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Pædagogisk indblik 02

FORSKNINGSOVERSIGTENS POINTER:

 At udforske, hvordan og på hvilke måder forskningsfeltet beskriver 
børn i udsatte positioner, er centralt, fordi der netop ikke er tale om alle 
børn i alderen 0-6 år, men særlige grupper af børn, ofte karakteriseret 
ved fx forældrenes etniske minoritetsbaggrund og socioøkonomiske 
forhold.

Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i
udsatte positioner?
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ARBEJDSSPØRGSMÅL:

 Giv eksempler på, hvordan I i jeres 
daglige arbejde indkredser og 
identificerer børn i udsatte positioner.

 Diskuter, om jeres eksempler på denne 
gruppe børn stemmer overens med den 
måde, hvorpå forskningsfeltet indkredser 
børnene.

 Diskuter, hvad det betyder for jeres 
pædagogiske arbejde med børnene, 
hvordan I indkredser denne gruppe børn. 



Pædagogisk indblik 02

FORSKNINGSOVERSIGTENS POINTER:

 I store dele af litteraturen om børn i udsatte positioner i dagtilbud 
peges der på, at det i høj grad er vigtigt, at denne gruppe børn kommer 
i dagtilbud

 At dagtilbud medvirker til at støtte børnenes sociale, emotionelle og 
kognitive udvikling, og ligeledes forbedre børnenes muligheder for at 
klare sig på længere sigt i forhold til skolegang.

Hvorfor er dagtilbuddet vigtigt for børn i
udsatte positioner?
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 At det langtfra er tilstrækkeligt, at børn i udsatte positioner blot
kommer i dagtilbud, men at det også skal være dagtilbud af høj kvalitet

 Høj kvalitet i dagtilbud knytter an til personalets uddannelsesniveau og 
personalets opmærksomhed på det enkelte barn, 
personalenormeringer og institutionelle faktorer, herunder fysisk plads 
og legematerialer. Omvendt er såkaldte lavkvalitetsinstitutioner 
beskrevet som institutioner med mangelfulde fysiske rammer, 
mangelfuld uddannelse hos personale samt manglende 
opmærksomhed på det enkelte barn.
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Hvordan er dagtilbuddet
tilrettelagt, så det får betydning
for børn i udsatte positioner

FORSKNINGSOVERSIGTENS POINTER:

At indsatser både kan være 
tilrettelagt for børn, forældre, 
såvel som pædagoger.
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Indsatser rettet mod børnene

 At det kan være vigtigt at tilrettelægge særlige indsatser over for børn i 
udsatte positioner i dagtilbud. Her er der særligt tale om indsatser, der 
er optaget af at støtte børnene socialt, sprogligt og læringsmæssigt 
som en del af forberedelsen til deres fremtidige skoleliv.
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Indsatser rettet mod forældrene

 At det er vigtigt at inddrage forældre i dagtilbud. Inddragelse af 
forældre i dagtilbud kan fx omfatte særligt tilrettelagte 
undervisningsforløb, der varetages af det pædagogiske personale, om 
opdragelse, betydningen af at lege med børn og betydningen af sund 
kost. Inddragelse af forældrene kan også omfatte, at forældrene er med 
i hverdagen i dagtilbuddet, fx en dag om ugen, og gennem 
pædagogernes aktiviteter med børnene lærer om, hvordan forældre 
selv kan lave aktiviteter, der støtter børnenes udvikling.
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Indsatser rettet mod det pædagogiske
personales faglighed og kompetencer

 Studier der fokuserer på indsatser rettet mod det pædagogiske 
personales faglige kompetencer, er omfattende og inkluderer også 
studier, der undersøger, hvordan pædagoger tilrettelægger 
pædagogiske aktiviteter og indsatser i dagtilbud rettet mod børn i 
udsatte positioner, såvel som betydningen af interaktioner mellem børn 
og pædagoger.
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ARBEJDSSPØRGSMÅL:

 Giv eksempler på, hvordan I tilrettelægger 
det pædagogiske arbejde i forhold til 
børn i udsatte positioner.

 Er det pædagogiske arbejde anderledes 
med denne gruppe børn end med andre 
børn og i så fald hvorfor?

 Er der indsatser i jeres pædagogiske 
arbejde med denne gruppe børn, I gerne 
ville forandre og udvikle med afsæt i jeres 
nye viden?
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Hvad betyder det for børn fra udsatte 
boligområder, at de kommer i dagtilbud?

FORSKNINGSOVERSIGTENS POINTER:

 Studier med fokus på dagtilbud og børn i udsatte positioner peger 
også på, at børnene vokser op i udsatte boligområder, og at der ofte i 
disse boligområder, uanset hvilket land der er tale om, bor mange 
familier med sociale og økonomiske udfordringer, høj arbejdsløshed og 
mange familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund fra 
ikkevestlige lande. 
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 Flere af de internationale studier medvirker således til allerede 
indledningsvist at placere børnene fysisk i specifikke by- og 
boligområder, hvor der tilsyneladende ofte slet ikke er adgang til 
dagtilbud, og hvor familierne heller ikke økonomisk har mulighed for at 
betale for, at deres barn kommer i dagtilbud.

 Flere dagtilbudsindsatser iværksættes eller udvikles således specifikt i, 
eller omkring de såkaldte udsatte boligområder, og peger bl.a på 
betydningen af at børn med etnisk minoritetsbaggrund kommer i 
dagtilbud, da det kan medvirke til at forbedre deres sprogudvikling, og 
muligheder for leg og samvær med andre børn.
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ARBEJDSSPØRGSMÅL:

 Diskuter, om I vurderer, at jeres dagtilbud 
ligger i et udsat boligområde, og hvad 
denne beliggenhed betyder for jeres 
pædagogiske hverdag.

 Diskuter, om I tilrettelægger særlige 
indsatser, som I synes er vigtige for børn 
og familier fra disse boligområder, og i så 
fald hvordan disse indsatser ser ud?
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FORSKNINGSOVERSIGTENS POINTER:

 Der er store internationale forskelle på, hvor gamle børn er, når de 
starter i dagtilbud, uanset om der er tale om børn generelt eller børn i 
udsatte positioner specifikt.

 Der er endnu begrænset forskningsbaseret viden om børn i udsatte 
positioner, der starter i dagtilbud, når børnene er under tre år, 
sammenlignet med børn i alderen 3-6 år.

Hvad betyder det for børn i udsatte 
positioner, at de kommer tidligt i 
dagtilbud?
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 Generelt peger forskningsfeltet dog på, at det typisk er de helt små 
børn i udsatte positioner, der ikke kommer i vuggestue eller dagpleje.

 Men hvis dagtilbuddet er af højkvalitet, så er der bred enighed i 
forskningsfeltet om, at helt små børns kognitive og sproglige udvikling 
forbedres, mens dagtilbudsindsatser af såkaldt lavkvalitet ikke viser 
samme effekt på børnenes udvikling. 
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ARBEJDSSPØRGSMÅL:

 Drøft i gruppen, hvor gamle børnene 
typisk er, når de starter i 
vuggestue/dagpleje hos jer, og hvad I 
vurderer, er tidligt for børn at starte i 
dagtilbud?

 Diskuter endvidere, om I synes, det er 
vigtigt, at denne gruppe børn starter 
tidligt i dagtilbud, og hvordan indsatserne 
skal tilrettelægges i forhold til de helt små 
børn og deres forældre, således at de får 
betydning for denne gruppe børn og 
forældre.
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Kommende udgivelser i forhold til dagtilbud
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