsværktøj, der indeholder et 

spørgeskema- og analyseredskab (kompetenceprofilanalyser), og oplæg 

til implementeringsstrategier og lokale udviklingsforløb. Endvidere er ud-

viklet et værktøj til dokumentation og kommunikation, VIDA Sharepoint. 

Refleksionsværktøjet præsenteres på de VIDA-uddannelsesforløb, som in-

terventionen bygges op om. Mappen og denne bog præsenterer den forsk-

ningsbaserede viden, der findes på området.  Refleksionsværktøjet er et 

bidrag til at igangsætte lokale refleksioner (forstyrrelser) og undersøgelser 

af gældende praksis, hvilket bliver et bærende element i implementerin-

gen af VIDA-projektets intervention (VIDA-interventionsprogrammet). 
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VIDA-interventionsprogrammet skal således ses som en samlet ’inter-

ventionspakke’, der overordnet drejer sig om uddannelse af pædagogiske 

medarbejdere i dagtilbud med det mål at kvalificere indsatsen for socialt 

udsatte børn gennem fornyelse af praksis (innovation). I det tidligere gen-

nemførte HPA-projekt (Jensen et al 2009) har vi påvist, at denne form for 

interventionsprogram i dagtilbud har positive effekter, når hele pakken så 

at sige omsættes som et samlet system med lokal tilpasning i dagtilbud. 

 Bogens målgruppe er VIDA-deltagere, hvilket vil sige daginstitutionsle-

dere, områdeledere og pædagogiske konsulenter i forvaltninger fra de fire 

VIDA-kommuner, som deltager i arbejdet med at iværksætte pædagogiske 

forandringsprocesser (innovation) med VIDA-interventionsprogrammet 

som udgangspunkt. Desuden retter bogen sig mod underviserne på de tre 

uddannelsesinstitutioner (University Colleges), der deltager i gennemfø-

relsen af VIDA-uddannelsen og mere specifikt de medarbejdere, der arbej-

der med programmet om forældreinddragelse (VIDA-Basis +). 

VIDA-projektet gennemføres i perioden 2010-2013. Opgaven og udfordrin-

gen er nu i samarbejde med de kommuner, der har sagt ja til at deltage, og 

med de tilfældigt udtrukne dagtilbud, der deltager i projektet, at afprøve 

de målrettede, systematiske og træfsikre pædagogiske strategier, der er 

udviklet til VIDA-interventionsprogrammet. Disse strategier forventes at 

kunne bidrage til at forandre den pædagogiske praksis, så den på bedst 

mulig vis fremmer udsatte børns trivsel og læring gennem inkluderende 

pædagogik – og dermed styrker udsatte børns livschancer her og nu og på 

længere sigt.

Bente Jensen, lektor, ph.d., projektleder

Aarhus Universitet, marts 2011
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kApItel 1

IndlEdnInG

Af Bente Jensen, Michael Søgaard Larsen og Jakob Haahr-Pedersen

IntroDuktIon

Denne bog sætter fokus på temaet forældreinddragelse ved at belyse 

forskning om interventioner for 0-6-årige i dagtilbud med forældreinvol-

vering. Vi redegør for denne forskning gennem en forskningskortlægning, 

der omfatter en række internationale studier af effektive interventioner 

med forældreinvolvering. Derudover belyser vi med udgangspunkt i kva-

litative studier forældres opfattelse af, hvilken betydning deltagelse i for-

ældreprogrammer og forældresamarbejde har for dem. På den baggrund 

sammenfatter vi den præsenterede forskning med fokus på fælles træk 

i indsatsernes indhold og mål, og vi vurderer, om og hvordan interven-

tionerne kan inspirere til indsatser i en dansk kontekst. Afslutningsvist 

formulerer vi en række anbefalinger for arbejdet med forældreinddragelse 

i forbindelse med VIDA-projektets interventionsprogram. 

 VIDA-projektet sigter forskningsmæssigt mod at udvikle, afprøve og 

vurdere effekter af to forskellige interventionsprogrammer; VIDA-Basis 

og VIDA-Basis +. Sidstnævnte sætter foruden projektets obligatoriske fo-

kus på børns trivsel og læring også fokus på betydningen af forældreind-

dragelse. Bogen og den bagvedliggende forskningskortlægning knytter sig 

derfor til VIDA-Basis +-programmet. 

 VIDA-interventionsprogrammet videreudvikler interventionspro-

grammet fra det tidligere gennemførte HPA-projekt, som er nøjere be-
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skrevet i flere publikationer (se blandt andet Jensen et al. 2009). Kernen 

i interventionsprogrammet er gennem efteruddannelse af pædagogiske 

medarbejdere at kvalificere deres kompetencer til at arbejde med fornyel-

ser af den pædagogiske praksis i hverdagen og herunder at forny anvendte 

pædagogiske metoder med henblik på at fremme udsatte børns trivsel og 

læring og dermed reducere en social arvs negative konsekvenser. Fokus 

er på de pædagogiske medarbejderes handlekompetencer med udgangs-

punkt i kundskaber, færdigheder, kontrol over ydre betingelser, identiteter 

samt handleberedskab. Hvor det oprindelige HPA-program ikke indeholdt 

forældreinddragelse, indgår dette element i VIDA-projektet. 

 Bogen udgør et af elementerne i vidensgrundlaget for det samlede 

VIDA-projekt og baserer sig først og fremmest på den omtalte forsk-

ningskortlægning. Denne kortlægning er gennemført til projektet som 

et såkaldt Clearinghouse Review (Søgaard Larsen et al. 2011). Desuden 

inddrages som nævnt kvalitative studier til belysning af forældres opfat-

telse af forældreprogrammer og forældresamarbejdes betydning for dem 

(se blandt andet Ianev og Berliner 2006ab, Berliner et al. 2009ab, Berliner 

2010, Kousholt 2005ab og Kousholt 2011).   

 Ud over at fungere som én af grundpillerne for primærforskningen og 

implementeringen i VIDA-projektet, kan Clearinghouse forskningskort-

lægningen og denne bog stå alene som den første samlede redegørelse for 

forskningen om interventioner for 0-6-årige i dagtilbud med forældrein-

volvering.

bAggrunD – tIDlIg InDsAts og InterVentIoner

Indledningsvist skitserer vi hele det felt, der handler om tidlige interven-

tioner, og de grundforestillinger om tidlig indsats, børnevilkår og interven-

tionstyper, der ligger heri. Sigtet er at formidle feltets kerne, som den er 

fremlagt historisk og forskningsmæssigt, og VIDA-projektets placering i 

forhold til denne.

 Det er i og for sig en århundrede år gammel pædagogisk forestilling, 

at den påvirkning, der finder sted tidligt i livet, alt andet lige virker bedst 

i børneopdragelsen. Den kan for eksempel findes som forestillinger om 

`sensitive perioder for påvirkning´ hos atten- og nittenhundredtallets 
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teoretiske fædre til børnehaven som Fröbel og Montessori. Tættere på vor 

egen tid er denne generelle indstilling blevet underbygget af hjerneforsk-

ning om småbørn (Shore 1997). Fra læringsforskningen er der derudover 

blevet peget på læringens kumulative karakter, hvilket understreger, at 

det, der læres (eller ikke læres) tidligt påvirker omfang, form og indhold 

af læreprocesser senere i livet. Dette er for eksempel undersøgt på feltet 

læsefærdigheder af Whitehurst og Lonigan (1998).

 En sådan tidlig indsats anses sædvanligvis for at kunne være virksom 

for alle børn. Børns opvækstvilkår varierer imidlertid betydeligt, og fore-

stillingen om tidlige indsatser ses ofte i forhold til børn, der ikke har de 

bedste opvækstvilkår. I amerikansk forskning defineres denne gruppe 

af børn ofte som børn præget af fattigdom og deraf afledte forringede 

livschancer (Barnett 2006, Puma et al. 2010). Dansk forskning har bidraget 

betydeligt med udredning af begrebet social arv i forskningsprogrammer 

om social arv (se blandt andet Ploug 2005, 2007). Børn med en ugunstig 

social arv benævnes nu på dansk med udtrykket ’udsatte børn’, og Ploug 

(ibid.) karakteriserer disse børn som en meget heterogen gruppe. De so-

ciale begivenheder, som udsatheden bunder i, er: fattigdom, arbejdsløs-

hed blandt forældre, korterevarende eller ingen uddannelse, forældre på 

kontanthjælp og/eller skilsmisser, og identifikationen af udsatte børn er 

derfor kompleks. Udsathedens virkninger kan hos den enkelte eller i bør-

negruppen iagttages som kognitive, sproglige eller sociale funktionspro-

blemer, for eksempel det at være sat uden for børnefællesskabet (Ploug 

2007).

 Senere i skolen ses udsathedens virkninger tydeligere ved, at socialt 

udsatte børns faglige præstationer er signifikant lavere end andre mere 

privilegerede børns præstationer. Dette fremgår for eksempel af den se-

neste PISA-måling fra Danmark, hvor 14,5 procent af variationen af alle 

elevers læseresultater kan forklares af forældrenes socioøkonomiske bag-

grund (Egelund 2010, s.131).

 Forestillingerne om tidlig indsats rettet mod børn i almindelighed eller 

udsatte børn er i forskningen på området blevet forbundet med et om-

fangsrigt og varieret sæt af pædagogiske indsatser eller interventioner. 

Der findes flere danske og internationale oversigter over sådanne tidlige 

interventioner (se for eksempel Jespersen 2006, Jensen 2007, Karoly et al. 

2005, Bennett 2010). Interventionerne varierer i udgangspunktet på, om 
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de er rettet mod hjemmet (barn, forældre og familie), mod dagtilbuddet 

(vuggestuen, børnehaven og førskolen) eller mod begge på én gang. In-

terventionerne er typisk overordentlig komplekse, og de dimensioner, der 

kan indgå i den enkelte intervention, er ganske omfattende. Foruden in-

terventionernes placering (hjemmet, dagtilbud eller begge steder) kan der 

være forskelle i for eksempel indhold, intensitet, omfang og de deltagende 

børns alder (jf. Karoly et al. 2005, s. 23-27 ifølge Søgaard Larsen et al. 2011). 

 Variationen og mængden af interventioner skyldes, at både praktikere 

og politikere har efterspurgt viden om, hvad der virker på feltet. I forlæn-

gelse heraf er den internationale forskning på området i højere grad op-

taget af at dokumentere virkninger end det, vi sædvanligvis ser i den pæ-

dagogiske forskning, og på området findes der både flere eksperimentelle 

undersøgelser, randomiserede eller ikke-randomiserede. At de er rando-

miserede betyder, at deltagerne er udvalgt tilfældigt til at deltage i enten 

en interventionsgruppe eller en kontrolgruppe. Derved opnås, at gyldighe-

den af effektmåling sikres. Indtil for nylig var dette ikke tilfældet for områ-

dets danske forskning, men med HPA-projektet har vi nu også i Danmark 

fået den første randomiserede kontrollerede undersøgelse af tidlig indsats 

for udsatte børn i dagtilbud (Jensen et al. 2009).

 Området er langt fra udtømmende undersøgt forskningsmæssigt. Virk-

ningerne af en række interventioner er dog ganske vel undersøgt, selvom 

effektforskningen i de nævnte interventioner ikke giver udtømmende 

svar.  Mens effektundersøgelser af komplekse programmer kan vise, om 

de virker, samt hvilke virkninger de giver, kan de ikke fange de psykolo-

giske, socialpsykologiske eller sociologiske mekanismer, der er i spil ved 

virkninger eller ikke-virkninger. Clearinghouse forskningskortlægningen, 

som denne bog baserer sig på, er i den henseende den første. De kvalitative 

studier, der også inddrages i bogen, kan bidrage med at belyse et ganske 

særligt aspekt af forældreinddragelse, nemlig forældres egne opfattelser 

af sådanne tiltag og af forældresamarbejde mere generelt.

 I forhold til skitseringen af feltet `tidlige indsatser´ sigter VIDA-projek-

tet mod systematisk at udvikle, afprøve og formidle en tidlig intervention 

for alle børn og udsatte børn i særdeleshed i en dansk kontekst. Det forsk-

ningsmæssige design i VIDA-projektet er den randomiserede undersøgel-

se. VIDA er således forankret i den internationale forskning både gennem 

sit valg af forskningsdesign, der lever op til feltets kriterier for gyldig viden 
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om effekter, og gennem den bagvedliggende forskningskortlægning, der 

analyserer den internationale forskning på området.

bogens formål og opbygnIng

Bogen er som nævnt udarbejdet som en del af VIDA-projektet, og dens 

formål er især i de indledende faser at styrke projektets forankring i inter-

national forskning gennem den bagvedliggende forskningskortlægning. 

Derudover er det formålet med de kvalitative input at bidrage til at også at 

inddrage forældres synsvinkler på deltagelse i forældreprogrammer. Mere 

generelt er det sigtet at styrke evidensgrundlaget i dagtilbudsbaserede 

indsatser over for 0-6-årige børn med forældreinvolvering.

 Bogen er foruden dette indledningskapitel bygget op af fire kapitler:  

 Kapitel 2 præsenterer udvalgte resultater fra Clearinghouse forsk-

ningskortlægningen. Forskningskortlægningen afdækker 23 studier af 

sytten interventioner, og for tretten af disse interventioner kunne der på-

vises positive effekter på kort eller langt sigt på de deltagende børn. I kapi-

tel 2 redegøres der nærmere for indhold, metode, aktiviteter og resultater 

i disse tretten interventioner. 

 Kapitel 3 belyser på baggrund af udvalgte kvalitative studier forældres 

opfattelser af det betydningsfulde i at deltage i forældreprogrammer og i 

forældresamarbejde mere generelt. Fem danske studier præsenteres med 

vægt på, hvad forældrene oplever som særligt betydningsfuldt ved at ind-

gå i samarbejde med pædagogiske medarbejdere og andre forældre.

 Kapitel 4 giver en sammenfattende redegørelse for forældreinvolve-

ringens pædagogik ved at pege på nogle fællestræk og hovedtendenser i 

de effektive interventioner med forældreinvolvering, der blev analyseret i 

forskningskortlægningen. På den baggrund giver vi bud på, hvordan inter-

ventionerne kan inspirere i forbindelse med indsatser i en dansk kontekst. 

Dette vil sammen med kvalitative fund om forældres egne synsvinkler på 

forældreprogrammer og forældresamarbejde fra kapitel 3 danne udgangs-

punkt for vores anbefalinger til udvikling af et forældreprogram i VIDA-

projektet (VIDA-Basis +) (se kapitel 5).

 Kapitel 5 præsenterer anbefalinger for VIDA-projektets interventions-

program med fokus på forældreinddragelse (VIDA-Basis +). Dette foræl-
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dreprogram skal leve op til VIDA-projektets formål, hvilket indebærer, at 

det lægger op til samarbejde mellem forældre og dagtilbud om at optime-

re børns kognitive, sociale og personlige udvikling og trivsel og sigter mod 

at skabe resiliens og styrkende samspil. Endvidere skal indsatsen matche 

VIDA-projektets tre overordnede principper: fra et fejlfindings- til et res-

sourcesyn, fra passiv til aktiv læring og fra individuel til organisatorisk 

(fællesskabsorienteret) udvikling og læring.

mere InformAtIon

Et link til den bagvedliggende forskningskortlægning findes på VIDA-pro-

jektets hjemmeside www.dpu.dk/vida. Forskningskortlægningen indgår 

i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har 

etableret (se /www.dpu.dk/clearinghouse). Her kan man læse mere om 

det forskningsgrundlag (Konceptnotatet), som styrer forskningsprocessen 

i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Referencer til de kvali-

tative studier, der er inddraget i bogens kapitel 3, findes i referencelisten 

bagerst i denne bog. Publikationer udgivet i forbindelse med HPA-projek-

tet, som ligger bag udviklingen af VIDA-projektet, kan findes på www.dpu.

dk/hpa/publikationer.
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kApItel 2 

EFFEKTER AF InTERVEnTIonER MEd 
FoRÆldREInddRAGElSE 

– HVAD VeD VI frA Den InternAtIonAle forsknIng?

Af Bente Jensen, Niels Ploug, Peter Berliner, Anders Holm og 

Michael Søgaard Larsen  

IntroDuktIon 

I dette kapitel præsenterer vi resultater fra den bagvedliggende forsk-

ningskortlægning, der er udført i det omtalte Clearinghouse Review (Sø-

gaard Larsen et al. 2011). Vi gennemgår i første omgang interventionerne 

enkeltvis ordnet efter den type effekt, de på baggrund af gennemførte 

forskningsstudier har vist sig at have. Denne gennemgang har fokus på 

interventionernes teoretiske og pædagogiske baggrund samt indhold. 

Dernæst gennemgår vi systematisk forældreinvolveringsmomentet i 

interventionerne med fokus på det omfang og de aktiviteter, som foræl-

dreinvolveringen indeholder. Heri indgår også en vurdering af, om den 

rolle, som forældrene får eller tager i interventionen, har karakter af aktør. 

Dernæst ser vi nærmere på de studier fra forskningskortlægningen, der 

undersøger den specifikke effekt af forældreinvolvering, og diskuterer, om 

forskningsresultaterne kan overføres til en bredere kontekst end den, de er 

gennemført i. Referencer til de enkelte interventioner og studierne af dem 

findes i forskningskortlægningen (Søgaard Larsen et al. 2011), der optræ-

der i referencelisten sidst i denne bog.
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InterVentIoner meD forælDreInVolVerIng – teoretIsk og empI-

rIsk grunDlAg 

De interventioner, der indgår i forskningskortlægningen, har et relativt 

bredt sigte. De dækker tilsammen over en lang række forskellige mål for 

effekter, som dog kan samles i tre kategorier: individuelle kognitive kom-

petencer, individuelle sociale kompetencer samt bredere formulerede so-

ciale virkninger (mere uddannelse, mindre kriminalitet, bedre beskæfti-

gelse etc.). Interventionerne adskiller sig også ved, at nogle strækker sig 

over en længere periode, mens andre har et kortere tidsperspektiv. I det 

følgende gennemgår vi de interventioner, der på baggrund af forsknings-

kortlægningens studier har vist positive effekter inden for de tre katego-

rier: Individuelt kognitivt udbytte, individuel social kompetence som ud-

bytte samt bredere sociale og samfundsmæssige virkninger. 

Interventioner med individuelt kognitivt udbytte

I kortlægningen indgår tretten studier, der viser positive kognitive effek-

ter af i alt otte interventioner. Disse interventioner er: The Abecedarian 

Project, Project CARE, Perry Preschool, Chicago Child-Parent Center, Learn-

ing Connections, Bright Beginnings, Pre-K Mathematics, Dialogic Reading 

og Project EASE. 

 The Abecedarian Project og Project CARE er en intervention, der bliver 

undersøgt i flere studier (Ramey 2000, Roberts 1989, Wasik 1990). Program-

met har fokus på fire udviklingsmæssige områder: kognitiv og finmotorisk 

udvikling, sociale- og selvhjælpsfærdigheder, sprog samt grovmotorik (Ro-

berts 1989). Det er en af grundidéerne i programmet, at det tilpasses det 

enkelte barn, og at der skal ydes støtte til hele familien (Ramey og Ramey 

1998). Den støtte, forældrene får, har til formål at styrke forældreevnen 

ved blandt andet at lære forældrene at være gode rollemodeller og øge 

deres barns sproglige udvikling. Dette sker gennem træning af forældre-

rollen (Ramey et al. 1988). En af de positive effekter af interventionen er 

reducering i forekomsten af forsinket kognitiv udvikling i førskolen. Des-

uden viser studierne, at de mest udsatte børn, er dem, der får mest ud af 

interventionen. Resultaterne fra studierne viser, at en kombineret indsats 

i dagtilbud og i hjemmet styrker børnenes sproglige kompetencer i højere 

grad, end når indsatsen kun rettes mod børnene i dagtilbuddet. 
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 Forskerne bag interventionen kalder den teoretiske ramme for ’Bio-

social Udviklings Kontekstualisme’ (Biosocial Developmental Contextua-

lism) og lægger op til, at der arbejdes pædagogisk på både at styrke kva-

liteten og mængden af voksen-barn kontakt, idet betydningen af barnets 

omgivelser for barnets ’hele’ udvikling er helt central. Gennem en multi-

disciplinær tilgang skal programmerne støtte barnet og familien på flere 

områder. Det gælder altså ikke kun gennem dagtilbuddet, men også med 

tilbud af blandt andet social- og sundhedsmæssig karakter.

 Perry Preschool er undersøgt af Barnett (1985), Heckman et al. (2010) 

og Weikart (1989). Interventionen består af halvdagspasning fem dage 

om ugen, fra barnet er tre år suppleret med 1½ times hjemmebesøg om 

ugen. Der er tale om dagpasning med høj kvalitet, der har et uddannel-

sesorienteret sigte. De deltagende børn er blevet udvalgt, så de alle havde 

en IQ under 90. Programmet blev påbegyndt i 1960’erne, og den efterføl-

gende effekt på deltagernes kognitive evner viser sig blandt andet ved, 

at børn i interventionsgruppen gennemgående har gået ét år længere i 

skole sammenlignet med kontrolgruppen. Desuden har børn i interventi-

onsgruppen en større sandsynlighed for at tage en High School eksamen, 

at påbegynde en videregående uddannelse og efterfølgende selv finde et 

job. Interventionen har på samme måde som overordnet mål at øge børns 

akademiske præstationer (kognitivt udbytte), men derudover også at styr-

ke børns sociale færdigheder. Interventionen bygger teoretisk på Piagets 

teori om barnets kognitive udvikling.

 Pædagogikken i programmet hviler på en teori om, at børn er bevidst 

lærende og derfor bedst lærer gennem aktiviteter, som de selv er med til 

at planlægge og udføre. Interventionens formål er eksplicit at forebygge 

mangelfuld kognitiv udvikling hos udsatte børn. Der arbejdes med akti-

viteter, der følger et fast mønster, og der lægges vægt på at give børnene 

muligheder for selv at være med til at planlægge og udføre den enkelte 

aktivitet. Barnet opfattes som aktiv deltager i egne læreprocesser, og 

pædagogens rolle er primært at være inspirator og igangsætter. Det helt 

centrale i denne intervention er, at børn møder kompetente voksne, som 

stimulerer barnets udvikling, hvilket betyder, at alt er pædagogisk tilret-

telagt til mindste detalje.

 Chicago Child-Parent Center er undersøgt af Reynolds (2000), og dette 

studie har fokus på interventionens effekt på opnået uddannelse i 22-års-
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alderen. Det viser, at denne form for intervention med fokus på forældre-

vejledning og som et program, der gennemføres over en bred kam i en 

storby, beviseligt har signifikant langtidseffekt i form af indflydelse på 

de deltagende unges uddannelsesresultater i 22-års-alderen. Studiet viser 

blandt andet også, at deltagelse har større betydning for drenges (unge 

mænds) uddannelsesresultater end for pigers (unge kvinders). 

 Teoretisk bygges der på et systemisk perspektiv, og fire funktioner 

anses for at være væsentlige: tidlig indsats, inddragelse af forældrene, 

en struktureret læringstilgang med hensyn til sprog og grundlæggende 

færdigheder samt programkontinuitet mellem dagtilbud og de tidlige 

skoleår. Pædagogisk lægges der op til, at dagtilbudsprogrammet for børn 

i alderen tre til fire år rummer en kombination af undervisningsmateria-

ler og tiltag. Dagtilbudsprogrammet for femårige har et mere akademisk 

sigte såsom stimulering af børnenes grundlæggende færdigheder i sprog 

og matematik. Fælles er, at pædagogikken tilrettelægges, så børn lærer 

gennem erfaringer i og uden for dagtilbuddet. Derudover lægges vægt på 

pædagogers og forældres bestandige opmuntring, ros og anerkendelse af 

barnet, som anses for væsentlige elementer i styrkelse af barnets selvtil-

lid. I den sammenhæng er også samarbejdet mellem parterne helt cen-

tralt.

 Learning Connections er undersøgt af DeBaryshed og Gorecki (2007). 

Der er tale om en målrettet intervention over for en gruppe af børn, der 

deltager i det større Head Start program. Indsatsen bestod i, at en gruppe 

fik målrettet sproglig læring/stimulering, en anden gruppe fik målret-

tet læring inden for matematik, mens en sidste gruppe fungerede som 

en kontrolgruppe. Studiet viser resultaterne for den første gruppe, og det 

viser sig, at gruppen opnåede en betydelig forbedring af deres sproglige 

færdigheder både verbalt og skriftligt. Interventionen bestod i en kombi-

nation af målrettet indsats i en mindre gruppe i institutionen og en ef-

terfølgende opfølgning/færdiggørelse af arbejdet hjemme. Der sigtes i 

programmet mod udvikling af fundamentale færdigheder, som børn skal 

opnå i løbet af tiden i dagtilbuddet. Gennem optimale læringsmiljøer både 

i dagtilbuddet og hjemme sigtes mod at fremme børns sproglige færdig-

heder, læse- og talefærdigheder, der skal forberede børnene til at mestre 

det at gå i børnehaveklasse og senere skole. 

 Interventionen Bright Beginnings har også til formål at øge børns 
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sproglige færdigheder (What Works Clearingshouse 2009). Der er tale om 

et målrettet institutionsbaseret indlæringsprogram med forældreinvolve-

ring som en vigtig del af indsatsen. I det konkrete studie viser det sig, at 

der især er tale om en markant styrkelse af de deltagende børns bogstav-

kendskab. Programmet er kun møntet på børn, der har ekstra behov for 

hjælp. Interventionen er baseret på de almene curricula `High/Scope og 

Creative Curriculum´ og retter sig specifikt mod 4-årige børn med henblik 

på at sikre deres skoleparathed. 

 Pædagogisk lægges vægt på at fremme børns læse- og skrivefærdighe-

der for derigennem at udvikle deres skoleparathed. Dagtilbuddets fysiske 

indretning er en vigtig del af pædagogikken, idet den skal motivere bør-

nene til at være aktivt undersøgende og interagerende. Forældrene skal 

underskrive en kontrakt på, at de vil deltage i forældre-pædagogkonferen-

cer, hjemmebesøg, læse mindst hundrede bøger for deres barn hvert år og 

involvere sig i aktiviteter i dagtilbuddet. Det er også muligt for forældrene 

at blive trænet i deres læse- og skrivefærdigheder.

 Pre-K Mathematics er et program, der på en uformel måde søger at øge 

de deltagende børns forståelse for matematik og matematiske begreber 

(What Works Clearingshouse 2007). Også her er der tale om en kombinati-

on af indlæring/stimulering af børn i mindre grupper i institutioner kom-

bineret med øvelser, der gennemføres hjemme støttet af forældrene. Det 

konkrete studie viser en markant forbedring af deltagernes forståelse for 

matematiske sammenhænge og begreber. Også Pre-K-Mathematics byg-

ger på en teori om, at barnet har brug for at lære tidligt, og at pædagogiske 

aktiviteter skal tilpasses barnets forudsætninger. 

 Pædagogisk lægges vægt på, at udvikling af barnets tidlige matema-

tiske viden primært finder sted i sociale sammenhænge, som har et ma-

tematisk indhold, og hvor der er adgang til konkrete redskaber og målret-

tede aktiviteter. Pædagogisk lægges op til, at aktiviteternes sværhedsgrad 

tilpasses barnet, hvilket begrundes i teorien om, at barnet udvikler sig i 

takt med zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky), og det er pædagogen 

(og forældrene), der skal skabe aktiviteter på måder, så barnet stimuleres 

mere og mere i takt med det enkelte barns udviklingszone.

 Dialogic Reading er et billedbogsbaseret materiale, der understøtter en 

interaktiv udvikling af børns sproglige færdigheder i et forløb, hvor mate-

rialet sikrer, at der skiftes roller mellem barn og voksen i en dialogbaseret 
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udvikling af barnets sproglige færdigheder (What Works Clearinghouse 

2007, Lonigan og Whitehurst 1998). I dette forløb skiftes rolle, så barnet 

bliver fortæller, mens den voksne bliver den aktivt spørgende lytter. De 

konkrete studier viser en forbedring af såvel mundtlige som fonetiske fær-

digheder hos de deltagende børn.

Pædagogisk lægges vægt på at tilrettelægge læsestunder, som skal styrke 

børns ordforråd, læse- og sprogfærdigheder. En læsestund udfolder sig 

normalt ved, at den voksne læser, mens barnet lytter. Efterhånden bliver 

barnet den aktive historiefortæller, ved at den voksne i stedet for at læse 

op for barnet stiller spørgsmål til billederne i bøgerne og opfordrer barnet 

til at formulere sig, lære nye ord og skabe en historie, som over tid bliver 

længere og mere detaljeret. Project EASE sætter fokus på at udvikle foræl-

dres kompetencer til at støtte deres børns sproglige udvikling (Jordan et al. 

2000). Der er tale om en intervention, hvor der både indgår en direkte ud-

dannelse af forældrene og et materiale til forældrene, der støtter dem i den 

efterfølgende aktivitet med sproglig stimulering af deres børn. Studiet vi-

ser, at indsatsen har påviselig stor effekt på børnenes sproglige udvikling.

 Pædagogisk lægger Project EASE op til, at både hyppigheden og kvali-

teten af sproglige interaktioner øges gennem boglige aktiviteter. Foræl-

dreinvolveringen anses – som i de andre interventioner – som et særdeles 

vigtigt element.

Interventioner med individuel social kompetence som udbytte

I kortlægningen indgår otte studier, som viser en positiv effekt målt som 

individuelle sociale kompetencer af otte interventioner. Disse interven-

tioner er: The Abecedarian Project og Project CARE, Perry Preschool, Chica-

go Child-Parent Center, Getting Ready, Strong Families, The Peaceful Kids 

Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) Conflict Resolution, The Incred-

ible Years og DLM Early Childhood Express supplemented with Open Court 

Reading Pre-K. I det følgende omtales kun de interventioner, der ikke blev 

gennemgået ovenfor.

 Getting Ready er en intervention, der har til formål at øge skoleparat-

heden blandt en gruppe udsatte førskolebørn. Der er tale om et program 

rettet mod forældreinvolvering og med særlig fokus på betydningen af de 

socialt-emotionelle aspekter i forbindelse med børns overgang til uddan-
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nelsessystemet. Studiet (Sheridan 2010) viste klare effekter for interven-

tionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen op til to år efter skole-

start. 

 Strong Families er ligeledes et interventionsprogram med fokus på før-

skolebørn og deres forældre. Studiet af interventionen er et pilot-studie 

(Conner 2006), og det viser klare positive resultater for interventionsgrup-

pen i relation til blandt andet skolepræstationer, relationer til kammerater 

og relationer til betydningsfulde voksne.

 De to ovennævnte interventioner har først og fremmest forældrevej-

ledning og -opdragelse i sigte. Begge bygger på et socialpsykologisk teo-

retisk udgangspunkt, der understreger, at forældres omsorg, empati og 

støtte er af allerstørste betydning for barnets tidlige udvikling af selvstæn-

dighed, socio-emotionelle og kognitive færdigheder. Getting Ready er for 

familier med lav socioøkonomisk baggrund. Pædagogisk lægges der derfor 

vægt på vejledning til forældre, hvilket indebærer, at forældrene vejledes i 

at være støttende og engagerende i forhold til deres børn. Strong Families 

er bygget op over en systemisk tilgang. Forældreundervisning, oprethol-

delse af familien og multisystemisk familiebehandling udgør indsatsens 

kerne. Undervisningen tager udgangspunkt i hjemmet, da programmerne 

er rettet mod udsatte familier, der ofte er mindre deltagende i offentlige 

og skolebaserede tilbud.

The Peaceful Kids Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) Conflict Reso-

lution er et program, der har til formål at udvikle kognitive, socialt-emo-

tionelle og konfliktløsningsfærdigheder hos førskolebørn. I det konkrete 

studie (Sandy og Boardman 2000) bliver børnegruppen delt op i tre grup-

per: En gruppe hvor interventionen retter sig både mod personale og for-

ældre, en gruppe hvor interventionen alene retter sig mod personale og en 

kontrolgruppe. Studiet viser meget klart, at de største forbedringer finder 

sted i den første gruppe, hvor interventionen har været rettet mod både 

personale og forældre. Studiet viser blandt andet en meget klar ændring i 

forældregruppens tilgang til at støtte deres børn. De optræder betydeligt 

mindre autoritære og kontrollerende end forældre i kontrolgruppen. 

 Den grundlæggende motivation for programmet er at hjælpe børn til 

selv at håndtere konflikter i en verden, som er blevet mere kompleks, og 

hvor stadig flere børn udfører voldelige handlinger. Familien opfattes som 
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den mest betydningsfulde faktor i forhold til barnets sociale og kognitive 

udvikling. Pædagogisk betyder det, at forældre involveres i programmet 

med henblik på at bidrage til udvikling af barnets sociale, emotionelle og 

kognitive færdigheder. En antagelse forud for programmet er, at udsatte 

familier ikke er gode til dette, hvilket kan føre til negative relationer til 

andre mennesker og aggressiv opførsel. Desuden er ræsonnementet bag 

interventionen, at konfliktløsningsfærdigheder hos børn bliver mere ef-

fektive, hvis dagtilbud inddrager forældrene.

 The Incredible Years er ligeledes et program med fokus på forøgelse af 

forældrekompetencer. Der er tale om en intervention, der deler mødre til 

børn, der deltager i Head Start programmet, i to grupper – en interventi-

ons- og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen modtager undervisning, 

rådgivning og vejledning i tolv sessioner i løbet af en uge. Studiet af inter-

ventionen (Webster-Stratton et al. 2001) viser en klar forbedring blandt 

mødrene i interventionsgruppen i forhold til ikke at udvise negativ foræl-

dreadfærd, i forhold til de relationer de har til børnene og i forhold til de 

problemer de har – eller snarere ikke har – i relation til børnenes adfærd 

hjemme. Studiet viser også klare forbedringer på tilsvarende områder hos 

de pædagogiske medarbejdere, der deltog i træningsprogrammet sam-

menlignet med dem, der ikke gjorde. 

 Pædagogisk sigtes der mod at arbejde med positiv ledelse og mod at re-

ducere børnenes adfærdsproblemer både hjemme og i dagtilbuddet. Der-

udover arbejder pædagogerne med at fremme forældres evne til at gen-

nemføre en positiv opdragelse og anvende disciplinære adfærdsstrategier, 

og der arbejdes med at styrke relationen mellem dagtilbud og hjem. 

 Open Court Reading er et interventionsprogram, der sætter fokus på 

udviklingen af børns sproglige færdigheder. I lighed med andre program-

mer gennemføres der træning af såvel børn som pædagogiske medarbej-

dere og forældre, og der lægges vægt på et samspil mellem personale/

institution og forældre/hjem. Studiet af interventionen (Florida State Uni-

versity 2008) viser, at der i lighed med andre tilsvarende interventioner 

kan ses en betydelig forbedring af de sproglige færdigheder blandt børn i 

interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

 Interventionen er pædagogisk sammensat af to elementer, der sigter 

mod at fremme børns sociale, emotionelle, intellektuelle, æstetiske og fy-

siske udvikling gennem praktiske læringsoplevelser. De to elementer er at 
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styrke børns skrive- og læsefærdigheder med fokus på fonetiske elementer 

i sproget, afkodning og forståelse. Interventionen søger at fremme samar-

bejde mellem institutionen og hjemmet, blandt andet ved at forældrene 

får forslag til aktiviteter, som de kan fordybe sig i derhjemme sammen 

med deres barn.

Interventioner med bredere socialt og samfundsmæssigt udbytte

I kortlægningen indgår fem studier, der viser positive effekter i form af 

et bredere socialt udbytte af i alt tre interventioner. Disse interventioner 

er: The Abecedarian Project og Project CARE, Perry Preschool og Chicago 

Child-Parent Center.

 The Abecedarian Project og Project CARE har med sin kombinerede tid-

lige indsats over for både børn og forældre også langtidseffekter, det vil 

sige klar betydning for en lang række væsentlige forhold foruden bedre 

uddannelse. Børnene i interventionsgruppen er således signifikant min-

dre kriminelle end børnene i kontrolgruppen, og de har en markant min-

dre risikoadfærd med hensyn til såvel almindelig rygning som indtagelse 

af euforiserende stoffer. En cost-benefit analyse af programmet viser, at 

det kan betale sig rent økonomisk (Masse og Barnett 2002).

 Også i Perry Preschool projektet er der påvist virkninger af bredere so-

cial karakter. Der konstateres således en betydelig forskel i den kriminelle 

adfærd mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen. For eksempel 

havde fem gange så mange fra kontrolgruppen (35 procent) som fra inter-

ventionsgruppen (7 procent) været arresteret. Også her er der set på det 

økonomiske afkast af programmet, og konklusionen er, at afkastet er på  

$ 7.16 for hver dollar investeret (Schweinhart 1993).

 Chicago Child-Parent Center viser i lighed med de andre interventions-

programmer også en positiv effekt, der rækker ud over den mere direkte 

effekt på de deltagende børns resultater i uddannelsessystemet. Også her 

viser en cost-benefit analyse et positiv afkast på $ 7.14 per investeret dol-

lar (Reynolds et al. 2002).

 Som gennemgangen af de tretten interventionsprogrammer har vist 

det, har interventionerne opnået positive effekter inden for de tre områ-

der: individuelt kognitivt udbytte, individuelle sociale kompetencer som 

udbytte og et bredere socialt og samfundsmæssigt udbytte. Mens den 

teoretiske og empiriske baggrund, som interventionerne bygger på, og de 
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konkrete pædagogiske aktiviteter varierer i de enkelte interventioner, er 

det et fælles træk, at de indeholder forældreinvolvering. I det følgende af-

snit går vi mere i dybden med dette element i de enkelte interventioner. 

forælDreInVolVerIngens Art og omfAng 

I dette afsnit vil vi undersøge forældreinddragelsens art og omfang i de 

omtalte tretten interventioner, som har dokumenteret positiv effekt. Vi vil 

se på indhold, metoder og aktiviteter i forældreinvolveringen, og vi belyser 

især graden af aktivt samarbejde mellem dagtilbud og forældre. Til sidst 

konkluderer vi, i hvor høj grad forældrenes deltagelse rummer et aktørper-

spektiv i de tretten interventioner.

 Alle tretten interventioner fokuserer på, hvordan inddragelse af for-

ældre til de 0-6-årige kan bidrage til at styrke børnenes udviklingsmulig-

heder. De forskellige interventioner har – som vist ovenfor – varierende 

længde, fokuserer på børn på forskellige alderstrin (0-6-årige) og berører i 

varierende grad den sociale eller den kognitive udvikling. Interventioner-

ne omfatter ligeledes involvering af forældrene i forskelligt omfang:

 Pædagogerne besøger hjemmene

 Forældrene foretager bestemte aktiviteter sammen med børnene

 Forældrene møder andre forældre

 Forældrene deltager i aktiviteter i institutionen

Derudover omfatter interventionerne en proces-evaluering af, hvor meget 

forældrene har udført og deltaget i de krævede aktiviteter, samt en resul-

tat-evaluering af, hvordan børnenes udvikling styrkes.

 I forhold til forældreinvolveringselementet viser det sig meget klart, at 

der er en række fælles træk i de tretten interventionsprogrammer, som har 

vist positive effekter. Helt overordnet kan det ses, at forældrene modtager 

undervisning i viden inden for det område, der fokuseres på, og de får kon-

krete metoder til at omsætte denne viden til praksis. Forældrene skal ak-

tivt udføre en række konkrete aktiviteter sammen med barnet i hjemmet 

med henblik på at stimulere børnenes enten kognitive færdigheder eller 

sociale kompetencer. Derudover har forældre i flere interventioner mulig-

hed for at deltage i en fælles refleksion sammen med andre forældre og for 
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at deltage både i møder med pædagogerne og i aktiviteter med børnene i 

dagtilbuddet.

 Denne meget aktive forældrerolle er fælles for de tretten interventio-

ner. Interventionerne kan, hvis de betragtes ud fra deres indhold, deles op 

i to typer med fokus på enten især kognitiv udvikling eller især social ud-

vikling hos barnet. I den første gruppe modtager forældrene undervisning 

og stilles over for specifikke hjemmeopgaver, der har som det primære 

formål at styrke børnenes kognitive udvikling. I den anden gruppe indgår 

forældrene i et bredere samarbejde med fokus på fælles refleksion, der har 

som det primære formål at styrke børnenes sociale udvikling. Selv om der 

overordnet er flere fælles træk i de måder, familierne involveres på, er der 

en tydelig tendens i retning af, at de mere kognitivt orienterede interven-

tioner bærer mere præg af egentlig undervisning af forældrene i metoder 

og gennemførelse af disse (især inden for læsning og skrivning, men også 

inden for matematik). Heroverfor har de systemisk socialt-kontekstuelle 

interventioner et bredere fokus på sociale færdigheder, såsom fredelig 

konfliktløsning og inkluderende kommunikation, og bygger på et mere 

åbent læringsbegreb, hvor forældrene i højere grad inddrages i refleksion 

over udfordringer og metoder. 

Forældreundervisning der skal styrke børns kognitive udvikling

I seks af interventionerne (Project EASE, Dialog Reading, DLM Early Child-

hood Express og Open Court Reading, Pre-K Open Court, Bright Beginnings, 

Pre-K og Learning Connections) er der fokus på meget konkrete aktiviteter 

til styrkelse af børns kognitive udvikling især inden for læsning og skriv-

ning samt matematik. I to andre programmer (The Incredible Years og The 

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

Program) er det overordnede formål at styrke børnenes sociale udvikling, 

men de behandles her, fordi der er fokus på undervisning af forældrene 

i, hvordan de skal lære børnene at løse konflikter. I disse programmer får 

forældrene direkte undervisning og udførligt beskrevne hjemmeopgaver, 

de skal løse sammen med deres barn. Perry Prechool programmet er også 

placeret i denne gruppe, idet der er en tydelig kognitiv psykologisk teori til 

grund for interventionen i forhold til børnene. Programmet er dog bredere 

i sin tilgang til forældreinvolvering, idet de deltagende udsatte familier 

støttes bredt, og at forældremøderne er mere åbent reflekterende sam-
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men med forældrene end i nogle af de andre programmer, hvor fokus, som 

nævnt, er på undervisning af forældrene, der derefter udfører det lærte i 

aktiviteter med børnene.

 Project EASE er tilrettelagt for at øge hyppigheden og kvaliteten af 

børns sproglige interaktioner. Dette ønskes opnået ved brug af boglige ak-

tiviteter og ved at undervise forældrene i, hvordan de kan styrke børnenes 

sprogudvikling og læsefærdigheder gennem højtlæsning og samtale om 

det læste. Interventionsprogrammet bygger på fem dele, hvoraf hver del 

starter med, at forældrene undervises. Derefter starter de praktiske aktivi-

teter med børnene i dagtilbuddet og dernæst hjemmeøvelser for forældre 

og barn. Forældrene får i den forbindelse en skriftlig guide, som de kan 

tage med hjem. Efter hver forældresession får forældrene mulighed for at 

afprøve det lærte i praktiske øvelser med deres børn under supervision af 

pædagogerne. Derefter sender pædagogerne hver uge skriftligt materiale 

hjem til forældrene med opgaver, der så skal udføres den samme uge.

 Dialog Reading ligner det forrige program, idet forældrene bliver un-

dervist i brugen af dialogisk læsning ved hjælp af et videobånd. Derefter 

får de til opgave at bruge metoden til at læse sammen med deres børn hver 

dag. 

 Også DLM Early Childhood Express supplemented with Open Court Rea-

ding Pre-K ligner de forrige to, idet Open Court-delen handler om at styrke 

skrive- og læsefærdigheder og bygger på et samarbejde mellem institutio-

nen og hjemmet. Forældrene får forslag til aktiviteter, som de kan foretage 

sig derhjemme sammen med deres børn for at fremme barnets læsning og 

skrivning. 

 Bright Beginnings fokuserer også på læsning og skrivning og omfat-

ter forældrenes aktive medvirken til at gennemføre guidede aktiviteter i 

hjemmet. Derudover har interventionsprogrammet tilknyttet en social-

rådgiver, en sygeplejerske og en forældrevejleder. Forældrene underskri-

ver en kontrakt på, at de vil deltage i forældre-pædagogkonferencer, være 

til stede ved hjemmebesøg, læse mindst hundrede bøger for deres børn 

hvert år og deltage i aktiviteter i dagtilbuddet. Forældrene tilbydes endvi-

dere hjælp til at forbedre deres egne læse- og skrivefærdigheder. 

 Pre-K Mathematics omfatter aktiviteter, der fremmer børns viden om 

og færdigheder i matematik. Disse aktiviteter udføres dels i dagtilbuddet 

i grupper under ledelse af en pædagog og dels i hjemmet af forældre og 



24 VIDA-projektet  

børn sammen. Pædagogen giver barnet opgaver med hjem, og opgaverne 

skal udføres sammen med forældrene. Der er en manual til forældrene 

med en beskrivelse af aktiviteterne og billeder, der viser, hvordan aktivite-

terne udføres. Ud over pædagogstyrede smågruppe- og hjemmeaktiviteter 

indeholder interventionen 27 supplerende it-baserede matematikaktivi-

teter, som barnet kan udføre.

 I Learning Connections får forældrene til opgave at udføre hjemme-

aktiviteter sammen med deres børn. Aktiviteterne er tæt knyttet til det, 

børnene lærer om i dagtilbuddet. En aktivitet kan for eksempel være at 

lave en familiebog, hvor barnet får til opgave at fortælle en historie om sin 

familie. Denne historie skriver mor eller far ned, og sammen med barnet 

illustrerer de historien med billeder eller tegninger. Bagefter læser de bo-

gen for hinanden.

 I The Incredible Years er formålet med forældreinvolveringen at frem-

me forældrenes positive opdragelse af barnet og styrke dem i at kunne 

håndtere mulige konflikter på en konstruktiv måde, der bidrager til at ud-

vikle barnets sociale kompetencer. Forældrene deltager i et tolv ugers pro-

gram, der består af ugentlige møder på 2,5 time med seks-ti forældre per 

hold. Her ses en video på to minutter med fokus på et bestemt opdragel-

sesmæssigt tema, og derefter diskuteres dette tema. Gruppelederen skal i 

diskussionen sætte fokus på problemløsning, selvregulering og styrkelse 

af forældrene. Temaerne i forældreprogrammet er: 1) Leg med dit barn, 2) 

hjælp dit barn med at lære, 3) brug ros og opmuntring til at fremme det 

bedste i dit barn, 4) brug effektiv grænsesætning, 5) håndtering af dårlig 

opførsel, 6) lær dit barn at løse problemer og 7) giv og modtag støtte. 

 The Peaceful Kids Early Childhood Social-Emotional (ECSEL) Conflict Re-

solution Program har til formål at lære børnene at håndtere konflikter og 

frustrationer på en fredelig og konstruktiv måde. Familien involveres for 

at konfliktløsning både trænes i skolen og i hjemmet. Forældreinvolverin-

gen omfatter fire workshops af to timers varighed. Disse workshops har 

fokus på konflikter både i voksen-voksen relationer og voksen-barn rela-

tioner. Eksempler diskuteres og løses ved hjælp af SOAR-modellen (S: stop 

og tænk, O: åben op og fortæl, hvordan du har det, A: spørg og lyt, R: løs det 

sammen). Børns opførsel diskuteres og forklares, og der gives vejledning 

til forældrene i, hvordan de kan håndtere konflikter med barnet på en kon-

struktiv og ikke-aggressionsskabende måde.
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 I Perry Preschool-interventionen er forældreinddragelsen baseret på to 

elementer: ugentlige hjemmebesøg og månedlige gruppemøder. Hjem-

mebesøget skal bidrage til, at moderen ændrer opfattelse af sin rolle i for-

hold til barnets udvikling og læring. Derudover giver besøget pædagogen 

indblik i barnets udvikling og forholdene i hjemmet, hvilket kan være styr-

kende for arbejdet med barnet i institutionen. Hjemmebesøgene består 

dels af træning af barnets kognitive færdigheder og dels af udflugter med 

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

igangsættes, hvis barnet ikke har tilegnet sig de læringsmål, der har været 

intentionen med en udflugt i institutionen. Gruppemøderne gennemfø-

res månedligt, hvor fædre og mødre mødes særskilt. Målet med møderne 

er dels at skabe mulighed for erfaringsudveksling og dels at støtte op om 

forældrenes forventede forandrede holdning til børneopdragelse. Der gø-

res en særlig indsats for at få forældrene til at deltage, da de tilhører en 

gruppe, der ofte ikke har tradition for at deltage i forældrearrangementer. 

Der tilbydes i den forbindelse gratis transport, børnepasning og forplej-

ning. Møderne udvikles løbende ud fra en deltagerorienteret tilgang. 

Bredere forældresamarbejde der skal styrke forældrekompetencer og børns 

socio-emotionelle udvikling

En anden type interventionsprogrammer sigter med sine aktiviteter mod 

en bredere involvering af forældrene end de forrige. De har endvidere fo-

kus på børnenes sociale udvikling og bygger på teorier om, at forældre-

nes omsorg, empati, støtte, engagement og involvering har stor betydning 

for børns socio-emotionelle udvikling og selvstændighed (se ovenfor om 

teorierne bag interventionerne). I disse programmer får forældrene ofte 

hjælp til at håndtere andre problemer og udfordringer end lige netop bør-

neopdragelsen og styrkelsen af barnets muligheder. Det kan for eksempel 

være ernæringsråd og juridisk hjælp. Dette gøres for at skabe muligheder 

for, at hjemmet kan blive en mere støttende og udviklingsfremmende 

kontekst for barnet. I nogle tilfælde støttes familien også i at blive en mere 

aktiv del af lokalsamfundet i form af at bruge de tilbud, der findes på en 

aktiv og deltagende måde. Interventionsprogrammerne i denne gruppe 

omfatter Abecedarian Project/Project CARE, Chicago CPC, Getting Ready 

og Strong Families.

 Vi har tidligere i kapitlet set, at The Abecedarian Project/Project CARE 
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er et program, der retter sig mod at styrke barnet og dets familie på flere 

områder. Dette foregår ikke kun gennem dagtilbuddet, men også i form 

af andre tilbud af social- og sundhedsmæssig karakter. Der fokuseres på 

hele husstanden, og der foregår en dialog omkring de behov, ønsker og ret-

tigheder, som barnets forældre eller andre primære omsorgspersoner har. 

Programmet har en lokalsamfunds-baseret tilgang, hvor eksisterende til-

bud i lokalsamfundet søges brugt i størst muligt omfang. Interventionen 

sigter på at styrke forældrenes kompetencer som forældre; dels gennem 

en bred social støtte, som ikke nødvendigvis direkte berører barnet (so-

cialrådgivning, kostvejledning, juridiske forhold med mere), og dels gen-

nem træning af forældrekompetence (herunder resiliens) i at være gode 

rollemodeller og i at bruge sproget til refleksion og kommunikation på en 

måde, der fremmer barnets sproglige udvikling. Dette foregår gennem 

kurser og sociale arrangementer på institutionen og ved regelmæssige 

hjemmebesøg. Ved hjemmebesøg instrueres forældrene i forskellige ak-

tiviteter, de kan lave med barnet, og der ydes rådgivning både rettet mod 

forældrenes samvær med barnet og mod forældrenes egne problemer.

 Også i interventionsprogrammet The Chicago Child-Parent Center invi-

teres forældrene til et bredere samarbejde, ved at forældre inviteres til for-

ældremøder eller stueaktiviteter to gange om måneden. Indholdet i disse 

møder og aktiviteter drejer sig om emner som: børns vækst og udvikling, 

læsning, skoleparathed, forældrekompetencer, sundhed, sikkerhed og er-

næring. Der fokuseres på at fremme opmuntring, ros og anerkendelse af 

barnet for at styrke dets selvtillid og dermed forbedre mulighederne for 

kognitiv, social og emotionel udvikling. Hver forælder bruger en halv dag 

om ugen på at deltage i børnenes aktiviteter i institutionerne, for eksem-

pel ved at læse historier for små grupper af børn eller sørge for opdatering 

af opslagstavlen. Familier rekrutteres til programmet af en medarbejder, 

der laver opsøgende arbejde i nabolaget. Desuden indeholder programmet 

hjemmebesøg hos alle de deltagende familier for at styrke forældrenes en-

gagement i børnenes udvikling og uddannelse.

 I interventionsprogrammet Getting Ready ydes der vejledning til ud-

satte familier i form af at lære forældre at være støttende og engagerende 

i forhold til deres børn. I programmet bliver forældre vejledt af pædagoger 

med henblik på at fremme forældrekompetence og øge forældres selvtil-

lid, så de formår at styrke børnenes læringsmuligheder. Endvidere inde-
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holder programmet hjemmebesøg og forældrekonsultationer, hvor foræl-

dre og pædagoger sammen ser videoobservationer af børnene. Målet for 

disse sessioner er at få forældrene til at fokusere på barnets styrker og at 

reflektere over og diskutere, hvordan udviklingsmæssige mål bedst kan 

nås ud fra den aktuelle situation.

 I programmet Strong Families støttes forældre i at opbygge forældreev-

ne ved dels at modtage støtte til familien som helhed og dels ved at få til-

bud om undervisning i særlige måder at skabe en udviklingsfremmende 

kommunikation mellem forældre og børn. Det er familien som helhed, der 

støttes og hjælpes til at løse problemer af helbredsmæssig art eller proble-

mer, som er relateret til arbejdsløshed eller andre sociale forhold. Foræld-

rekompetencen styrkes ved, at forældrene lærer fremgangsmåder, der kan 

være dem behjælpelige i opdragelsen af deres børn, og modtager viden om 

børns udvikling. Undervisningsdelen består af femten lektioner af en til to 

timers varighed. Disse lektioner finder som regel sted i hjemmet. 

Form og indhold på tværs af interventionerne

Opstillet i punktform omfatter interventionerne i forskellig grad følgende 

indhold og aktiviteter:

  Aktiv involvering af forældrene i form af konkrete aktiviteter i hjem-

met knyttet til læringen i dagtilbuddet. Forældrene får konkrete hjem-

meopgaver i form af velbeskrevne og viste aktiviteter, som de skal 

udføre sammen med børnene. Der anvendes for eksempel video eller 

skrevet materiale med billeder til at guide dem i dette, og aktiviteterne 

bliver vist for dem på forældreworkshops. Gennem hjemmebesøg har 

pædagogerne mulighed for at supervisere og vejlede forældrene. For-

ældrene får de nødvendige materialer (for eksempel bøger) stillet til 

rådighed af institutionen. Forældrene deltager ligeledes aktivt i aktivi-

teter med børnene i dagtilbuddet og ved ekskursioner.

  Undervisning og fælles refleksion. Forældrene modtager undervisning 

i de aktiviteter, de skal udføre sammen med børnene, og har mulig-

hed for at reflektere over disse (eller andre emner) i grupper med andre 

forældre under ledelse af en pædagog. På den måde relateres aktivite-

terne til familiens dagligdagspraksis og aktuelle situation gennem en 

refleksionsproces. Dette suppleres med hjemmebesøg af pædagogen, 

hvor forældrene har mulighed for at få støtte løsningen af konkrete ud-
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fordringer i dagligdagen med barnet og i forbindelse med de konkrete 

aktiviteter, der indgår i programmet.

  Hjemmebesøg indebærer, at pædagogerne deltager i de program-re-

laterede aktiviteter i hjemmet og kan yde supervision og give forkla-

ringer på stedet. Derudover kan interventionsprogrammerne gennem 

hjemmebesøg søge at hjælpe særligt udsatte familier til at få den støt-

te, de har brug for til at kunne danne en tryg ramme for barnet. Dette 

omtales i nogle af programmerne som ’kontekstualisering’, hvilket in-

debærer at se familien som barnets kontekst og familien som en del af 

lokalmiljøet med de muligheder, der kan findes der. 

  Der gives særlig støtte til udsatte familier, så forældrene får mulighed 

for at deltage i det aktive samspil mellem institution og hjem. Dette 

omfatter både forklaringer og konkret støtte gennem hjemmebesøg og 

hjælp til praktiske foranstaltninger i forbindelse med møderne og de 

øvrige aktiviteter. Den praktiske hjælp omfatter transport, børnepas-

ning og forplejning, så familierne har praktisk mulighed for deltagelse.

  Der foregår en fortløbende evaluering af interventionsprocessen gen-

nem måling af omfanget af udførte program-aktiviteter i hjemmene. 

På den måde opnås der viden om, i hvor høj grad disse aktiviteter ud-

føres – og man kan på den baggrund sætte ind med særlig støtte til de 

familier, der har svært ved at udføre aktiviteterne.

Ser vi på formål og indhold i de tretten gennemgåede interventioner i 

en sammenhæng, bidrager det til at forstå, at når forældrekompetencen 

styrkes på en helt konkret måde, kan der opnås positiv effekt af interven-

tionsprogrammet målt på børnenes udvikling. Forældrene, der modtager 

vejledning af pædagoger, udvikler egne kompetencer, og disse styrkes 

yderligere ved, at institutionen laver opfølgninger og evalueringer af de 

konkrete hjemmeaktiviteter. Forældrene styrkes i at kunne træne speci-

fikke kognitive færdigheder hos barnet (læsning, skrivning og matematik) 

og mere brede sociale færdigheder som især at kunne løse problemer og 

konflikter på en ikke-aggressiv måde og at kunne indgå i sociale fælles-

skaber på en gensidigt støttende og bidragende måde.

 Vi kan også konkludere, at det særlige ved de tretten effektive inter-

ventionsprogrammer er, at de involverer forældrene som meget tydelige 

aktører i styrkelsen af børnenes udvikling i et tæt samarbejde med dagtil-
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buddet. Det særlige er altså denne meget konkrete, aktive og deltagende 

forældreinvolvering. Forældrene modtager både støtte og konkret under-

visning, og de skal deltage aktivt i udførelsen af de opgaver og aktiviteter, 

der indgår i programmet. 

 Gennem fælles refleksioner ved møder og workshops foregår der sam-

tidig en kollektiv refleksiv læreproces, hvor nye ideer til mestring og kom-

petence hos forældrene opstår i processen – stadig med afsæt i de kon-

krete aktiviteter. Interventionsprogrammerne er kendetegnet ved en høj 

grad af konkret forankring i aktiviteter, der styrker bestemte former for 

udviklingsfremmende adfærd i familierne. Enkelte programmer supplerer 

de konkrete aktiviteter med en bred interventionstilgang, som inddrager 

flere og andre forhold end forældre-barn-relationen. En gennemgående 

opfattelse på tværs af interventionerne er, at en styrkelse af forældrenes 

egne forudsætninger og forældrekompetencer er en vigtig forudsætning 

for barnets indlæringsmuligheder. De forskelligartede interventioner 

vægter alle forældreinddragelse i arbejdet med at styrke barnets udvik-

ling, hvad enten det er socialt, emotionelt eller kognitivt.

effekter Af progrAmmer meD forælDreInVolVerIng 

I den samlede forskningskortlægning fra Clearinghouse om forældrepro-

grammer (Søgaard Larsen et al. 2011) er der inddraget en lang række for-

skellige studier, der undersøger sammenhængen mellem interventioner 

for børn i førskolealderen og børnenes kompetencer og adfærd. I mange af 

studierne skelnes der ikke mellem interventioner, hvor forældrene inddra-

ges, og hvor de ikke inddrages. Det er derfor svært isoleret set at vurdere, 

hvad forældreinvolvering medfører af ekstra gevinster målt på børnenes 

kompetencer og adfærd. I nogle få studier er der imidlertid gennemført 

interventioner både med og uden forældreinvolvering.  Da fordelingen 

af børn og deres familier til de forskellige interventioner er sket ved lod-

trækning, giver disse studier anledning til, at vi kan belyse den kausale 

effekt af at inddrage forældrene i en intervention. Alle disse studier er i 

kortlægningen blevet bedømt til at have en meget høj forskningsmæssig 

kvalitet. Det gælder både i forsøgsdesignet, der beskriver lodtrækningsfor-

søg, håndtering af data og kontrol for systematisk bortfald, og i rapporte-
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ringen, hvor der tydeligt er angivet klare effektmål, bortfaldsproblemer og 

justering herfor.

 Vi kan på baggrund af få studier kun sige noget om, hvad der sker, når 

man inddrager forældrene i ganske bestemte interventioner, og ikke hvad 

der sker, når man inddrager dem generelt. Vi ved, at de tretten interven-

tioner, der er præsenteret ovenfor, alle er forbundet med positiv effekt, og 

i det følgende er der fokus på spørgsmålet om, hvilken betydning foræl-

dreinvolveringen kan tænkes at have for denne positive effekt. 

Hvad går programmerne ud på?

I forskningskortlægningen indgår fire studier, hvor der både undersøges 

en intervention med og uden forældreinvolvering. Tabellen overfor illu-

strerer, hvad de fire interventioner går ud på.

 Af tabellen fremgår det tydeligt, at der er tale om tre meget forskel-

lige typer af interventioner (undersøgt i fire studier), og at forældreind-

dragelsen også dækker over meget forskellige forhold. I studiet af Lonigan 

og Whitehurst (1998) er der både i interventionen og i forældredelen fokus 

på læsning. I Sandy og Boardmans studie (2000) består interventionen i 

optræning af personalets kompetencer i konfliktløsning, mens forældre-

delen består i dels at styrke forældredeltagelse i samarbejdet generelt med 

institutionen og dels i træning af forældrenes håndtering af deres børns 

følelser. I studierne af Wasik et al. (1990) og Roberts et al. (1989) består 

interventionen i et dagtilbud, der minder om en almindelig dansk dagtil-

budsplads, både hvad angår normering, tidsrum for tilbuddet og aktivite-

terne i tilbuddet. Forældreinvolveringen består af hjemmebesøg af ’para-

professional family educator/home visitors’, som skal styrke forældrenes 

kompetencer i konflikt- og problemløsning i forhold til deres børn.

 De tre interventioner er af en sådan karakter, at man kan forestille sig, 

at de kunne være gennemført i Danmark. Læsning (Lonigan og Whitehurst 

er i høj grad blevet politisk prioriteret i en dansk kontekst1, og supervision 

anvendes allerede i mange sammenhænge inden for pædagogik og dag-

1 Se for eksempel Københavns Kommunes læsepolitik for 0-18-årige: http://www.buf-

net.kk.dk/Skole/FagligeSatsninger/Laesning/2-Kolonne%20Dokument.aspx.
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stuDIe

Lonigan og 
Whitehurst 
(1998) 

Sandy og 
Boardman 
(2000)

Wasik et al. 
(1990)

Roberts 
et al. (1989)

børnegruppe

Svagtstillede 
børn (’disadvan-
taged children’)

Førskolebørn i 
alderen 2-6 år

Socialt udsatte 
børn

Socialt udsatte 
børn

InterVentIon

’Dialog reading’ 
Dialogisk læsning er skemalagt til 
at finde sted ti minutter hver dag 
per gruppe, og ofte tager pæda-
gogen børnegruppen væk fra de 
andre børn, således at læsningen 
foregår et andet sted end på stuen.

‘The Peaceful Kids Conflict  
Resolution Program’
Interventionen består af femten 
sessioner, én per uge i en fem 
måneders periode. Timerne inde-
holder gruppeaktiviteter som rol-
lelege, oplæsning med videre ledet 
af en specialuddannet facilitator. 
Daginstitutionspersonalet deltager 
også og modtager herudover et 
kursus i konfliktløsning på børne-
niveau samt to gange tre timers 
kursus i konfliktløsning blandt 
voksne.

’Project CARE’
Interventionen består af dagtilbud 
i tidsrummet 7:30 til 17:30 med 
høj normering (1:3 for 0-2-årige, 
1:4 for 2-årige og 1:5 eller 1:6 for 
børnehavebørn). Interventionen 
består i, at personalet anvender 
læringsspil for at øge børnenes 
kognitive og kreative færdigheder.

’Project CARE’
Dagtilbud i tidsrummet 7:30 til 
17:30. Høj normering (1:3 for 
0-2-årige, 1:4 for 2-årige og 1:5 
eller 1:6 for børnehavebørn). 
Interventionen består i, at perso-
nalet anvender læringsspil for at 
øge børnenes kognitive og kreative 
færdigheder.

forælDreInDDrAgelse

Forældrene bliver vejledt i 
brugen af dialogisk læsning ved 
hjælp af et videobånd, og deres 
opgave er at læse sammen med 
deres børn hver dag med dialo-
gisk læsning som redskab.

Forældrene modtager fire 
to-timers kurser i forbindelse 
med andre forældremøder 
samt spisning og børnepasning. 
De modtager også såkaldte 
’feelings-kort’, der illustrerer 
børns følelser samt instruktion 
i, hvordan man håndterer disse 
følelser hos barnet.

Hjemmebesøg (’Para profes-
sional family educator/Home 
visitors’), der hjælper foræl-
drene med problemløsning. Ved 
hjemmebesøg bliver forældrene 
instrueret i, hvilke aktiviteter man 
kan lave sammen med sine børn. 
Derudover modtager de rådgiv-
ning rettet mod deres samvær 
med barnet og mod deres egne 
problemer.

Hjemmebesøg (’Para profes-
sional family educator/Home 
visitors’), der hjælper foræl-
drene med problemløsning. Ved 
hjemmebesøg bliver forældrene 
instrueret i, hvilke aktiviteter 
man kan lave sammen med sine 
børn. Derudover modtager de 
rådgivning rettet mod deres sam-
vær med barnet og mod deres 
egne problemer.

Tabel 1. Indholdet i tre interventioner med og uden forældreinddragelse
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tilbud (se eksempelvis Sandy og Boardman, Wasik et al. og Roberts et al.). 

Der findes i Danmark også interventioner, der forsøger at øge forældredel-

tagelsen i dagtilbud (Sandy og Boardman), blandt andet forældreprogram-

met BASIC, som er et af kerneprogrammerne i The Incredible Years (se s. 

19) og HippHopp, den danske udgave af førskoleprogrammet HIPPY.2 Med 

hensyn til hjemmebesøg (Wasik et al. og Roberts et al.) er der måske ikke 

så stor tradition for dette i Danmark, og det er uklart, om denne interven-

tionsform vil blive accepteret af danske forældre.

Hvad måles der på?

I alle de fire studier måles effekten af interventioner på forskellige psyko-

metriske skalaer, som angiver børns kognitive og non-kognitive kompe-

tencer. 

 I både Lonigan og Whitehurst (1998), Wasik et al. (1990) og Roberts et 

al. (1989) er der et snævert fokus på kognitive færdigheder, mens der i San-

dy og Boardman (2000) er fokus på non-kognitive færdigheder, nærmere 

bestemt på konfliktløsning og sociale færdigheder. Fælles for alle studier 

er, at de anvender præstationsorienterede instrumenter, hvilket vil sige, 

at barnet skal yde en præstation for at opnå en score. I tillæg hertil anven-

der Sandy og Boardman også instrumenter, der baserer sig på persona-

let i dagtilbud (pædagogiske medarbejdere) og forældres vurderinger af 

barnets adfærd og kompetencer. Fordelen ved de præstationsorienterede 

instrumenter er, at de er mindre følsomme for, om den pædagogiske med-

arbejder eller forældrene har stærkere eller svagere sympatier for det en-

kelte barn. Omvendt kan der være grænser for, hvad man kan måle ud fra 

det enkelte barns præstationer. For eksempel kan det være svært at måle 

barnets sociale kompetencer i en testsituation. De forældre- og personale-

bedømte instrumenter kan opfange generelle tendenser hos barnet og er 

mindre følsomme for midlertidige svingninger i barnets præstationer.

2. Se http://servicestyrelsen.dk/born-og-unge/evidensbaserede-programmer/de-utroli-

ge-ar/nye-projekter-1/delprojekt-1,  http://servicestyrelsen.dk/born-og-unge/evidens-

baserede-programmer/hippy-hipphopp og http://servicestyrelsen.dk/hipphopp.
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Hvad er den særskilte effekt af forældreinvolveringen?

Et af de centrale spørgsmål i forbindelse med forældrebaserede interven-

tionsprogrammer i forhold til rene institutionsbaserede programmer er 

naturligvis, om der kan ses en særskilt positiv effekt af forældreinddra-

gelsen. 

 I Lonigan og Whitehurst (1998) ses der ikke nogen særskilt effekt af for-

ældredelen, mens der i Sandy og Boardman (2000) udelukkende ses en ef-

fekt i den intervention, hvor forældrene også indgår. Wasik et al. (1990) og 

Roberts et al. (1989) har tilrettelagt undersøgelsen på en lidt anden måde, 

fordi der her er tale om en intervention med forældredeltagelse og en in-

tervention, hvor både forældre og institutionen indgår. Her ses, at det kun 

er i den kombinerede intervention, der er en positiv effekt. I den ̀ rene´ for-

ældredel er der hos Wasik et al. (1990) ligefrem tale om en negativ effekt.

 Samlet set kan man ikke ud fra de fire studier sige noget om, hvorvidt 

interventioner med forældreinvolvering alene har særligt gavnlige effek-

ter på børn i førskolealderen. Hvis man ser på resultaterne fra hvert enkelt 

program for sig, kan man dog konkludere, at forældreinddragelse, hvor 

institutionspersonalet eller andre facilitatorer hjælper forældrene, ser ud 

til at have en positiv effekt, når dette kombineres med en intervention i 

institutionen.

Forskningsresultaternes gyldighed i en dansk sammenhæng 

Alle studier fra forskningskortlægningen er foretaget i USA. Ekstern vali-

ditet handler om forskningsresultaternes gyldighed i andre sammenhæn-

ge end dem, de oprindeligt kommer fra. Spørgsmålet er i den forbindelse, 

om indholdet i de undersøgte amerikanske interventioner ikke allerede er 

implementeret i danske dagtilbud. Den personalenormering, der omtales 

i interventionen i Sandy og Boardmans studie, minder meget forholdene i 

danske institutioner. De aktiviteter, der indgår i studiet, minder også me-

get om de aktiviteter, som danske pædagogiske medarbejdere allerede ru-

tinemæssigt udfører. De amerikanske interventionsstudier retter sig dog 

oftest mod vanskeligt stillede børn. Man kunne måske derfor forestille sig, 

at et øget forældresamarbejde ville have en positiv effekt på vanskeligt 

stillede danske børn.
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sAmmenfAtnIng

De interventioner, der er gennemgået i kapitel 2 på baggrund af Clea-

ringhouse forskningskortlægningen, er gennemført gennem en længere 

årrække. Nogle interventioner stammer helt tilbage fra 1960’erne, mens 

andre helt nye interventioner er gennemført og undersøgt inden for de se-

neste fem til ti år. Der er to særligt væsentlige fællestræk ved interventio-

nerne. For det første bygger de alle på et etableret program baseret på en 

videnskabelig tilgang til udviklingen af de tiltag, der anvendes over for de 

grupper (børn, forældre og personale), der involveres i interventionerne. 

Kendetegnende er det også, at der i de tilknyttede studier gennemføres 

evalueringer af interventionen baseret på videnskabelige principper om 

interventions- og kontrolgruppe, og at målinger af interventionens resul-

tater baseres på anerkendte måleinstrumenter og skalaer. For det andet 

viser alle studier, at de interventioner, der omfatter en indsats over for 

både børn, pædagogiske medarbejdere og forældre, opnår de bedste resul-

tater. 

 Der er ingen tvivl om, at interventionerne understøtter en tilgang, der 

siger, at børns indlærings- og adfærdsmæssige problemer i forbindelse 

med skolestart bedst løses i et velorganiseret samspil mellem pædagogi-

ske medarbejdere og forældre, hvor forventninger og roller er helt klare. I 

den forbindelse tilbydes såvel pædagogiske medarbejdere som forældre 

støtte i form af træning og udvikling, og der tales i enkelte tilfælde lige-

frem om, at processen kunne fremmes yderligere, hvis pædagogerne kun-

ne få en mentor, så de foruden kurser også fik mulighed for at modtage 

støtte undervejs.

 Det er også værd at bemærke, at der i målsætningerne for interventio-

nerne er fokus på, hvad der udefra set kan betegnes som positiv psykologi. 

Det er den form for tilgang til forandringsprocesser, der blandt andet også 

går under betegnelsen `anerkendende kultur´. Målet med flere af de un-

dersøgte interventioner er netop at skabe en positiv indlæringskultur så-

vel i institutionen som i hjemmet. Det er en kultur, der sætter fokus på de 

ting, man kan, og de ting, der lykkes i stedet for at påpege fejl og mangler.

 På sin vis er denne tilgang med den positive psykologi og den relativt 

intensive støtte ikke noget nyt. Det er en tilgang, der har været anvendt og 

anvendes i vid udstrækning i forbindelse med omstillings- og forandrings-
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processer i erhvervslivet. Det gør den, fordi det har vist sig at have en po-

sitiv virkning på effektivitet og økonomiske resultater. Baseret på de stu-

dier, der indgår i forskningskortlægningen, viser det sig, at denne tilgang 

også har en positiv effekt på børns læring mere generelt og på skabelsen 

af et fundament, så børn fremadrettet kan klare sig bedre både uddan-

nelsesmæssigt og som borgere, der kan holde sig fri af såvel misbrug som 

kriminalitet.
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kApItel 3

FoRÆldRES oPFATTElSE  
AF FoRÆldREInddRAGElSE  
oG -SAMARBEJdE 

– belyst I kVAlItAtIVe stuDIer

Af Peter Berliner og Dorte Kousholt

IntroDuktIon

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan forældreinddragelse og 

-samarbejde opfattes af forældrene selv. Oplever de, at de gennem samar-

bejdet med institutioner i konkrete indsatser hjælpes til at fremme børne-

nes kognitive, sociale og emotionelle færdigheder? På baggrund af kvali-

tative studier undersøger vi, hvordan forældre ser på det, at der gennem 

deres deltagelse i udviklingsprojekter og gennem forældresamarbejde sø-

ges at udvikle bredere kompetencer hos børnene. Disse kompetencer kan 

teoretisk samles i begrebet resiliens. Resiliens opfattes her som en form for 

overordnet kompetence i at møde udfordringer og modgange på en måde, 

så man håndterer dem og lærer af dem. 

 Teoretisk set udvikles resiliens i et system, der omfatter både familien 

og nærmiljøet. I dette kapitel vil fokus være på forældrenes bidrag til ud-

viklingen af resiliens hos børnene. Resiliens betegner en kapacitet til at til-

passe sig til og udvikle sig under vanskelige vilkår gennem navigering, det 

vil sige at finde en vej, samt gennem forhandling med andre i systemet. 

Denne kapacitet udvikles både i institutioner og i familien og i overgan-
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gene mellem disse. I de systemer eller fællesskaber, som børnene er en del 

af, kan der være inkluderende og støttende elementer (støttende faktorer 

for børnenes udvikling), ligesom der kan være ekskluderende og skadelige 

elementer (risikofaktorer for børnenes udvikling). 

 Forældreinvolvering i tidlige indsatser markerer et ønske om at ville 

inddrage familien i en fælles indsats sammen med pædagogiske medar-

bejdere for at fremme børnenes resiliens og dermed deres livschancer. Som 

vi så det i kapitel 2, er der gode eksempler på interventionsprogrammer, 

der er særdeles virkningsfulde. Vi ved på baggrund af den gennemførte 

forskningskortlægning, at forældreprogrammer med særlige kendetegn 

opnår positiv effekt – men vi ved ikke noget om, hvilken betydning del-

tagelse i konkrete projekter eller forældresamarbejde mere generelt har 

for forældrene eller hele familien. For at få den slags viden, retter vi blik-

ket mod cases fra kvalitative studier, der kan sige noget om disse nævnte 

forhold.  Der er gennem de senere år gennemført en del danske studier på 

dette område, og i det følgende præsenterer vi fire af disse undersøgelser.

 Vi har udvalgt studier, der kommer tættest på den problemstilling, 

som bogen og det samlede VIDA-projekt belyser; hvordan pædagogiske 

indsatser på bedst mulig vis kan styrke børns udvikling og trivsel? Fem 

sammenlignelige studier inddrages, og i flere tilfælde er der tale om mål-

grupper, der også omfatter familier, der er marginaliserede og udsatte, om 

end man i alle tiltag fokuserer på at styrke familiernes ressourcer snarere 

end at bekæmpe udpegede problemer. 

 Selvom to af de udvalgte casestudier omfatter udviklingsprojekter i en 

skolesammenhæng, kan de gjorte erfaringer alle overføres på aldersgrup-

pen 0-6-årige, idet det der opleves som betydningsfuldt for familierne ikke 

ændrer sig med børnenes alder (for eksempel at blive lyttet til og at få kon-

kret viden), selvom selve indholdet i tiltagene varierer. Et tredje studie er 

fra Grønland, men er taget med for at vise betydningen af at anlægge et 

ressourceperspektiv i involveringen af forældre.

 Undersøgelserne er kvalitative, da deres mål er at undersøge, hvad for-

ældrene ser som det betydningsfulde i at deltage i forældreprogrammer 

og i forældresamarbejde mere generelt. Dette kan kun undersøges kvalita-

tivt, gennem interview og spørgeskemaer der udfyldes af deltagerne. 
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forælDreAkADemI I børnejunglen

Børnejunglens Forældreakademi blev oprettet i 2006 og henvendte sig 

til alle forældre i børnehaven og vuggestuen Børnejunglen på Nørrebro. 

Der var ikke tale om en særlig indsats for bestemte grupper, men om et 

projekt, der havde til formål at styrke inklusionen af alle børn og forældre 

i institutionen gennem et organisatorisk tiltag, der omfattede alle foræl-

dre og indebar frivillige akademiaftener med møder og fællesspisning fire 

gange om året. Undersøgelsen af projektet fandt sted i efteråret og vin-

teren 2007/2008 og drejede sig om, hvorvidt der var blevet sat en foran-

dringsproces i gang som følge af Forældreakademiet (Toldam et al. 2008). 

Undersøgelsen bygger på datamateriale indsamlet gennem fokusgruppe-

interview med Forældreakademiets projektledelse, der består af institu-

tionens konstituerede leder, en repræsentant og en projektleder fra Røde 

Kors, Tænketanken3, der er repræsenteret ved tre pædagoger og institutio-

nens leder, samt ti forældre til børn i institutionen. 

 Forældreakademiet opstod ud fra en undren over, at der var meget få 

børn af flygtninge/indvandrerfamilier i institutionens udflytterafdeling, 

men derimod mange i de almindelige børnehavegrupper – samt at det 

kun var meget få børn med flygtninge/indvandrerbaggrund i vuggestuen. 

Begge disse forhold vakte bekymring, idet ledelsen vurderede, at det ville 

være gavnligt for institutionen som helhed og for minoritetsbørnene, at 

der var en større grad af inklusion mellem minoritets- og majoritetsbørn i 

både vuggestue og børnehave. I løbet af to år med Forældreakademiet æn-

drede denne fordeling sig, således at de etniske grupper blev langt mere 

blandede. 

 Fra studiet ved vi, at forældrene anså mangfoldighed som en ressource, 

og på den baggrund blev nøglebegrebet inklusion ikke set som det at gøre 

ens. Forældrene erfarede, at forskellighed er godt og ufarligt, idet de kan 

mødes omkring det at være forældre. Ifølge forældrene er projektet såle-

3  Tænketanken består af institutionens konstituerede leder samt en medarbejder-

repræsentant fra hver af institutionens børnegrupper. Tænketanken mødes fem gange 

årligt og drøfter projektets liv i institutionen.
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des ikke et integrationsprojekt. Det er et projekt, der handler om, at man 

kan bevare forskelligheden i forældregruppen, netop fordi forældrene alle 

forstår og ønsker det bedste for børnene, selvom der kan være forskellige 

måder at vise det på.  Denne forståelse er – ifølge de interviewede – vok-

set frem blandt andet gennem deltagelse i Forældreakademiet. I institu-

tionen resulterede projektet overordnet i nye opfattelser af, hvad der er 

muligt, og hvordan man kan ændre på sammensætningen af børnene på 

stuerne, så denne ikke er opdelt efter etniske forskelle, men i stedet ud fra 

fælles interesser. 

 Ved i praksis at fokusere på social støtte og aktiv deltagelse har Foræl-

dreakademiet iværksat en åben og fælles lærings- og forandringsproces, 

der gjorde at forældrene begyndte at tale langt mere med hinanden – også 

i dagligdagens afleveringer og afhentninger – og derved fik opbygget en 

bedre forståelse samt et aktivt fællesskab. Ved Forældreakademiets møder 

og fællesspisninger blev denne forståelse af det fælles i at være forældre 

set som samlende og inkluderende, idet man kunne forholde sig til fælles 

udfordringer i stedet for at placere udfordringernes ophav i forestillingen 

om de ’andre’ (negativ udpegning af bestemte familier eller etniske grup-

per).  

Sammenfattende kan følgende erfaringer fra Børnejunglens Forældreaka-

demi opfattes som betydningsfulde:

At være mange familier sammen er godt og givende, idet man kan 

–     lære af hinanden, få nye ideer og konkrete forslag 

–     lægge fælles handlestrategier som forældre 

–     opbygge fælles forståelser (med plads til forskelle) 

At få gode rammer for forældrenes deltagelse er betydningsfuldt 

og kan omfatte 

–     fælles spisning 

–     børnepasning under møderne 

–     at blive hentet til møderne – det var godt at følges med en eller  

  flere til mødet
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fAmIlIeklAsser

Familieklasser kendes i dag på en lang række skoler i Danmark. Metoden 

har hentet inspiration fra både den strukturelle og den systemiske familie-

terapi, men er i sig selv et pædagogisk tilbud, der finder sted inden for en 

skolekontekst og som en del af denne. Der fokuseres på løsninger på pæda-

gogiske udfordringer i et samarbejde med forældre og elever. Endvidere er 

der flere familier sammen i forløbene, og forældrene indgår i skolens dag-

ligdag sammen med børnene, hvilket involverer forældrene som ligevær-

dige partnere og som kompetente deltagere. 

 Det konkrete studie (Hviid, Bonde Andersen, Kaldan og Berliner 2006)

undersøgte en specifik familieskole for børn mellem fem og seksten år, der 

indebar ugentlige familiemøder. Undersøgelsen omfattede interview med 

lærere, elever og forældre på to hold, i alt ti forældre og ti elever samt fem 

lærere (tre deltagende og to fra elevernes stamklasser), samt gennemgang 

af skriftlig dokumentation (der bruges åbent i metoden) og opfølgnings-

interview med forældre, elever og lærere. På baggrund af det kvalitative 

studie, viste det sig, at familierne fik meget ud af at møde andre familier. 

Familierne gav udtryk for, at de oplevede støtte alene ved at se andre fami-

lier med problemer, der ligner dem, de selv kæmpede med. På det ugentlige 

familiemøde fik de deltagende forældre mulighed for at få kommentarer og 

ideer fra de andre forældre og at lære af forældre med børn i andre alders-

grupper. Som en metode til at bryde fastlåste mønstre og forudsigelighed i 

forholdet barn/voksen, opfordrede man også de deltagende forældre til at 

indgå i undervisningen af de andre familiers børn. Dette forundrede nogle 

forældre, men ses som en mulighed for at bryde fastlåste mønstre i sam-

spillet med sit eget barn og deltage i en større sammenhæng i klassen som 

helhed.

 Forældrene oplevede det som positivt, at der blev fokuseret på konkre-

te problemer og opstillet klare målsætninger for, hvad man ville opnå af 

løsninger af disse. Det blev fremhævet, at der blev fundet helt konkrete 

aktiviteter og samspilsmåder, der kunne hjælpe til at nå målene. Det blev 

også set som betydningsfuldt, at familieklassen forløber som en under-

visningssituation, og at den kan startes op for familien, når lærere og for-

ældre er enige om, at det er en god ide at prøve dette. Da tilbuddet kun er 

åbent to formiddage om ugen, medfører deltagelse ikke, at elever og foræl-
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dre oplever sig som udenfor i forhold til elevens stamklasses almindelige 

undervisning og hverdag.

 De deltagende forældre oplevede det også som særdeles betydnings-

fuldt at blive mødt med beskrivelser af deres vigtige funktion som ressour-

ceperson for barnet. Fokus er på fælles mål og aktiviteter og dermed ses 

alle deltagere som værende ressourcer i den fælles læreproces, der gør det 

muligt at nå målene. Det betød, at alle oplevede en form for værdighed i 

projektet. 

 Sammenfattende er det betydningsfuldt for det produktive forældre-

samarbejde i familieklasserne, at:

 
–  aktiviteterne sker i en skolekontekst i form af et pædagogisk  

samarbejde mellem lærere, forældre og elever 

– man som forældre er aktivt involveret i at hjælpe sit barn i skolen

– man oplever sig som – og er – ligeværdige deltagere i forløbet

–  der fokuseres på løsninger af i fællesskab definerede problemer,  

og løsningerne omsættes i konkrete aktiviteter, der kan udføres  

i praksis

–  flere familier er sammen

sAfA – sAmtIDIgt AnsVAr, fællesskAb og 

AnerkenDelse – nørrebro 

Projektet SAFA omfattede forældre og pårørende til elever i alle 3. og 4. 

klasser på to skoler på Nørrebro i København. Projektet bestod i en række 

dialogmøder, der startede med et teaterarrangement efterfulgt af mø-

der med oplæg og debat. Derefter drejede møderne sig om at organisere 

et forældrenetværk, arrangere fælles aktiviteter i forældrenetværket og 

til at samle op på erfaringer fra disse aktiviteter. Aktiviteterne omfat-

tede blandt andet en sommerfamiliefest, en temauge om sundhed og en 

sportsmesse i den lokale hal. Projektets overordnede mål var at skabe sam-

menhæng mellem børns livsverden derhjemme og uden for hjemmet i det 

lokale offentlige liv – og derigennem at øge medborgerskabsfølelse og til-



42 VIDA-projektet  

hørsforhold til lokalsamfundet blandt børn, deres forældre og pårørende. 

Metoden var at styrke eksisterende ressourcer i sociale netværk, så den 

enkelte person og fællesskabet opnår kompetencer til at handle aktivt i 

forhold til svære vilkår og nå deres mål også under modgang. Dette sker 

ved at styrke fællesskabets muligheder for at anerkende den enkelte og 

invitere til fælles aktiviteter (inklusion) og ved at styrke de offentlige in-

stitutioners muligheder for at se forældrene og de lokale fællesskaber som 

ressourcefulde og gode samarbejdspartnere i den fælles indsats for at give 

børn livsvilkår, der fremmer læring og social og emotionel udvikling og 

trivsel (Berliner et al. 2009b). 

 Succeskriterierne for projektet blev formuleret i dialog med de delta-

gende forældre ved et af de første dialogmøder. De var, at:

  forældrene ved projektets afslutning giver udtryk for en oplevelse af 

større sammenhæng mellem børnenes liv i skolen og udenfor

  flere forældre deltager aktivt i udformningen og gennemførelsen af ak-

tiviteter, der giver større sammenhæng i børnenes liv

  at der faktisk iværksættes sådanne aktiviteter til at skabe sammen-

hæng i børnenes liv 

  disse aktiviteter er opbygget på en måde, så de er bæredygtige, det vil 

sige fortsætter efter projektets afslutning

I undersøgelsen af projektet indgik der et stort antal forældre og pårørende. 

Femogtyve forældre deltog i fokusgruppeinterview og femten i individu-

elle interview. Ud fra disse interview kan det, der blev oplevet som betyd-

ningsfuldt af forældrene ved projektet, sammenfattes i følgende punkter:  

 
–  At være flere familier sammen, så der blev opbygget et netværk  

af forældre

–  At man gennem de fælles arrangementer blev en del af  

lokalsamfundet

–  At erfare sammen at man kunne skabe positive ændringer gennem  

fælles aktiviteter

–  At se at børnene knyttede venskaber igennem aktiviteterne 

–  At der blev opbygget en mulighed for fortløbende dialog mellem  

forældregruppen og skolen



43FoRÆldRES oPFATTElSE AF FoRÆldREInddRAGElSE

I det følgende præsenteres projektet Paamiut Asasara fra Grønland, der 

med sine aktiviteter ligger uden for almentilbuddet i daginstitutioner. 

Studiet bruges imidlertid her til at vise betydningen af at anlægge et res-

sourceperspektiv i involveringen af forældre, hvilket kan være en inspi-

ration til, hvordan dette perspektiv kan anvendes i forældreinvolvering i 

almentilbuddet i VIDA-projektet.

mobIlIserIngsprojektet pAAmIut AsAsArA - grønlAnD

Paamiut Asasara er et community mobiliseringsprojekt i byen Paamiut 

i Grønland (Berliner 2010b, Berliner og Larsen 2010, Glendøs og Berliner 

2010, Berliner et al. 2009). Der indgår mange aktiviteter i projektet, men 

her fokuserer vi på mødregrupper og workshops i familiekompetence.

Mødregrupperne er blevet en fast del af projektet. Den første gruppe, der 

blev etableret, havde ti deltagere mellem sytten og tredive år - alle med en 

livssituation, der havde et antal af de risikofaktorer, der definerer udsat-

hed. Gruppen deltog i et fem dages kursus og mødtes derefter igennem to 

år jævnligt, nogle gange med en pædagog og andre gange alene og på eget 

initiativ. Gruppen fungerede i denne periode som en form for løst organi-

seret civilsamfundsorganisation, idet den indkaldte til et borgermøde og 

igangsatte andre aktiviteter i lokalsamfundet. 

 Målet med mødregruppen var at styrke oplevelsen af selvværd som 

mødre gennem en fælles forholden sig aktivt til situationen som mor i en 

udsat position. Et delmål var i fællesskab at udvikle praktiske kommuni-

kationsfærdigheder, der kan bruges i gruppen og i familien samt over for 

barnet. Et andet delmål var, at forløbet kunne styrke en vedvarende social 

støtte mellem de unge mødre. 

 Deltagerne fortalte i fokusgruppeinterview, at de i mødregruppen for 

første gang følte, at de frit kunne tale om deres tanker og følelser om pro-

blemer, de havde, fordi de her oplevede, at de blev lyttet til og taget alvor-

ligt. Der var bestemte retningslinjer for kommunikationen, som de selv 

var med til at formulere. Det betød, at man ikke grinede af hinanden el-

ler mobbede hinanden med vanskelighederne, men i stedet så det fælles 
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i problemerne og i fællesskab søgte løsninger på dem. Man aftalte også, 

at der var tavshedspligt om det, der blev sagt i gruppen, hvilket gjorde, at 

man kunne tale mere frit og åbent. 

 Med hensyn til forældreinvolvering viser deltagernes udtalelser, hvor 

vigtigt det er, at der skabes trygge rammer gennem en fællesformuleret 

og vedtaget ramme for kommunikationen. Endvidere viser udtalelserne, 

hvorledes mødrene var glade for at være sammen, idet de kunne give gen-

sidig støtte, kunne normalisere ved, at de var i samme situation, og sam-

men kunne finde frem til mulige løsninger og følge op på, om disse blev 

anvendt som ændret praksis i dagligdagen.    

 Forældrekurserne (workshops i familiekompetence) er ligesom mødre-

grupperne blevet en fast del af projektet. De to første forældrekurser havde 

i alt tredive forældre til i alt 55 børn som deltagere. Kurserne tog hver syv 

dage efterfulgt af ugentlige aftenmøder igennem et år. I begyndelsen del-

tog en pædagog i disse aftener, men derefter arrangerede familierne dem 

selv.  På kurserne talte kursisterne meget om, at det i andre sammenhæn-

ge er svært at snakke om problemer på en måde, så man kan finde løsnin-

ger på dem. De fortalte, at det meget let fører til, at man bliver set ned på 

og mobbet ganske voldsomt i lokalsamfundet. 

 Deltagerne fortalte videre, at de blev involveret i workshoppen, fordi 

der blev taget udgangspunkt i visioner om det gode familieliv og i de 

mange situationer, hvor familierne fungerede godt på baggrund af deres 

ressourcer. Ved at være flere forældre sammen kunne man lære sammen 

gennem fælles refleksion og finde frem til konkrete handlinger i daglig-

dagen i familierne, der styrker trivslen for alle. Dette gjaldt især at lytte 

til hinanden i familien og på den måde styrke kommunikationen mellem 

børn og voksne.  

 Det var vigtigt for deltagerne, at der var klare aftaler om tavshedspligt 

i workshoppen. Denne aftale indførte de selv og fortæller, at det gav tryg-

hed og tillid til de andre. I dag, fortæller de, kan de tale sammen om hver-

dagen og om sig selv og har stor respekt for hinanden og for andre foræl-

dre. 
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I forbindelse med mødegrupperne og workshoppen i familiekompetence 

er følgende faktorer betydningsfulde for forældrenes involvering:  

 
–  At blive set som ressourcefyldte – og se andre på samme måde

–  At blive lyttet til og respekteret – og selv lytte til og respektere andre

–  At blive guidet af egne visioner og mål og gode erfaringer

–  At være flere familier sammen

–  At være aktive i nærmiljøet

–  At lære (sammen) – især konkrete aktiviteter og handlinger, der  

er vigtige for familiens og dermed børnenes udviklingsmuligheder

 

forælDresAmArbejDe på tVærs Af DAgInstItutIon og Hjem 

Et nyere dansk kvalitativt studie (Kousholt 2005ab, Kousholt 2011) under-

søger børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem og har i den 

forbindelse fokus på forældresamarbejde. Undersøgelsen bestod blandt 

andet af en række forældreinterview med fokus på forældrenes perspek-

tiver på deres børns hverdag i børnehaven. Studiet peger på, at følgende 

forhold er centrale i forhold til samarbejdet mellem forældre og de pæda-

gogiske medarbejdere i institutionen:

  Forældre har begrænset indsigt i børnehavens dagligdag

  Forældre har brug for konkret viden ’til at starte en samtale på’

  Det kan være svært at komme frem med undren og kritik

  Fokus på samarbejdets organisering og udbytte er centralt

  Vigtigheden af kontakten til de andre forældre

  Forældre og pædagoger som gensidig ressource for hinanden

I forhold til forældrenes behov for konkret viden, viser studiet, at forældre 

i høj grad er afhængige af information fra de pædagogiske medarbejdere 

for at kunne danne sig et indtryk af og ikke mindst for at kunne forholde 

sig til barnets dagligdag i institutionen. Forældre har brug for den viden, 

de pædagogiske medarbejdere har, og de pædagogiske medarbejderes blik 

på deres barn for at danne sig indtryk af barnets velbefindende, foretage 

vurderinger og træffe beslutninger i forhold hertil. Forældre forventer 
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ikke lange historier om deres barns færden, men de efterspørger konkrete 

informationer om aktiviteter eller hændelser, der har haft betydning for 

dagens forløb. 

 Et andet vigtigt forhold er, viser studiet, at både forældre og pædagoger 

kan opleve, at samarbejdet tager ressourcer i stedet for at bidrage med no-

get. Det kan ofte være uklart, hvad samarbejdet skal bidrage med, og hvad 

udbyttet skal være. Når forældre og pædagoger skal investere ressourcer 

og prioritere deres tid mellem forskellige (lige nødvendige) ting, har det 

stor betydning, om man har en fornemmelse af, hvad man får ud af sam-

arbejdet. Forældre kan opleve at diverse møder og aktiviteter i daginsti-

tutionen tager tid fra familien i stedet for at bidrage positivt til familiens 

liv. Enten skal én forælder tage alene af sted, eller der skal arrangeres bør-

nepasning; begge dele kan opleves som noget, der bryder familiens liv op. 

I forbindelse med diverse arrangementer i institutionen taler forældrene 

om vigtigheden af ’at få noget med hjem’. Derfor er det vigtigt at have fo-

kus på samarbejdets organisering og udbytte. 

 Når forældrene fortæller om samarbejdet, lægger de meget vægt på 

kontakten til de andre forældre. Gennem at udveksle historier og erfa-

ringer med de andre forældre, får de et bedre kendskab til børnehavens 

dagligdag. Forældrene kommer på den måde til at kende børnehaven og 

dermed deres eget barns hverdag bedre. Det giver ro og tryghed at høre om 

andre forældres erfaringer, og det giver et bredere indblik i institutionens 

dagligdag. Forældrene beskriver, at det giver en bedre kontakt til de andre 

børn i børnehaven, når man kender deres forældre. Og ikke mindst giver 

det en bedre baggrund for at snakke med ens eget barn om børnehaven og 

de andre børn og forældre. På den måde kommer det også til at betyde no-

get for forholdet til ens eget barn. Som en forældre udtrykker det, så giver 

det mulighed for, at ’man kan møde sit barn på en anden måde’. 

 I forhold til samarbejdet med institutionen lægger forældrene i under-

søgelsen også vægt på, at der kan etableres en åben og udforskende dialog 

med de pædagogiske medarbejdere, hvorigennem man kan nå frem til 

en fælles måde at forholde sig til en given problemstilling på. Forældre er 

meget forskellige i forhold til åbenhed, og hvor aktive de selv er i forhold 

til at skabe en dialog. I den forbindelse har det betydning, hvordan foræl-

drene oplever at rammerne for dialogen er aftegnet, og hvad de oplever, 

at de pædagogiske medarbejdere forventer af dem og regner med, at de 
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bidrager med. Når forældrene får en oplevelse af at være besværlige eller 

forstyrrende for de pædagogiske medarbejderes arbejde, påvirker det dia-

logen negativt. Når forældrene derimod oplever sig som vigtige og betyd-

ningsfulde medspillere i forhold til, hvordan institutionen fungerer, åbnes 

der op for, at forældrene kan bidrage og være en ressource for institutio-

nen som helhed.  

betyDnIngsfulDe Aspekter I forælDreprogrAmmer og foræl-

DresAmArbejDe 

På baggrund af de gennemførte kvalitative studier, kan vi formulere tre 

overordnede aspekter ved de undersøgte udviklingsprojekter og forældre-

samarbejde mere generelt, der især opleves som betydningsfulde af de 

deltagende forældre:

1. Opbygning af fælles forståelser med henblik på at styrke forældreskab på 

en kompetent måde

Et betydningsfuldt aspekt er, at forældrene inviteres til en drøftelse om-

kring udfordringer og muligheder i bestræbelserne på at skabe resiliens 

hos børnene. Dette sker gennem formidling af viden om, hvad der fremmer 

resiliens både hos den enkelte og gruppen af børn. På den måde opbygges 

forståelser om de konstruktive aspekter af, hvad børnene har, hvem de er, 

og hvad de kan, og betydningen af tillidsfulde relationer. Dette fordrer en 

forældregruppe og en medarbejdergruppe, der ligeledes kan udtrykke sig 

og kommunikere uden fordømmende, fordomsfulde og negative narrati-

ver om hinanden eller enkelte medlemmer. Især udsatte og sårbare for-

ældre kan have et særligt udbytte af at blive integreret i et fællesskab om-

kring de forældreopgaver, som de på grund af særlige vanskeligheder, for 

eksempel social isolation, alkoholmisbrug eller dårlig økonomi, kan have 

svært ved at overkomme og forholde sig til alene. Deltagere i forældrepro-

grammer giver ofte udtryk for, at det at tale om og derigennem få udviklet 

en fælles forståelse af forældreskabets opgaver er særligt nyttigt for dem. 
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En deltager i Børnejunglens Forældreakademi fortæller følgende om del-

tagelsen: 

Jeg synes faktisk, der har været en rimelig pæn deltagelse. Jeg vil bare sige, 

at jeg håber, det fortsætter. For det er jo netop her, at man som forælder 

faktisk kan gøre noget aktivt for at sætte sig ind i sine børns verden. Og det 

er altså godt for vores selvværd som forældre, at man kommer op og får lært 

noget.

En deltager i gruppen for udsatte mødre i Paamiut Asasara-projektet siger: 

I møderne følte vi, at vi blev taget alvorligt og ikke grinet af, og derfor var vi 

i stand til at komme ud af vores ensomhed og begynde at arbejde sammen 

om at støtte hinanden. At vi oplevede, at vi kunne det, var virkelig en moti-

vation til at fortsætte. Vi blev glade for at være en del af gruppen.

2. Forældrene møder andre forældre, således at der åbnes for dialog og ar-

bejdes i et multifamilieperspektiv

De deltagende forældre giver i de kvalitative studier udtryk for, at det er 

meget lærerigt og givende at møde andre forældre omkring netop det at 

være forældre. Dette bør foregå på en måde, der er velorganiseret af de 

professionelle i en form, der åbner for dialog og fælles kompetenceudvik-

ling. For mange forældre er det en god oplevelse at erfare, at andre møder 

stort set de samme udfordringer som dem i bestræbelsen på at skabe et 

godt opvækstmiljø for børnene. 

En deltager i Børnejunglens Forældreakademi siger: 

Bare at udveksle erfaringer [som], hvis dit barn gjorde sådan, sådan og så-

dan, og mit barn gjorde sådan, sådan og sådan. […] Så det hjælper at snakke 

om  det og diskutere og høre, hvordan andre gør det. […] Jeg er ikke den ene-

ste, der har det så svært, der er nogle, som har det sværere (griner), det kan 

være meget værre. […] Og nogen gange også, når vi spiser sammen til for-

ældrespisning, så taler vi videre om det, og så har vi vores børn der, det er 

også hyggeligt. 

En anden deltager fulgte op på dette ved at sige: 

Det synes jeg også. Vi lærer noget, mens vores børn bliver passet af nogen, 

som vi kender. Og så bliver vi sociale, fordi vi alle sammen sidder i et værelse 
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og snakker – ikke kun om børnene men også om andre ting. Og så bliver vi 

gode venner, ikke kun forældrene, men vi bliver også gode venner med pæ-

dagogerne. Jeg synes, det er rigtig godt. Man kan jo altid få information fra 

nettet eller bøger, men når man kommer til forældreakademierne, så lærer 

man bedre, fordi det er, hvad skal man sige – mere levende.

En forælder fra studiet om forældresamarbejde fortæller følgende:

Jo mere, man bruger det [forældrearrangementer, arbejdsweekender og så 

videre], jo mere lærer man også at kende, hvad det er for en dagligdag, de 

har dernede, og alle forældrene har jo nogle historier, som de har oplevet 

dernede, og så ved man noget mere om børnenes dagligdag og de andre 

børns dagligdag og pædagogerne, og det er da rart, jo mere man kender til 

det.

En mor fortæller om betydningen af at deltage i SAFA-projektet: 

Man går på gaden, man møder andre forældre, de kender én. Man møder 

andre børn, de kender én nu. Man kommer på skolen, og børn og lærere 

kender én. Det føles godt. 

Multifamilieperspektivet gør således, at der arbejdes aktivt med at skabe 

støttende og lærende fællesskaber, der opstår i kontaktfladen mellem in-

stitutionen og familierne. 

3.  Forældre og pædagogiske medarbejdere som gensidig ressource for hin-

anden 

Et tredje betydningsfuldt aspekt er, at der på baggrund af den nævnte dia-

log mellem forældre og pædagogiske medarbejdere nås frem til en fælles 

måde at forholde sig til en given problemstilling på. Forældrene lægger 

vægt på, at de sammen med de pædagogiske medarbejdere kan udforske, 

hvad problemet kunne være. Det handler altså om at ingen af parterne har 

haft svaret på forhånd eller været ekspert. Endvidere fortæller forældrene 

om vigtigheden af at opleve, at de sammen med de pædagogiske medar-

bejdere kan skabe en fornemmelse af fælles indsats og fælles retning.

En forælder i studiet af forældresamarbejde siger i den forbindelse: 

Der havde vi et meget godt samarbejde på den måde, at vi prøvede at finde 
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ud af; hvad kan vi gøre ved det, sådan at vi gør det samme både i børneha-

ven og herhjemme. Så Jason ved, at det gælder altså også, når man kom-

mer hjem. [...] Der snakkede vi meget om de grænser der, og prøvede at finde 

ud af, hvordan vi kunne gøre det sammen. Det synes jeg, var et meget godt 

samarbejde.

Det centrale her er, at der etableres en dialog, som forældrene oplever at 

kunne bruge i forhold til at være forælder og de udfordringer, det indebæ-

rer. Samarbejdet til institutionen kan på den måde være en ressource for 

familiens liv og forældrenes muligheder for at løfte de opgaver, de oplever 

at stå overfor. 

De tre nævnte aspekter understøtter, at det der i særlig grad virker styr-

kende, efter forældres egne opfattelser, er indsatser, der medfører en op-

levelse hos forældrene af øget kompetence som forældre og en oplevelse 

af fællesskab og social støtte gennem det at være flere forældre sammen 

– gerne i samspil med pædagogiske medarbejdere. De kvalitative studier, 

der er inddraget her, viser samlet set, at forældre værdsætter at deltage i 

programmer, der har til hensigt at støtte deres barn/børn og forbedre si-

tuationen for disse.   

sAmmenfAtnIng

Samlet set kan vi på baggrund af gennemgangen af de nævnte kvalitative 

undersøgelser af konkrete udviklingsprojekter med forældreinvolvering 

og forældresamarbejde mere generelt konkludere, at følgende forhold op-

leves som betydningsfulde af forældrene:1) der skabes mulighed for sam-

men med de pædagogiske medarbejdere at udvikle konkrete værktøjer til 

at øge børnenes læring og sociale og emotionelle udvikling og trivsel 2) der 

opbygges nye forståelser på baggrund af konkret viden, der styrker foræl-

dreskab og resiliens hos børnene, 3) der gives mulighed for at mødes flere 

forældre sammen og give gensidig støtte på en måde, der er ligeværdig og 

respektfuld og 4) der er adgang for alle til at deltage i fælles aktiviteter og 

til at føle indflydelse på udformningen af disse aktiviteter, og at deltagelse 

deri er værdsat. 
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kApItel 4

FoRÆldREInVolVERInGEnS  
PÆdAGoGIK 

– en sAmmenfAtnIng 

Af Bente Jensen og Peter Berliner

IntroDuktIon

Gennemgangen af virkningsfulde interventionsprogrammer for 0-6-årige 

med forældreinvolvering fra Clearinghouse forskningskortlægningen (ka-

pitel 2) giver anledning til afslutningsvis at opsummere, hvordan foræl-

dreinterventionernes teoretiske baggrund og pædagogiske indhold kan 

inspirere og mere konkret bidrage til en nutidig dansk indsats. Det gæl-

der både i forhold til dagtilbud i almindelighed og i relation til VIDA-pro-

jektets intervention i særdeleshed. Suppleret med studierne af forældres 

egne opfattelser af inddragelse i øget forældresamarbejde (kapitel 3) kan 

vi perspektivere de samlede fund i anbefalinger og for et VIDA-forældre-

program (se kapitel 5). 

 Dette kapitel består af tre dele. For det første sammenfatter vi de gen-

nemgåede forældreinterventioner fra Clearinghouse forskningskortlæg-

ningen med fokus på vigtige fællestræk og effekter. For det andet ser vi 

på, om de gennemgåede interventioner har som mål at forebygge bar-

nets/forældrenes forventede eller erkendte problemer (`fejl og mangel´ 

-tilgang) eller fremme/frigive potentialer (ressourcetilgang). For det tredje, 

giver vi bud på, om og hvordan de undersøgte interventionsprogrammer 
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kan inspirere og omsættes i en dansk kontekst, som den VIDA-projektet 

udfolder sig i. 

fællestræk for forælDreInterVentIoner 

De gennemgåede interventionsprogrammer fra forskningskortlægningen 

kan siges samlet set at have fokus på tre typer af samarbejde: 1) samar-

bejde om stimulering af børns individuelle kognitive udvikling og læring, 

2) samarbejde om stimulering af børns sociale kompetencer (herunder – 

i enkelte programmer – samarbejde om reduktion af adfærdsproblemer 

og konflikthåndtering) samt 3) samarbejde i bredere forstand, der har til 

hensigt at styrke forældres kompetencer og børns udviklingspotentialer 

gennem mere systemiske indsatser. 

 Følgende fællestræk karakteriserer interventionerne. For det første 

bygger de alle på et etableret program baseret på en videnskabelig tilgang 

til de tiltag, der anvendes over for de grupper (børn, forældre, personale), 

der deltager i interventionerne. For det andet tilbydes såvel pædagogiske 

medarbejdere som forældre ofte træning og får støtte til konkrete udvik-

lingsaktiviteter, som kan gennemføres både i dagtilbuddet og i hjemmet.  

For det tredje er interventionerne kendetegnet ved at inddrage mange 

konkrete aktiviteter, der styrker bestemte former for udviklingsfremmen-

de adfærd for alle i institutionen og i familierne. En del af programmerne 

supplerer disse konkrete aktiviteter med en bred interventionstilgang, 

som inddrager flere og andre forhold end forældre-barn relationen. En op-

fattelse på tværs af interventionerne er, at styrkelse af forældrenes egne 

forudsætninger og forældrekompetencer også er en vigtig forudsætning 

for barnets indlæringsmuligheder. Som et sidste fælles træk skal nævnes, 

at de tretten effektive interventionsprogrammer involverer forældrene 

som meget tydelige aktører i styrkelsen af børnenes udvikling i et tæt 

samarbejde med dagtilbuddet. Forældrene modtager både støtte og kon-

kret undervisning, og de skal deltage aktivt i udførelsen af de aktiviteter, 

der indgår i programmerne og har som mål at styrke forældrekompeten-

ce. Forskningskortlægningens studier viser, at de udvalgte interventioner 

har en positiv effekt på børns læring og kompetenceudvikling – og der-

ved er med til at opbygge et fundament, så børn fremadrettet kan klare 
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sig bedre både uddannelsesmæssigt og som borgere, der kan holde sig fri 

af såvel misbrug som kriminalitet. Disse effekter opnås bedst, viser stu-

dierne, når der etableres et velorganiseret samspil mellem pædagogiske 

medarbejdere og forældre. Et andet vigtigt element er, at interventionen 

omfatter en indsats for både børn, pædagogiske medarbejdere og foræl-

dre.

målet meD InterVentIonerne – forebyggelse eller fremme Af 

potentIAler?

Af de studier, der er gennemgået i forskningskortlægningen, fremgår det, 

at de effektive interventioner som oftest anlægger et positivt psykologisk 

ressourcesyn og i forlængelse heraf har fokus på at skabe en positiv res-

sourceorienteret læringskultur i dagtilbuddet – og i hjemmet. Det er en 

kultur, der lægger vægt på de ting, man kan (ressourcer), og de ting, der 

lykkes, i stedet for at påpege barnets og forældres mulige fejl og mangler.

 Som nævnt ovenfor er samspillet mellem forældre og pædagogiske 

medarbejdere et vigtigt element i de virkningsfulde interventioner. Dette 

samspil, anskuet systemisk, peger i retning af teorier om organisatorisk 

læring og om inklusion af alle børn gennem processer, der finder sted på 

det organisatoriske niveau, i stedet for at være en udskillende særlig for-

anstaltning for enkelte børn. 

 På den måde arbejdes der med en helhed, og den organisatoriske ram-

me åbner for, at det er hele organisationens og alle deltageres ansvar, at 

alle har lige muligheder på trods af forskellige udgangspunkter og den 

mangfoldighed. De to perspektiver om at tage afsæt i et ressourcesyn frem 

for et fejlfindingssyn og om at igangsætte fælles organisatorisk læring er 

to vigtige principper i VIDA-projektet. VIDA-interventionsprogrammet or-

ganiseres på måder, så alle, både pædagogiske medarbejdere, forældre og 

børn, inviteres til at deltage aktivt på måder, så udsatte børn indgår på lige 

fod med de andre børn, ligesom forældre inddrages i et ressourceoriente-

ret positivt læringsmiljø.   
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forælDreInDDrAgelse I en DAnsk kontekst 

De undersøgte interventioner viste en række fællestræk, hvad angår både 

pædagogisk indhold, mål og teoretisk baggrund. På baggrund af disse gi-

ver vi afslutningsvist nogle bud på, om og hvordan interventionerne kan 

inspirere til pædagogiske indsatser i en dansk kontekst, som den VIDA-

projektet udfolder sig i. Betragter vi interventionernes pædagogiske ind-

hold set i forhold til en dansk pædagogisk tradition, giver det anledning til 

flere overvejelser: 

 I nogle interventioner lægges der op til, at den pædagogiske medarbej-

der er inspirator og rollemodel og i stand til at opdrage og bidrage til, at 

børn og forældre ændrer adfærd i en mere hensigtsmæssig retning. I an-

dre interventioner lægges der op til, at den pædagogiske medarbejder er 

i stand til at give opmuntringer, anerkende og bidrage til, at børns og for-

ældres muligheder forbedres under anvendelse og udvikling af deres egne 

ressourcer. Endelig ser vi eksempler på interventioner, hvor de pædago-

giske medarbejdere nærmest skal være familieterapeuter, socialrådgivere 

og forældreopdragere. Trods forskelligheden har interventionerne det til 

fælles, at der, som nævnt, ligger et nøje tilrettelagt curriculum bag. Dette 

curriculum er oftest udmøntet i en manual, så pædagogiske medarbejdere 

og andre ’interventionisters’ arbejdsopgaver og indsatser er relativt snæ-

vert defineret indholdsmæssigt i forhold til at nå de ønskede mål.

 For at kunne arbejde så tæt på forskrifterne som muligt, oplæres pæ-

dagogiske medarbejdere og andre involverede i interventionsprogrammet 

på forskellige måder, for eksempel gennem korte kurser eller workshops 

og ved deltagelse af supervisorer. I nogle af interventionerne, for eksempel 

Perry Preschool, er de pædagogiske medarbejdere på forhånd særligt ud-

dannede, men det almindelige er, at de tilpasser sig programmets indhold 

og gennemfører det helt i tråd med forskrifterne.

 Dette oplæg til en stram styring af det pædagogiske tiltag i dagtilbud-

det og af forældresamarbejdet er ikke i tråd med en nutidig dansk kontekst. 

Her er traditionen, at man har metodefrihed i det daglige pædagogiske 

arbejde. Selv om man opfylder lovgivningens fælles mål (dagtilbudsloven 

og opdatering af denne lov), vil de konkrete pædagogiske strategier være 

meget forskellige.

 Fra de kvalitative undersøgelser inspireres vi endvidere til at forstå 
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betydningen af forældres egne opfattelser af forældreinddragelsen. I den 

forbindelse er det vigtigt, at indsatser med forældreinddragelse i en dansk 

kontekst lægger vægt på, at de deltagende forældre får mulighed for at 

møde andre forældre, indgå i læringsprocesser på baggrund af ny relevant 

viden, og på baggrund af en dialog med de pædagogiske medarbejdere op-

lever sig selv og hinanden som ressourcepersoner i forhold til børnenes 

udvikling og trivsel. 

 Disse punkter stemmer overens med VIDA-projektets principper om 1) 

et ressourcesyn, 2) aktiv læring og 3) fælles organisatorisk læring. I VIDA-

interventionsprogrammet skal forældreinvolveringen tage udgangspunkt 

i ressourcer i bred forstand og i visioner om det gode, vi gerne vil opnå. 

Dette foregår i et lærende samarbejde og fællesskab mellem forældrene og 

mellem pædagogiske medarbejdere og forældre med fokus på aktiv hand-

ling og læring for at styrke alle børns udvikling. Et forældresamarbejde, 

der er organiseret ud fra disse principper, vil bidrage til at skabe et system 

og en sammenhængende organisering af institution og forældreinvolve-

ring, der vil kunne rette sig mod at inkludere alle forældre og børn – også 

de udsatte – uden at dette kræver en særlig foranstaltning for de udsatte 

grupper, men derimod giver en generel styrkelse af hele systemet.

 I det følgende kapitel 5 opstiller vi en række anbefalinger for VIDA-pro-

jektets forældreprogram. I den forbindelse belyser vi, hvordan program-

mer med forældreinvolvering i særlig grad kan støtte udviklingen af resi-

liens og styrkende fællesskaber gennem en opbygning af et inkluderende 

system, der omfatter institutionen som en lærende organisation og hele 

samarbejdet med forældrene som en udvidelse af denne lærende organi-

sation. 
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kApItel 5

AnBEFAlInGER TIl  
VIdA-FoRÆldREPRoGRAMMET 

Af Bente Jensen 

IntroDuktIon

Vi har i denne bog været optaget af, hvordan vi kan anvende de interna-

tionale anerkendte forældreinterventioners teoretiske og pædagogiske 

grundlag som inspiration og mere konkret som bidrag til VIDA-forsk-

ningsprojektets intervention. 

 I dette afsluttende kapitel angives det kort, hvilke anbefalinger den 

forskningsbaserede viden om effektfulde forældreprogrammer giver an-

ledning til. Desuden trækkes erfaringer fra de kvalitative studiers indsig-

ter om forældres oplevelser af `det gode forældresamarbejde´ ind som et 

bidrag til VIDA-projektets forældreprogram. Til sidst fremsættes der bud 

på, hvordan forældreinddragelse og -samarbejde i en VIDA-sammenhæng 

overordnet kan sigte mod at støtte udviklingen af resiliens og styrkende 

fællesskaber, som er nøglebegreber i det samlede projekt.

 Forskningskortlægningen (Søgaard Larsen et al. 2011), som er opsum-

meret i kapitel 2, behandler udelukkende interventioner, der baserer sig 

på RCT-studier (eksperimentelle design), som gør det muligt at sige noget 

gyldigt om interventionernes effekter. Vi kan således fastslå, at de udvalg-

te interventioner med forældreinvolvering har effekt. Det vi ikke kan sige 

noget om, er den effekt, der opnås ved forældreprogrammet i sig selv, og 

vi kan heller ikke sige noget om, hvilke af interventionerne der for eksem-
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pel har størst effekt. Det er således ikke på den baggrund muligt at angive 

præcise guidelines for, hvad VIDA-projektets forældreinvolvering skal be-

stå i. Derfor er det også fravalgt her at udarbejde en egentlig manual for 

arbejdet med forældreinvolvering, hvilket stemmer overens med VIDA-

projektets overordnede princip om at arbejde mål- og teoristyret frem for 

metodestyret.

 Omvendt giver studierne anledning til at pege på nogle anbefalinger, 

som VIDA-interventionen må tage udgangspunkt i, og som vi har evidens 

for har positiv – og ikke negativ – effekt. 

 Disse anbefalinger præsenteres her under tre hovedoverskifter: 1) pæ-

dagogiske medarbejderes rolle og opgave, 2) curriculum, det vil sige ind-

hold og form i forældreprogrammet, så målet at fremme børns læring og 

trivsel opnås, 3) forældreinddragelsesformer, det vil sige typer af forældre-

inddragelse, der opleves som meningsfulde og relevante af forældrene.

pæDAgogIske meDArbejDeres rolle og opgAVe

De gennemgåede interventioner giver anledning til at anbefale, at insti-

tutionens ledere faciliterer, at de enkelte pædagogiske medarbejdere hver 

især og i fællesskab optræder som inspiratorer og rollemodeller, der er i 

stand til at opdrage og bidrage til, at børn og forældre ændrer adfærd i en 

mere hensigtsmæssig retning. Det drejer sig:  

  for det første om, at den enkelte pædagogiske medarbejder er inspira-

tor og rollemodel i forhold til at øge forældres viden om og evner til at 

sikre, at børns sociale adfærd og evner til konfliktløsning fremmes

  for det andet om, at den enkelte pædagogiske medarbejder bliver i 

stand til at give opmuntringer til og være anerkendende over for foræl-

dre og derved bidrage til, at forældres muligheder for at udvikle egne 

forældrekompetencer fremmes 

  for det tredje om, at den enkelte pædagogiske medarbejder udvikler 

færdigheder i at styrke børns ressourcer både kognitivt og socialt og 

bliver i stand til at formidle metoder til forældrene, så indsatsen i insti-

tutionen kan føres videre i hjemmet. På den måde kan børnenes læring 

bedre udvikles og komme til udfoldelse både hjemme og i institutio-

nen
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  For det fjerde drejer det sig om, at den enkelte pædagogiske medarbej-

der får indsigt i og bliver i stand til at indarbejde denne indsigt i facili-

tering af forældresamarbejdet, så der faktisk tages højde for forældres 

behov for inddragelse og for en dialog, der giver forældre en oplevelse 

af ejerskab 

I VIDA-projektet skal forældreprogrammet kunne integreres i en hver-

dagspraksis i almentilbuddet. Det betyder, at opgaven for lederne er at 

facilitere både, at den enkelte pædagog bliver i stand til at indgå i den 

rolle der fordres, og at pædagogerne i fællesskab i institutioner skaber en 

fællesskabsorienteret forståelse og tilgang til forældresamarbejdet. An-

befalingen går derfor på, at der i VIDA- forældreinterventionen arbejdes 

målrettet på, at ledere faciliterer de pædagogiske medarbejderes og fæl-

lesskabets færdigheder i at udvikle måder at skabe forældresamarbejde 

på, som er ressourcefremmende for både forældre og børn.

 Dette indebærer, som skitseret, at der på institutionsniveau udvikles 

en høj grad af lydhørhed over for og indsigt i forældres behov, og at man i 

fællesskab i institutionen udvikler viden om børns læring og VIDA-projek-

tets begreber, så disse med stor sikkerhed kan overføres til forældresamar-

bejdet. 

currIculum

Forskningskortlægningen giver anledning til at anbefale forskellige typer 

indhold i forældreprogrammets indsatser afhængigt af det mål, man sø-

ger at nå i institutionen. Hvis man med de lokale udviklingsforløb sigter 

konkret på at fremme børns individuelle kognitive udvikling, kræver det 

en særlig tilgang. Er det i stedet den individuelle sociale udvikling, som in-

stitution især vil arbejde med, må der tilsvarende anlægges et andet per-

spektiv. Endelig giver studierne anledning til at anbefale et bredere cur-

riculum, hvis målet er at styrke både børn og forældres ressourcer i mere 

bred forstand. De tre typer mål og deres tilhørende anbefalinger, som stu-

dierne lægger op til, skitseres i det følgende i punktform: 
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Individuelle kognitive kompetencer

Når målet med et udviklingsforløb er stimulering af børns individuelle 

kognitive kompetencer, for eksempel sproglig udvikling (se kapitel 2 om 

Project Ease) eller matematisk udvikling (se kapitel 2 om Pre-K Mathema-

tics), er anbefalingen, der kan hentes fra studierne:  

  at dagtilbuddet og hjemmet samarbejder intenst og aktivt om at skabe 

stimulerende læringsmiljøer for børn begge steder, om for eksempel 

sprog, højtlæsning og udvikling af historiefortælling, eller om at skabe 

aktiviteter, der påviser matematiske aspekter i hverdagen  

Når målet i højere grad er målrettet at fremme barnets alsidige udvikling, 

er anbefalingen: 

  at de pædagogiske medarbejdere ved, hvilke aktiviteter der stimulerer 

børns alsidige udvikling, så de både er i stand til at skabe et aktivitets-

fremmede læringsmiljø i institutionen og til at ’guide’ forældre i, hvad 

de kan/skal gå hjem og gøre for at støtte op om den alsidige indsats, der 

finder sted i dagligdagen i institutionen

Når målet både er at stimulere børns kognitive læring og samtidig tage 

højde for eksklusionsrisici, som kan findes i den pædagogiske dagligdag, 

er anbefalingen: 

  at de pædagogiske medarbejdere bliver i stand at indarbejde pædago-

gikkens inkluderende principper og også tage højde for dette princip i 

forældresamarbejdet

Når målet er at arbejde med perspektivet, at børn er aktive deltagere i egne 

læreprocesser, hvilket er centralt i en nutidig dansk kontekst og i VIDA-

projektet, er anbefalingen: 

  at de pædagogiske medarbejdere kan inspirere forældrene til også at 

tage dette perspektiv til sig og forstå barnet som et aktivt lærende indi-

vid 

Når målet er at inddrage og bevidstgøre forældrene om deres rolle i for-

bindelse med at styrke barnets læringsbehov og -muligheder, er anbefa-

lingen: 

  at forældresamarbejdet udvikles gennem dialoger og forældresam-
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menkomster, hvor også inklusion i forældregruppen er et element, der 

medtænkes 

Individuelle sociale kompetencer

De interventioner, som tidligere i forskningskortlægningen (kapitel 2) 

blev kategoriseret med et individuelt socialt udbytte som mål, kan over-

ordnet bidrage med anbefalinger om, at institutionens leder faciliterer de 

pædagogiske medarbejderes færdigheder i at fokusere på at styrke børne-

nes positive sociale adfærd, ressourcer og sociale relationer. Dette indebæ-

rer også at modarbejde barnets eventuelle adfærdsproblemer gennem et 

tæt samarbejde mellem institution og forældre om at arbejde med barnets 

sociale adfærd både i hjemmet og i institutionen. 

 Sigter de lokale udviklingsforløb mod sociale kompetencer, giver to 

interven tionsprogrammer anledning til lidt forskellige anbefalinger:

  ̀ Incredible Years´ (se også kapitel 2) giver for eksempel anledning til at 

anbefale, at barnet og forældrene skal lære ’spillereglerne’, det vil sige 

at ’tilpasse sig’ i en kendt verden. Dette skal institutionens pædagogi-

ske medarbejdere samarbejde med forældrene om, at de lærer

   `ECSEL-programmet´ (se også kapitel 2) giver anledning til at anbefale, 

at der arbejdes ud fra en tese om, at ’spillereglerne’ ikke er kendt på 

forhånd i en moderne kompleks verden. Derfor er forældresamarbejdet 

relateret til at udvikle forældres og børns færdigheder i konfliktløsning 

i ofte uforudsigelige situationer

Bredere socialt udbytte

Interventioner, som er kategoriseret med et bredere socialt sigte, også 

kaldet de systemisk orienterede interventioner, giver anledning til at an-

befale, at forældre, pædagogiske medarbejdere, lokalmiljø og eventuelt 

sundhedstjenesten (se også kapitel 2 om The Abecedarian Project/Project 

CARE) har fokus på følgende, hvis målet med de udviklingsforløb er et bre-

dere socialt udbytte: 

  At samspillet mellem parterne er vigtigt at inddrage i en bred social 

intervention 

  At indsatsen kommer til at inddrage flere niveauer i systemet 

  At samarbejde og sammenhæng kommer mere i centrum end i de tid-

ligere omtalte fortrinsvis individorienterede interventioner 
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forælDreInDDrAgelsesformer

På baggrund af resultaterne fra de udvalgte kvalitative studier (kapitel 3), 

anbefales det overordnet, at institutionens leder og pædagogiske med-

arbejdere arbejder med forældreinddragelsesformer, der sikrer, at foræl-

drene opbygger nye forståelser af barnets udvikling og egen rolle heri på 

baggrund af relevant viden, møder og indgår i dialog med andre forældre 

og på den baggrund ser sig selv og de pædagogiske medarbejdere som 

gensidige ressourcer.

 Det anbefales således, at forældreinddragelsen overordnet bygges op, 

så der tages højde for de resultater, som de kvalitative studier har vist, om 

forældres oplevelse af betydningsfulde forhold i forældresamarbejdet, så 

der på den måde skabes et program, der er inddragende og engagerende 

og derved opbyggende for forældrene.

en VIsIon om forælDresAmArbejDe om resIlIens og styrkenDe 

fællesskAber

Interventionen VIDA+forældreinddragelse sigter således mod at skabe nye 

former for forældresamarbejde, der har som mål at styrke børns læring og 

sociale kompetenceudvikling. Dette foregår gennem et samarbejde om re-

siliens og styrkende fællesskaber. 

 Resiliens er et grundlæggende begreb i VIDA-projektet, der ses som et 

af flere bidrag til at forny tænkningen om social arv og samfundsmæssige 

indsatser, der `bryder´ negative mønstre. Som vi så det i kapitel 3 kan re-

siliens defineres som en form for overordnet kompetence i at møde udfor-

dringer og modgange på en måde, så man håndterer dem og lærer af dem.  

De pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner kan støtte børns udvik-

ling af resiliens ved at tilbyde og arbejde intenst med at udvikle styrkende 

samspil i sociale fællesskaber (se også VIDA-mappens kapitel 16). I den 

pædagogiske sammenhæng, som VIDA-projektet placerer sig i, dækker be-

grebet resiliens også over processer, der fremmer, at barnets udvikling når 

et tilfredsstillende resultat, til trods for at barnet har været udsat for mod-

gang.  Igennem disse processer udvikles en kapacitet til at forholde sig til 

en vanskelig situation på måder, så der findes løsninger og muligheder. I 
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en institutionssammenhæng indebærer dette, at barnet udvikler en tiltro 

til egne evner til at håndtere både almindelige og svære situationer. Der 

vil gennem en læreproces dannes en kapacitet, der hurtigt kan mobilise-

res igen, når en ny modgang evt. viser sig.

 Udviklingen af resiliens knytter sig direkte til de læreprocesser, som 

barnet tilbydes - både i familien og som her i VIDA i daginstitutionen. Ka-

paciteten til at håndtere modgang og svære situationer kan læres i sam-

menspil mellem børnene og de ansvarlige voksne omkring det. I denne 

læres både konkrete færdigheder og en mere overordnet kapacitet til at 

kunne problemløse gennem fælles læring – så man senere i livet har en 

vedvarende parathed til fælles læring.

 Begrebet social samhørighed dækker over en oplevelse af at høre til 

og være deltagende i et socialt fællesskab. Det er det, vi kalder styrkende 

samspil. Dette skal for små børn gerne omfatte både familien og institu-

tionen og senere kammerater og mennesker i nærmiljøet. Det mest be-

tydningsfulde aspekt af dette er, at barnet føler, at det kan tale tillidsfuldt 

med et eller flere andre mennesker. Dette fremmes ved, at man i dagtil-

buddet skaber et miljø, hvor man kan tale frit, og hvor der er skabt en gen-

sidig tillid gennem erfaring med, at det er trygt og godt at tale sammen om 

glæder og sjov, men også om problemer og bekymringer. Dette sker ved, at 

børnene oplever sig som beskyttede, og at der gives trøst og findes fælles 

løsninger på udfordringer. For både små og større børn er det at have ven-

ner en vigtig indikator for social samhørighed. Det er godt at have én god 

ven eller flere for at udvikle gensidig støtte og glæde – måske endda for at 

udvikle det, der kaldes ’kollektiv intelligens’, det vil sige evnen til at tænke 

konstruktivt sammen med henblik på problemløsning og innovation. 

 Dette skal også skabes i familien, og samarbejdet med forældrene dre-

jer sig således også om at styrke forældres indsigt i, hvad et styrkende ud-

viklingsmiljø og styrkende samspil for børn består i.

 Visionen for VIDA-interventionen er på den baggrund at skabe foran-

dringer i almendagtilbuddet ved: 

  at forældres resiliens styrkes. Det vil sige, at forældreevner og troen på 

egne handleevner og muligheder for at påvirke og styrke barnets ud-

vikling styrkes

  at de styrkende samspil mellem dagtilbud, forældre og børn bliver 

drivkraften i forandringsprocessen. Dette indebærer, at individuelt 
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 orienterede indsatser, som vi oftest ser i forældreprogrammer, supple-

res af ideen om, at tiltag skal ske gennem fællesskaber mellem dagtil-

bud, forældre og barn.

  at de styrkende samspil udvides til at omfatte hele kredsen af forældre. 

Derved styrkes forældre til udsatte børn gennem samspil med andre 

forældre – i grupper af forældre og i den samlede forældrekreds.

Overfører vi begrebet resiliens og i den sammenhæng også begrebet styr-

kende samspil til VIDA+forældreinddragelsesprogrammet, vil det inde-

bære, at der i VIDA+-institutioner skal arbejdes målrettet og systematisk 

med ovenstående vision på måder, der udfordrer de traditionelle veje 

i forældresamarbejdet. Målet er at udvikle og afprøve et anderledes for-

ældresamarbejde, der bygger på begrebet om styrkende samspil. Ideen 

er således at skabe forandringer, der systematisk retter sig mod at støtte 

udsatte børn  i at fungere og være medskabende af samspil for derigen-

nem at kunne lære og udvikle sig. Forskningen giver løfterige bud på, hvor 

vigtigt det er at fokusere netop på denne sociale læringsdimension i et 

samarbejde med forældrene om at fremme barnets styrkesider gennem 

en bevidst fokusering på ressourcer. 

AfslutnIng

I Clearinghouse forskningskortlægningen, som denne bog bygger på (se 

kapitel 2), ser vi en række eksempler på effektive forældreprogrammer, 

som netop er karakteriseret ved, at de styrker forældres forældreevner og 

deres kompetencer til at styrke børns kognitive og sociale kompetencer – 

og effekten af disse programmet måles på børnenes udbytte. Det er såle-

des især de individuelle aspekter, der er i fokus i de kendte programmer. 

Fra de kvalitative studier (kapitel 3) får vi endvidere indsigt i betydningen 

af at arbejde med fællesskaber mellem forældre og dagtilbud, som foræl-

dre oplever det. Vi ser, at forældre, der oplever, at deres  egen resiliens styr-

kes, hvilket vil sige, at de oplever at få  nye handlemuligheder og -evner, er 

bedre til at styrke børnenes udvikling og læring.

 Som skitseret i dette afsluttende kapitel giver Clearinghouse forsk-

ningskortlægningen anledning til at udpege nogle anbefalinger, som er 
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evidensbaserede. Det er antagelsen, at vi vil kunne komme langt med at 

supplere en institutionsdimension i VIDA med en forældre-samarbejds-

dimension i VIDA+, som bygger på resultater fra denne kortlægning, så vi 

gennem afprøvningen og videreudviklingen af programmet kan bidrage 

til at kunne sætte det gode samarbejde på `formel´.  Dette sker ikke gen-

nem en manual, men gennem udvikling af guidelines til, hvordan relatio-

ner og samspil mellem institution og forældre kan kvalificeres, så det bli-

ver muligt at imødekomme forskellige børns forskellige behov i konkrete 

livssituationer.
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