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1 Sammenfatning
Forord
IHermed
denne forskningsrapport
præsenteres
de vigtigste
resultater Empiaf det
foreligger den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
forskningsbaserede
udviklingsprojekt
”Program
for Nationalt
læringsledelse
risk skole- og dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Cen–terdagtilbud”,
som i daglig
tale og iog
denne
rapport
ofte forkortes
–
for Skoleforskning
(dagtilbud
skoler),
i samarbejde
med ”PFL
Aarhus
dagtilbud”
eller bare ”PFL”. Projektet startede i 2015 med en omfattende
Universitetsforlag.
dataindsamling.
Denne
dataindsamling
blev gentaget
i 2017. Ifor
denne
NCS blev åbnet
i august
2016, og centret
er i dag ramme
tolv
rapport
præsenteres
resultaterne
af
indsatsen
i
projektet
fra
2015
til
2017
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
ved
sammenligne
resultaterne
af de
dataindsamlinger. Ii dette
indNCSatarbejder
med empirisk
skoleogto
dagtilbudsforskning
et såkaldt
ledende
kapitel sammenfattes resultaterne
syv punkter.
I de følgende
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med isigte
på at bidrage
til viden
kapitler
udfoldes
resultaterne,
ligesom
de
metodiske
forhold
omkring
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
analysen
og de og
dertil
knyttede
statistiske
forbehold
præsenteres.
Men
institutionelle
politiske
indsatser
og på
den anden
side børns
og
først
kanlæring,
man læse
enog
kort
præsentation af PFL – dagtilbud.
elevers
trivsel
udvikling.
Denne
rapportrapport
er skrevet
af Lars
Qvortrup
i samarbejde
medelever.
Felix
Nærværende
handler
om
fagligt lavt
præsterende
Weiss,
begge
fra
DPU,
Aarhus
Universitet,
på
grundlag
af
data
og
staI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
tistiske
udarbejdet
af former
ThomasforNordahl
ogerhans
hvem deranalyser
skal tildeles
forskellige
støtte. Det
ikke kolleger
tidligere
på
Senter
for Praksisrettet
blevet
undersøgt,
om det Utdanningsforskning,
har konsekvenser for,SePU,
hvem Høgskolen
der tildelesi
Innlandet.
Sidstnævnte
har ansvaret
kvalitetssikring
og for
støtte. I analysen
undersøges
de 15,8 %for
af eleverne,
der harafetdata
lavt fagligt
de
statistiske
analyser.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Program
for læringsledelse
– dagtilbud
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem de elever, der modtager
Hvordan
styrker man
børnenes
trivsel,
læringDet
og ser
udvikling
i dagtilbud
og ikke modtager
støtte,
er relativt
beskedne.
med andre
ord ud
itil,
Danmark?
Baseret
på
de
seneste
års
pædagogisk
forskning
er
anat det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kanénman
tagelse,
blandt andet
kan gøres
ved blandt
at styrke
institutionernes
se, at deraterdette
en betydelig
overvægt
af drenge
dem,
der får støtte.
professionelle
kapital,
ved athyppigere
give medarbejderne
adgang
En mulig forklaring
er, atherunder
drenge relativt
er mere udadreagetil
dataogogderfor
analyseresultater
ompåbørnene
ogmed
om tilsvarende
forholdet mellem
rende
lettere at få øje
end piger
faglige
pædagogiske
indsatser
og
børnenes
trivsel,
læring
og
udvikling,
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoserogi
ved
gennemføre
et systematisk,
problembaseret kompetenceløft af
den at
gruppe,
der tildeles
støtte.
medarbejderne. Herved styrker man den menneskelige og den sociale
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kapital og institutionernes beslutningskapital (Hargreaves og Fullan
2016).
Hidtil har teorien om professionel kapital og om effekterne af at
styrke den kun været brugt i forhold til skoleområdet. I nærværende
sammenhæng bruges teorien imidlertid i forhold til dagtilbudsområForord
det. Derfor har nærværende analyse relevans i forhold til to spørgsmål:
• Har styrkelse af professionel kapital de effekter, som man på
Hermed
foreligger
den om
anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
baggrund
af teorien
professionel
kapital kunne
forvente?Empirisk
skole-teorien
og dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS, Nationalt
• Kan
om professionel kapital
også anvendes
i forhold Center for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med Aarhus
til dagtilbudsområdet?
Universitetsforlag.
PFLNCS
– dagtilbud
startede
som2016,
allerede
nævnt i er
2015
i seks
danske
blev åbnet
i august
og centret
i dag
ramme
forkomtolv
muner.
De
seks
deltagende
kommuner
er:
Billund,
Fredericia,
Hedenforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
sted, Kolding,
Nordfyn
og Svendborg.
Kolding kom dog først
med et
NCS
arbejder med
empirisk
skole- og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
år fremme
i forløbet. Samlet vedrører
programmet
175 matrikler
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
sigte på at ca.
bidrage
til viden
(børnehaver,
vuggestuer
og
dagplejer)
med
250
ledelsespersoner,
2.700
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
pædagogiske medarbejdere
samt 31.000
heraf
ca. 4.500
i alderen
institutionelle
og politiske indsatser
ogbørn,
på den
anden
side børns
og
4-5 år. Grundidéen
er og
at kombinere
elevers
læring, trivsel
udvikling. data og analyseresultater om børn,
ansatte
og forældrerapport
i dagtilbud
medom
datainformerede
indsatser ogelever.
prakNærværende
handler
fagligt lavt præsterende
sisnær
kompetenceudvikling.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Detder
overordnede
for PFLformer
– dagtilbud
er atDet
forbedre
implihvem
skal tildelesmål
forskellige
for støtte.
er ikkealle
tidligere
cerede undersøgt,
børns trivsel,
og udvikling.
Denfor,
pædagogiske
blevet
omlæring
det har
konsekvenser
hvem derpraksis
tildelesi
dagtilbud
er defineret
af læreplaner
ogaflæringsmål,
oghar
begrebet
synlig
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8 %
eleverne, der
et lavt fagligt
læring
har
vundet
indpas
overalt
i
projektets
institutioner.
Det
fælles
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
ansvar
at alle børn udvikler sig, lærer mest muligt og trives bedst
for
alle er,
elever).
muligt.
Derfor opfattes
læringsledere:
og ledere
Undersøgelsen
viser,alle
at som
forskellene
mellemMedarbejdere
de elever, der modtager
i dagtilbud
leder læring,
det samme
gør dagtilbudsledere
og forvaltog
ikke modtager
støtte, og
er relativt
beskedne.
Det ser med andre
ord ud
ningsmedarbejdere.
De
leder
først
og
fremmest
børns
trivsel,
udvikling
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
og læring,
de leder også
medarbejderes
og kollegers
læring.
se,
at der ermen
en betydelig
overvægt
af drenge blandt
dem, der
får støtte.
Det erforklaring
en grundlæggende
antagelse
PFL – dagtilbud,
at en vigtig
En mulig
er, at drenge
relativtihyppigere
er mere udadreageforudsætning
at forbedre
trivsel,
og udvikling
er,
rende
og derforforlettere
at få øjebørns
på end
piger læring
med tilsvarende
faglige
at
man
styrker
de
deltagende
institutioners
professionelle
kapital
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
(Hargreaves
ogtildeles
Fullan støtte.
2016), dvs. medarbejdernes menneskelige
den
gruppe, der
kapital (individuelle kompetencer), institutionernes sociale kapital
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(kompetencer til og muligheder for at samarbejde professionelt) og
beslutningskapitalen (dvs. kompetencer til og forudsætninger for at
træffe beslutninger i komplekse pædagogiske situationer). Det sker dels
ved at give adgang til data og analyseresultater om børn, medarbejdere
og
forældre, fx udtrykt i søjlediagrammer, fordi det er en forudsætning
Forord
for at styrke beslutningskapitalen. Dels sker det ved at gennemføre
kompetenceforløb. Det er vigtigt, at disse kompetenceforløb er praksisnære,
fordi emnerne
relevante for den pædagogiske
Hermedbåde
foreligger
den andenerforskningsrapport
i e-bogsserienpraksis,
Empiog
fordi
de
gennemføres
i
dagtilbuddene,
som
regel
i
form
af
teamrisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cenbaserede
kompetenceforløb.
Herved
styrkes både
den menneskelige
og
ter for Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
den
sociale kapital.
Universitetsforlag.
Målene
foråbnet
kompetenceforløbet
forcentret
det pædagogiske
personale
er:
NCS blev
i august 2016, og
er i dag ramme
for tolv
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
• At styrke og udvikle
den enkelte
medarbejdersudviklingsprojekter.
kompetencer
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog
dagtilbudsforskning
til at tilrettelægge og gennemføre pædagogisk arbejde. i et såkaldt
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på at
• At styrke
og professionalisere teamsamarbejdet
ombidrage
børns til viden
omlæring,
forholdet
mellemogpåtrivsel.
den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
udvikling
institutionelle
politiske
indsatser
på denviden
anden
side
børns og
• At styrke ogog
udvikle
metoder
til at og
anvende
om,
hvad
elevers
læring,
trivsel
og
udvikling.
der virker bedst, og således gøre brug af data til synliggørelse
Nærværende
rapport handler
fagligt lavt præsterende elever.
af
børnenes udvikling,
læring ogom
trivsel.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
De
vigtigste
resultater
blevet
undersøgt,
om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
Istøtte.
2015, dvs.
i starten
af projektet,
foretaget en
spørI analysen
undersøges
de blev
15,8 %der
af eleverne,
deromfattende
har et lavt fagligt
geskemaundersøgelse
med
børn,
medarbejdere,
ledere,
kontaktpædafunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
goger
forældre som respondenter. Kontaktpædagogerne skulle
for alleog
elever).
beskrive
og vurdereviser,
hvertatenkelt
barn. Data
skulle
ikke alene
bruges af
Undersøgelsen
forskellene
mellem
de elever,
der modtager
forskere
til at dokumentere
og evaluere
projektet,
men
blev
ogsåord
stillet
og ikke modtager
støtte, er relativt
beskedne.
Det ser
med
andre
ud
til
rådighed
for
deltagerne
i
form
af
kvalitetsprofiler
for
en
lang
række
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
områder.
Undersøgelsen
blev gentaget
på samme
tidspunkt
året i
se, at der er
en betydelig overvægt
af drenge
blandt dem,
der fårafstøtte.
2017.
I denforklaring
mellemliggende
periode
blevhyppigere
en række er
pædagogiske
interEn mulig
er, at drenge
relativt
mere udadreageventioner
og kompetenceudviklingsindsatser
gennemført.
fra
rende og derfor
lettere at få øje på end piger med
tilsvarende Ud
faglige
svarene
kan
man
identificere
forandringer
fra
projektets
start
til
2017,
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
og
kan –der
med
en lang
række metodiske forbehold, som vi vender
denman
gruppe,
tildeles
støtte.
tilbage til senere i rapporten – sætte disse forandringer i relation til de
gennemførte indsatser.
Indholdsfortegnelse
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Ideelt set ville projektet kunne besvare spørgsmålet: Har brug af
data og forskningsviden samt kompetenceudvikling en positiv effekt på
kvaliteten af dagtilbud udtrykt i børnenes trivsel, læring og udvikling?
Imidlertid må der tages en række forbehold. For det første er projektet
ikke blevet sammenlignet med en kontrolgruppe, så andre dagtilbud
Forord
kan have udviklet sig på samme måde i perioden. For det andet kan man
ikke udelukke, at det er andre faktorer, der har spillet ind i forhold til
resultaterne.
For detden
tredje
er det
ikke muligt at afgøre,
om det er
alle
Hermed
foreligger
anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empiindsatserne
blot nogle af dem,
derudgives
har haftafeffekt,
i hvilketCenomrisk
skole- ogeller
dagtilbudsforskning,
som
NCS, og
Nationalt
fangfordet
i givet fald har
været tilfældet.
Fori det
fjerde kan
man
ikke
ter
Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler),
samarbejde
med
Aarhus
udelukke, om det er selve det at gennemføre projektet, der afføder
Universitetsforlag.
positive
fx fordi
det styrker
decentret
deltagende
institutioners
NCSeffekter,
blev åbnet
i august
2016, og
er i dag
ramme forengatolv
gement.
Endelig
er
der,
for
det
femte,
omstændigheder
omkring
data,
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
der gør
det nødvendigt
at tageskoleforbehold.
Alt dette vender vii et
tilbage
til
NCS
arbejder
med empirisk
og dagtilbudsforskning
såkaldt
senere i effectiveness”-perspektiv,
rapporten. Herudover skal
man
være
med attil
genera”school
dvs.
med
sigtevarsom
på at bidrage
viden
lisere
resultaterne:
Andre
kommuner
og
andre
institutioner
ville
kunne
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
ændre sig anderledes,
hvis tilsvarende
virkemidler
blev taget
brug. og
institutionelle
og politiske
indsatser og
på den anden
side ibørns
Nårlæring,
det er sagt,
kan
peges på følgende syv udvalgte resultater,
elevers
trivsel
ogder
udvikling.
når Nærværende
man sammenligner
og 2017,
uanset hvordan
og
rapportsvarene
handlerfra
om2015
fagligt
lavt præsterende
elever.
iI hvilket
omfang
de
er
resultater
af
de
nævnte
indsatser:
modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem
dertrivsel
skal tildeles
forskellige
former
forog
støtte.
Detvar
er ikke
1. Både
og relationen
mellem
børn
voksne
ifølgetidligere
blevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
for,
hvem
tildeles
børnenes vurdering høj i 2015, og denne høje vurderingder
er blevet
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8
% af eleverne,låder
har et
lavt fagligt
fastholdt
i 2017.
Tallene viser,
at vurderingen
så højt
i 2015,
at
funktionsniveau
(mere
end
en
standardafvigelse
under
gennemsnittet
der var et meget beskedent rum for yderligere forbedring.
for
alle
elever).
2. Hvad
angår børnenes genkendelse af bogstaver og tal, kan der
Undersøgelsen
viser, atklar
forskellene
mellem
de elever,
modtager
konstateres en ganske
tilbagegang
fra 2015
til 2017.der
Der
har
og ikke
støtte,
er relativt
beskedne. på
Detdisse
ser med
andre ord ud
ikkemodtager
været nogen
særlig
opmærksomhed
kundskaber
til, at
er relativtitilfældigt,
der er
fårtilbagegangen
støtte. Endvidere
kan man
ogdet
færdigheder
projektet,hvem
så måske
udtryk
se, at
en betydelig
overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
forder
ener
generel
tendens.
En
mulig
forklaring
er,
at
drenge relativt
er mere
3. Ifølge forældrenes besvarelser
er der hyppigere
fremgang både
medudadreagehensyn
rende
og derfor
lettere med
at få dagtilbuddet
øje på end piger
med vurdering
tilsvarendeaf faglige
til deres
tilfredshed
og deres
den
støttebehov.
Endelig
er
der
en
klar
overvægt
af
børn
med
diagnoser
information, de får fra og om dagtilbuddet. Dette kan tyde på, i
denatgruppe,
der tildeles
støtte.
indsatserne
i PFL har
haft en positiv effekt for den måde, institutionerne fremstår og præsenterer sig i forhold til forældrene.
Indholdsfortegnelse
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4. Ifølge kontaktpædagogernes vurdering af børnene var der fremgang med hensyn til børnenes motorik og fysiske aktivitet, og
de vurderede også børnenes kommunikation, sprog og sociale
færdigheder højere. Det skal dog tilføjes, at kontaktpædagogerne
selv indgår i projektet, så disse resultater kan i princippet også
Forord
være udtryk for, at deres vurderingskriterier har ændret sig.
5. Både personale og ledelse oplever en – ganske vist beskeden –
fremgang
for samarbejde
arbejdsmiljø fra projektets
start EmpiHermed
foreligger
den andenogforskningsrapport
i e-bogsserien
2015 tilogdataindsamlingen
i 2017.
er altså
noget,Nationalt
der tyder Cenpå,
riskiskoledagtilbudsforskning,
somDer
udgives
af NCS,
at indsatserne
i PFL(dagtilbud
har en positiv
effekt for
medarbejdernes
ter for
Skoleforskning
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
og ledernes vurdering af deres egen indsats og kompetencer og
Universitetsforlag.
af
institutionernes
kvalitet.2016, og centret er i dag ramme for tolv
NCS
blev åbnet i august
6.
Der er en stor lighed
med forskningsbaserede
hensyn til børnenes udviklingsprojekter.
vurdering af trivsel
forskningsprojekter
og/eller
i de
deltagende
på tværs
forskelle i moderens
NCS
arbejder
med dagtilbud
empirisk skoleog af
dagtilbudsforskning
i etudsåkaldt
dannelsesbaggrund.
Den lille fremgang,
der er
fra 2015tiltilviden
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte
påsket
at bidrage
2017,
er
ensartet
for
børnene
på
tværs
af
de
nævnte
forskelle.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Der er altså og
noget,
der tyder
på, at indsatserne
i PFL ikke
institutionelle
politiske
indsatser
og på den anden
side har
børns og
haft læring,
nogen betydning
for balancen mellem børn med forskellig
elevers
trivsel og udvikling.
social
baggrund,
i hverthandler
fald på trivselsområdet.
Nærværende
rapport
om fagligt lavt præsterende elever.
7.
Kontaktpædagogernes
vurdering
sociale
færdigheder
er klart
I modsætning til tidligere er det i dagafden
enkelte
skoleleders
ansvar,
afhængig
af
børnenes
sociale
baggrund
udtrykt
i
moderens
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
uddannelsesgrundlag
både
og i 2017. Dog
der sket
blevet
undersøgt, om det
hari 2015
konsekvenser
for, er
hvem
der en
tildeles
større
forbedring
af resultatet
for%deafbørn,
hvisder
mødre
alene
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8
eleverne,
har et
lavt fagligt
har
en
grundskoleuddannelse.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
elever).
Ifor
dealle
følgende
kapitler kan man først læse en mere omfattende sammenUndersøgelsen
viser,
forskellene
mellem
de elever,Derefter
der modtager
fatning af resultaterne
endatden,
der netop
er præsenteret.
følger
og ikke
modtager
støtte, er relativt
Det er
sergjort
med iandre
ud
en
grundigere
gennemgang
af de beskedne.
indsatser, der
PFL ord
– dagtil, at det
er særligt
relativtfokus
tilfældigt,
hvem der
får støtte. Endvidere
kan man
tilbud
med
på styrkelse
af professionel
kapital. Kapitel
4
se,
at
der
er
en
betydelig
overvægt
af
drenge
blandt
dem,
der
får
støtte.
og 5 indeholder en præsentation af de anvendte videnskabelige metoder
Enen
mulig
forklaring
er, for
at drenge
relativtvaliditet,
hyppigere
er mere udadreageog
række
forbehold
resultaternes
reliabilitet
og generarende og derfor
lettere at6 få
på endenpiger
med
tilsvarendeaffaglige
liserbarhed.
I kapitlerne
tiløje
10 findes
fyldig
gennemgang
resulstøttebehov.
Endelig
er
der
en
klar
overvægt
af
børn
med
diagnoser
taterne i forhold til en lang række parametre. Endelig i kapitel 11 finderi
den gruppe,
der tildeles
støtte.
man
en gennemgang
af den
kompetenceudvikling, der er gennemført
i projektet, og af medarbejdernes vurdering af den.
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De vigtigste resultater
2 Forord
af PFL – dagtilbud
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenPFLfor– Skoleforskning
dagtilbud startede
med enogkortlægning
af læringsmiljøet
i det
ter
(dagtilbud
skoler), i samarbejde
med Aarhus
enkelte dagtilbud. Denne kortlægning blev gennemført i efteråret 2015
Universitetsforlag.
(forNCS
Kolding
vedkommende
dog er
i 2016).
Kortlægningen
blevKommunes
åbnet i august
2016, og centret
i dag ramme
for tolv
har
fem
informantgrupper:
børnehavens
4-,
5og
6-årige
børn,
kontaktforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
pædagoger,
pædagogisk
personale,
og ledelse. InformantgrupNCS
arbejder
med empirisk
skole-forældre
og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
perne har
hver især udfyldt et digitalt,
spørgeskema,
hvor
er
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. online
med sigte
på at bidrage
til der
viden
afgivet
svar
på
en
række
spørgsmål,
der
i
de
fleste
tilfælde
har
skullet
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
gives på en firetrins
skala, hvor
man erklærer
sig mere
eller
mindre
institutionelle
og politiske
indsatser
og på den
anden
side
børnsenig
og
i et udsagn.
Herudfra
gennemføres
elevers
læring,
trivsel og
udvikling. der validering og en dataanalyse
af de
indsamlederapport
data. Resultatet
af dette
arbejde
er institutionsog
Nærværende
handler om
fagligt
lavt præsterende
elever.
kommuneprofiler
om
børns
læring
og
trivsel,
om
trivslen
blandt
det
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
pædagogiske
dets indsatser
og støtte.
børnevurderinger
og om
hvem
der skal personale,
tildeles forskellige
former for
Det er ikke tidligere
ledernesundersøgt,
indsatser og
tilfredshed ogfor,
samarbejde
både
med
blevet
omforældrenes
det har konsekvenser
hvem der
tildeles
dagtilbuddet
og undersøges
indbyrdes i de
forældregruppen.
Institutionsogfagligt
komstøtte.
I analysen
15,8 % af eleverne,
der har et lavt
muneprofilerne
udgør
grundlaget
for
en
kompetenceindsats,
som
sikfunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
rer, alle
at alle
– pædagogiske medarbejdere, ledelser og forvaltning – arbejfor
elever).
der Undersøgelsen
med fokus på børns
læring og
udvikling
og med
viser,trivsel,
at forskellene
mellem
de elever,
derbaggrund
modtageri
sikker
om børns
læring
og udvikling.
og
ikkeviden
modtager
støtte,trivsel,
er relativt
beskedne.
Det ser med andre ord ud
I
efteråret
2017
blev
dataindsamlingen
gentaget
det, der hedder
T2.
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. iEndvidere
kan man
Detaterder
påerden
baggrundovervægt
muligt atafsammenligne
2015
se,
en betydelig
drenge blandtresultaterne
dem, der fårfrastøtte.
(eller
2016forklaring
for Kolding)
resultaterne
fra 2017. er mere udadreageEn
mulig
er, atmed
drenge
relativt hyppigere
Nedenfor
kanlettere
man læse
sammenfatning
af de tilsvarende
vigtigste resultater
rende
og derfor
at fåenøje
på end piger med
faglige
af
den
anden
kortlægningsundersøgelse
sammenholdt
med
den
første.i
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
den gruppe, der tildeles støtte.
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Det skal understreges, at rapporten er overvejende beskrivende. Formålet med rapporten er at danne udgangspunkt for den efterfølgende,
fortsatte praksisudvikling.

Forord

Accept af og tilslutning til PFL

For alle respondentgrupper er der højere svarprocenter i 2017 end i 2015,
ikke mindst hvad angår børn og kontaktpædagoger som respondenter.
Selvom
ikke kan
hvad
årsagen er, kunne
dette tyde Empipå en
Hermedman
foreligger
denvide,
anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
højere
grad
accept af og tilslutning
til Program
forNationalt
læringsledelse
risk skoleog af
dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Ceniter
2017,
da programmet
startede
2015. i samarbejde med Aarhus
for end
Skoleforskning
(dagtilbud
ogi skoler),
Universitetsforlag.
Kompetenceforløb
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Det
er en grundlæggende
antagelse
i PFL, at en udviklingsprojekter.
vigtig forudsætning
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
for
at arbejder
forbedremed
børns
trivsel, skolelæringog
ogdagtilbudsforskning
udvikling er, at manistyrker
de
NCS
empirisk
et såkaldt
deltagende
institutioners professionelle
kapital
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
sigte(Hargreaves
på at bidrageogtilFullan
viden
2016),
dvs.
medarbejdernes
menneskelige
kapital
(individuelle
kompeom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
tencer),
institutionernes
kapital
(kompetencer
til og
muliginstitutionelle
og politiskesociale
indsatser
og på
den anden side
børns
og
heder
at samarbejde
og beslutningskapitalen (komeleversfor
læring,
trivsel og professionelt)
udvikling.
petencer
til og forudsætninger
forom
at træffe
i komplekse
Nærværende
rapport handler
fagligtbeslutninger
lavt præsterende
elever.
pædagogiske
situationer).
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Et der
vigtigt
styrkelsenformer
af den professionelle
at alle
hvem
skalelement
tildeles iforskellige
for støtte. Det kapital
er ikke er,
tidligere
medarbejdere
får adgang
til og
i kompetenceudvikling.
blevet undersøgt,
om det
hardeltager
konsekvenser
for, hvem der Målene
tildeles
for
kompetenceforløbene
forde
det15,8
pædagogiske
personale
støtte.
I analysen undersøges
% af eleverne,
der har er:
et lavt fagligt
funktionsniveau
(mere end
standardafvigelse
gennemsnittet
• At styrke og udvikle
denen
enkelte
medarbejdersunder
kompetencer
for alle
til atelever).
tilrettelægge og gennemføre pædagogisk arbejde.
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem de elever,
der modtager
• At styrke og professionalisere
teamsamarbejdet
om børns
læring,
og ikke
modtager
støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
udvikling
og trivsel.
til,• at
er relativt
tilfældigt,
hvem
der
får støtte.
Endvidere
kan man
Atdet
styrke
og udvikle
metoder
til at
anvende
viden
om, hvad
se, at
der
er enbedst,
betydelig
overvægt
drenge
blandt
dem, der får støtte.
der
virker
og således
gøreafbrug
af data
til synliggørelse
En mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er
mere udadreageaf børnenes udvikling, læring og trivsel.
rende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Denne kompetenceudviklingsindsats bygger på følgende principper:
• Kompetenceudvikling skal være forskningsinformeret,
dvs. være informeret af eksisterende forskningsviden om forholdet mellem pædagogiske indsatser og børns trivsel, læring
Forord
og udvikling.
• Kompetenceudvikling skal være evidensinformeret, dvs. informeret af de data om børns trivsel, læring og udvikling, som
Hermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien Empiindsamles
og analyseres
som
en del af programmet.
risk
skole- og dagtilbudsforskning,
somkollektiv
udgivesog
af NCS,
Nationalt Cen• Kompetenceudvikling
skal være
teambaseret.
ter• for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med Aarhus
Kompetenceudvikling skal være praksisnær.
Universitetsforlag.
• Kompetenceudvikling skal forankres i medarbejdernes organisaNCS blev
åbnet
.1 i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
toriske
kultur
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
Gennem
dennemed
tilgang
til praksisnær,
data- og forskningsNCS
arbejder
empirisk
skole- ogteambaseret,
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
informeret
kompetenceudviklingdvs.
vil der
blive
”school
effectiveness”-perspektiv,
medi PFL
sigte–pådagtilbud
at bidrageisær
til viden
lagt
vægt
på
at
sikre,
at
det
pædagogiske
personale
og
ledelse
i
dagtilbud
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
arbejder på basis
viden om
børns trivsel,
og udvikling,
ogog
at
institutionelle
ogafpolitiske
indsatser
og på læring
den anden
side børns
indsatsen
er fokuseret
påudvikling.
lærings- og trivselsmål for det enkelte barn og
elevers
læring,
trivsel og
denNærværende
enkelte børnegruppe.
rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
PFL
–
dagtilbud
bidrager
i deni dag
forbindelse
til, atskoleleders
der:
I modsætning til tidligere
er det
den enkelte
ansvar,
hvem
der skal tildeles
forskellige former
for støtte.afDet
er ikke
tidligere
• Udarbejdes
en forskningsbaseret
kortlægning
børns
læring
blevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
for,
hvem
der
tildeles
og trivsel. Formålet er, at det enkelte dagtilbud og dagtilbudsforstøtte.
I analysen
undersøges
de 15,8 %
af eleverne,
et lavt fagligt
valtninger
i fællesskab
anvender
data
som afsætder
forhar
et målrettet
funktionsniveau
(mere end en standardafvigelse
ledelses- og teamsamarbejde
med fokus på at under
udviklegennemsnittet
et læringsfor alle
elever).
miljø, der fremmer alle børns trivsel, læring og udvikling.
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem
dekompetenceudvikelever, der modtager
• Udvikles
en systematisk
og målrettet
plan for
og ikke
støtte, er relativt
beskedne.
ser medog
andre
ord ud
ling modtager
og kvalitetsforbedring
for hvert
enkeltDet
dagtilbud
kommune
til, at
er af
relativt
tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
pådet
basis
kortlægningen.
se,• at
er en
betydelig overvægt
af drenge blandt
dem, der et
får støtte.
Påder
basis
af forskningsviden
og kortlægning
gennemføres
En mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er
mere
udadreagesammenhængende og praksisnært kompetenceløft og kapacitetsrende
og derforforlettere
at få øje på personale
end piger og
med
tilsvarende
faglige
opbygning
det pædagogiske
ledelse
i dagtilbud
støttebehov.
er derteambaseret
en klar overvægt
af børn med diagnoser i
med fokusEndelig
på kollektiv,
kompetenceudvikling.
den gruppe, der tildeles støtte.
1. Punkterne er lavet med inspiration i Timperley, 2008.
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Siden starten af PFL er der gennemført en lang række kompetenceforløb (e-læringsforløb, seminarer, workshops og fællesarrangementer
i form af såkaldte ”læringskaravaner”) for ledere, ressourcepersoner,
teamkoordinatorer og pædagogiske medarbejdere.
Centralt i programmet er de såkaldte ”kompetencepakker”, som
Forord
medarbejderne kan arbejde med i medarbejderteam. En kompetencepakke er udarbejdet af en forsker. Den består af en tekst, video m.v.
samt
en række
arbejdsspørgsmål.
En kompetencepakke
er opdeltEmpii fire
Hermed
foreligger
den anden forskningsrapport
i e-bogsserien
moduler.
med arbejdet
med kompetencepakkerne
kan
risk skole- Iogforbindelse
dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS, Nationalt Cendeltagerne
deltage i en(dagtilbud
frivillig, uvidenskabelig
evaluering.med Aarhus
ter for Skoleforskning
og skoler), i samarbejde
Selvom besvarelserne ikke giver et videnskabeligt grundlag for at
Universitetsforlag.
vurdere
er der
til at
hæfte for
sig ved,
NCSkompetencepakkerne,
blev åbnet i august 2016,
ogalligevel
centretgrund
er i dag
ramme
tolv
at
over
60
%
af
respondenterne
giver
udtryk
for,
at
de
er
blevet
klogere
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
eller
klogere
af at deltage
i arbejdet
med en af kompetencepakNCSmeget
arbejder
med empirisk
skoleog dagtilbudsforskning
i et såkaldt
kerne,
at der tilsvarende er overdvs.
60 %med
af respondenterne,
somtilmener,
”schoologeffectiveness”-perspektiv,
sigte på at bidrage
viden
at
deltagelsen
i
arbejdet
med
en
af
kompetencepakkerne
vil
forandre
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
eller
vil forandre
i deres
praksis.og på den anden side børns og
institutionelle
ogmeget
politiske
indsatser
elevers læring, trivsel og udvikling.
Resultater
for børn
Nærværende
rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
II de
følgende
afsnit
præsenterer
vigtigste
resultater
af dataindsammodsætning til tidligere
er detviide
dag
den enkelte
skoleleders
ansvar,
lingen
i
2017
(T2)
med
udgangspunkt
i
de
forskellige
respondentgruphvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
per.
Vi starter
med resultaterne
børnene. Herefter
følger
blevet
undersøgt,
om det harifølge
konsekvenser
for, hvem
derresultater
tildeles
for
forældrene,
kontaktpædagogernes
af der
børnene,
støtte.
I analysen
undersøges de 15,8 %vurdering
af eleverne,
har et personalet
lavt fagligt
og
ledelsen.
Til
sidst
trækkes
en
række
andre
dimensioner
frem.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Stabil,
høj trivsel viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
Undersøgelsen
Der
er fremgang
for børnenes
vurdering
af Det
relationen
børn
og ikke
modtager støtte,
er relativt
beskedne.
ser medmellem
andre ord
ud
og
voksne
og
af
trivsel,
selvom
denne
fremgang
er
meget
beskeden.
Det
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
er
at en
erindre
sig, atovervægt
vurderingen
af voksen-barn-relationen
og af
se,vigtigt
at der er
betydelig
af drenge
blandt dem, der får støtte.
trivsel
allerede
i 2015er,låathøjt
på den
absolutte
skalaer
(den
skala,
der går
En mulig
forklaring
drenge
relativt
hyppigere
mere
udadreagefra
1 tilog
4).derfor
Svaretlettere
på udsagnet
”Jeg
lide
at være
i børnehaven”
rende
at få øje
påkan
endgodt
piger
med
tilsvarende
faglige
var
ved
T1
i
2015
i
gennemsnit
3,80,
mens
det
ved
T2
i
2017
var
3,84.i
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
Det
betyder,der
at tildeles
en stor støtte.
fremgang ville være usandsynlig, fordi man
den gruppe,
allerede er tæt på loftet i vurderingsskalaen. Men det betyder også,

Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

15

at selvom man kan se en tilsyneladende klar stigning på 500-pointskalaen, skyldes dette, at man på 500–point-skalaen sætter T1 til 500
(gennemsnittet) og måler T2 derudfra. Derfor er den vigtigste konklusion, at både trivsel og relationen mellem børn og voksne ifølge
børnenes vurdering var høj i 2015, og at denne høje vurdering er blevet
Forord
fastholdt i 2017.
Tilbagegang
med hensyn
til genkendelse
af bogstaver
og tal
Hermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
EmpiHvad
angår
børnenes
genkendelse
af
bogstaver
og
tal,
kan
der
konstarisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Centeres
ganske klar tilbagegang
fraog
2015
til 2017.
Der er ikke umiddelbart
ter
forenSkoleforskning
(dagtilbud
skoler),
i samarbejde
med Aarhus
nogen forklaring på denne tilbagegang angående genkendelse af tal og
Universitetsforlag.
bogstaver.
Detåbnet
kan skyldes
en 2016,
ændret
pædagogerne,
NCS blev
i august
ogprioritering
centret er iblandt
dag ramme
for tolv
og
det
kan
skyldes
generelle
samfundsmæssige
tendenser
til
at
se
skepforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
tisk påarbejder
det, dermed
af nogle
er blevet
kaldt
faren for ”skolificering”
af dagNCS
empirisk
skoleog dagtilbudsforskning
i et såkaldt
tilbuddet.
Alt dette er imidlertid kun
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.hypoteser.
med sigteEn
påforklaring
at bidragepå
tiludvikviden
lingen
forudsætter,
at
der
gennemføres
supplerende
analyser,
fx af
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
det pædagogiske
vurdering og
og prioritering
af forskellige
institutionelle
ogpersonales
politiske indsatser
på den anden
side børnsindog
satser. læring, trivsel og udvikling.
elevers

Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
Resultater
fortilforældre
I modsætning
tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Ihvem
forældrebesvarelserne
og kontaktpædagogbesvarelserne
man
der skal tildeles forskellige
former for støtte. Det er ikke ser
tidligere
højere tal
i T2 end i om
T1 for
Hvad
er
blevet
undersøgt,
detalle
hardimensioner:
konsekvenser
for,angår
hvemforældrene,
der tildeles
der fremgang
både
med hensyn
til deres
tilfredshed
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8
% af eleverne,
dermed
har dagtilbuddet
et lavt fagligt
og
med
hensyn
til
deres
vurdering
af
den
information,
de
får om dagfunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
tilbuddet
og dets aktiviteter.
for
alle elever).
Da vurderingenviser,
af information
fra mellem
dagtilbuddet
er en
Undersøgelsen
at forskellene
de elever,
derdimension,
modtager
som
dagtilbuddet
og/eller
kommunen
har stor
på,ord
er det
og
ikke
modtager støtte,
er relativt
beskedne.
Det indflydelse
ser med andre
ud
nærliggende
at
fortolke
resultatet
på
den
måde,
at
stigningen
skyldes
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
indsatser
fraen
dagtilbuddenes
og kommunernes
side,dem,
selvom
ikke
kan
se,
at der er
betydelig overvægt
af drenge blandt
dervifår
støtte.
videmulig
det med
sikkerhed.
En
forklaring
er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageEn og
særskilt
fremgang
findes
i alle seksfaglige
komrende
derforanalyse
lettereviser,
at få at
øjedenne
på end
piger med
tilsvarende
muner,
idet
der
dog
er
én
kommune,
som
hverken
har
fremeller
til-i
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
bagegang.
Med
og forbehold kan man skønne, at:
den
gruppe,
derforsigtighed
tildeles støtte.
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• Fremgangen fra T1 til T2 findes ikke kun hos én eller nogle
få kommuner, men er ensartet på tværs af kommunerne.
• Det er muligt at skabe fremgang for en kommune, uanset om den
pågældende kommune lå under eller over gennemsnittet i 2015.
Forord
• Der er en svag tendens til, at kommuner, som lå under gennemsnittet, har den relativt set største fremgang fra T1 til T2, hvilket
betyder, at forskellen mellem kommuners resultater gradvist
Hermed
foreligger
den anden
i e-bogsserien
Empireduceres
i forbindelse
medforskningsrapport
Program for læringsledelse.
Denne
risksidste
skole- pointe
og dagtilbudsforskning,
somstore
udgives
af NCS, Nationalt Censkal dog læses med
forbehold.
ter for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag.
MedNCS
til atblev
styrke
gyldigheden
af disse
fortolkninger
at manfor
hartolv
set
åbnet
i august 2016,
og centret
er i dager,ramme
tilsvarende
resultaterog/eller
ved andre
projekter af sammeudviklingsprojekter.
type som Program
forskningsprojekter
forskningsbaserede
for
læringsledelse
dagtilbudskole(Nordahl
et al. 2013).
NCS
arbejder med–empirisk
og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
Resultater
kontaktpædagogernes
vurdering
af børnene
om forholdetfor
mellem
på den ene side pædagogiske,
ledelsesmæssige,
Også
hvad angår
af børnene,
er der
institutionelle
ogkontaktpædagogernes
politiske indsatser og vurdering
på den anden
side børns
og
fremgang:
De vurderer
elevers læring,
trivsel ogbørnenes
udvikling.motorik og fysiske aktivitet højere,
ligesom
deres kommunikation
og om
sprog
og deres
sociale færdigheder
Nærværende
rapport handler
fagligt
lavt præsterende
elever.
også
vurderes
højere.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Forder
detskal
første
kan analyser
på kommuneniveau
på,ikke
at fremgang
hvem
tildeles
forskellige
former for støtte. tyde
Det er
tidligere
for
kontaktpædagogernes
af børnenes
og tildeles
fysiske
blevet
undersøgt, om detvurdering
har konsekvenser
for,motorik
hvem der
aktivitet,
kommunikation
ogdesprog
sociale der
færdigheder
nogle
støtte. I analysen
undersøges
15,8 %samt
af eleverne,
har et lavti fagligt
tilfælde
skyldes,
at
nyoprettede
dagtilbud
havde
bedre
resultater
end
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
gennemsnittet.
for alle elever). I så fald skyldes fremgangen ikke (kun) fremgang i
eksisterende
dagtilbuds
praksis
(eller mellem
vurdering),
men den
kan også
Undersøgelsen
viser, at
forskellene
de elever,
der modtager
skyldes
institutionelle
forandringer.
og ikke modtager
støtte,
er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
For
det
andet
er
det
vigtigt
at understrege,
at derEndvidere
er nogle dimensiotil, at det er relativt tilfældigt, hvem
der får støtte.
kan man
ner,
som
dagtilbud
kan
påvirke
og
forandre
proaktivt,
men
der
også
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der fårerstøtte.
nogle,
som
de ikke kan
noget
ved, hyppigere
eller som de
kun kan
reagere
En mulig
forklaring
er, atgøre
drenge
relativt
er mere
udadreagepå,
dvs.ogforholde
sig reaktivt
til. Alle
forandringer
derfor
ikke
rende
derfor lettere
at få øje
på end
piger medskyldes
tilsvarende
faglige
nødvendigvis
forandringer
i
dagtilbuddenes
virksomhed.
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
detteder
er tildeles
sagt, er støtte.
det positivt, at der er fremgang for alle disse
denNår
gruppe,
dimensioner, og med de nævnte forbehold er det nærliggende at pege
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på, at én af kilderne til forandring kan være ændrede pædagogiske indsatser, som igen blandt andet kan være påvirket af PFL’s kompetenceindsatser. Om det forholder sig sådan, kan kun afklares igennem opfølgende analyser.
Det er imidlertid værd at bemærke, at der er overensstemmelse
Forord
mellem forbedringen af kontaktpædagogernes vurdering af børnene og
forbedringen af børnenes egne vurderinger af voksen-barn-relationer
og trivsel.foreligger
Selvom disse
dimensioner
langtfra er identiske,
og selvom
Hermed
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empifremgangene
er
beskedne,
styrker
overensstemmelsen
mellem
to
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt de
Cenrespondentgruppers
troværdigheden
af resultaterne.
ter
for Skoleforskningvurdering
(dagtilbud
og skoler), i samarbejde
med Aarhus
Universitetsforlag.
Resultater
personalet
NCS blevfor
åbnet
i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Spørgsmålene
til
personalet
kan sammenfattesudviklingsprojekter.
i tre dimensioner:
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede
1. Samarbejde
Samarbejde
mellem kolleger (her
refereNCS
arbejder om
medbørnene,
empirisk2.skoleog dagtilbudsforskning
i et såkaldt
rer spørgsmålene
til det generelledvs.
professionelle
i dagtil”school
effectiveness”-perspektiv,
med sigte påsamarbejde
at bidrage til
viden
buddet)
og
3.
Personalets
egen
oplevelse
af
kompetence.
Det
fremgår
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
af tallene, at resultaterne
T1 og T2ogerpånæsten
identiske,
og detog
er
institutionelle
og politiskeforindsatser
den anden
side børns
nærliggende
at trivsel
sige, atog
derudvikling.
ikke er statistisk signifikant forskel på tallene
elevers
læring,
mellem
T1 og T2.rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
Nærværende
En
forklaring
på dette kan
være,
niveauet
allerede
var højt
i T1.
I modsætning til tidligere
er det
i dagatden
enkelte
skoleleders
ansvar,
Hvis man
går ind
i enkeltspørgsmål,
kan man
fx se, Det
at svarene
udsaghvem
der skal
tildeles
forskellige former
for støtte.
er ikkepåtidligere
nene ”Jeg
har tillid om
til mig
pædagogiskfor,
medarbejder
instiblevet
undersøgt,
detselv
harsom
konsekvenser
hvem der på
tildeles
tutionen”
på en skala
fra 1 tilde
4 15,8
fik gennemsnittet
3,65har
ved
3,67
støtte.
I analysen
undersøges
% af eleverne, der
et T1
lavtog
fagligt
ved
T2.
Tallet
viser,
at
niveauet
allerede
i
2015
var
meget
højt
målt
på
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
denalle
absolutte
for
elever).skala, og at det derfor er vanskeligt at løfte niveauet yderligere.
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
Af de
absolutte
tal fremgår
det,
at svarene
og ikke
modtager
støtte,
er relativt
beskedne.
Detpåserspørgsmål/udsagn
med andre ord ud
itil,2015
under
”samarbejde
om
børnene”
og
”samarbejde”
lå en
at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere
kansmule
man
lavere
end
svar
på
spørgsmål/udsagn
i
2015
under
”personalets
kompese, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
tence”.
Det
tyder på,er,
atatder
er potentiale
for forbedringer
hensyn
En
mulig
forklaring
drenge
relativt hyppigere
er meremed
udadreagetil samarbejde
børnene
detend
professionelle
samarbejdefaglige
i dagrende
og derforom
lettere
at fåog
øjetilpå
piger med tilsvarende
tilbuddet,
selvom
også
de
med
med
en
enkelt
undtagelse
ligger
overi
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
3,0 i gruppe,
2015 og er
lidtstøtte.
i 2017.
den
dersteget
tildeles
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Sammenfattende kan man sige, at hvad angår de tre dimensioner
samarbejde om børnene, det generelle professionelle samarbejde i
dagtilbuddet og personalets egen oplevelse af kompetence, lå de i alle
tre tilfælde højt i 2015, og at udviklingen fra 2015 til 2017 ikke tyder på,
at
dette niveau har ændret sig nævneværdigt: Det er stabilt højt.
Forord
Resultater for ledelse

Ledernes
svar kan sammenfattes
i fem dimensioner:
Deres vurdering
Hermed foreligger
den anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empiaf
ledelse
af
institutionskulturen,
af
dagtilbuddets
arbejdsmiljø,
af
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cenpædagogisk
ledelse samt
af den tid,
ønsker
at bruge påmed
kommende
ter for Skoleforskning
(dagtilbud
og de
skoler),
i samarbejde
Aarhus
opgaver,
og som de har brugt på eksisterende opgaver.
Universitetsforlag.
Ligesom
svarene
lederne
stabile,
når
NCS blevi personalebesvarelserne
åbnet i august 2016, ogercentret
erfra
i dag
ramme
for tolv
man
sammenligner T2
med T1,
dog med marginaltudviklingsprojekter.
højere tal i T2 vedforskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
rørende
pædagogisk
ledelse og
ledelse
af arbejdsmiljø. Mani etkan
også
NCS arbejder
med empirisk
skoleog dagtilbudsforskning
såkaldt
notere
at dette understøtter personalets
vurdering
af et marginalt
”schoolsig,
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte
på at bidrage
til viden
bedre
samarbejde
om
børnene.
Selvom
spørgsmålene
ikke
er
identiske,
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
styrker
det vurderingen
af, indsatser
at både personale
ledelse
institutionelle
og politiske
og på denog
anden
sideoplever
børns en
og
(beskeden)
fremgang
forudvikling.
samarbejde og arbejdsmiljø i den periode,
elevers læring,
trivsel og
hvorNærværende
PFL har løbet.
rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
Sammenfattende
er derergrund
at den
hæfteenkelte
sig ved,skoleleders
at niveauetansvar,
er staI modsætning til tidligere
det i til
dag
bilt
højt,
at der
ikkeforskellige
er tale om nævneværdige
forandringer,
måske
hvem
derog
skal
tildeles
former for støtte.
Det er ikkeog
tidligere
om
en beskeden,
fremgang
2015 til
2017.
blevet
undersøgt,men
omstatistisk
det har usikker
konsekvenser
for,frahvem
der
tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
Resultater
i relation
piger
og drenge
funktionsniveau
(meretil
end
en standardafvigelse
under gennemsnittet
Med
hensyn
til
forskel
mellem
piger
og
drenge
analyseres tallene
for alle elever).
for Undersøgelsen
forældrenes vurdering
af dagtilbuddet,
kontaktpædagogernes
viser, at forskellene
mellem de
elever, der modtager
vurdering
af børnene
ogerbørnenes
egne vurderinger.
Selvom
og ikke modtager
støtte,
relativt beskedne.
Det ser med
andrepigerne
ord ud
gennemgående
scorer
højere
end
drengene,
kan
man
notere
sig,
der
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kanatman
med
til betydelig
forældresvar
udtryktafi drenge
500-point-skalaen
en beskeden
se, athensyn
der er en
overvægt
blandt dem,erder
får støtte.
fremgang
fra T1 til T2,
at derrelativt
hverken
i T1 ellererT2
er nogen
signiEn mulig forklaring
er, men
at drenge
hyppigere
mere
udadreagefikant
mellem
forældresvar
relation
børnenes
køn. faglige
rende forskel
og derfor
lettere
at få øje påi end
pigertilmed
tilsvarende
Der
er
vigtige
forskelle
i
genkendelse
af
bogstaver
og
tal,
som viseri
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
den
kønsforskelle
den tidlige
gruppe,start
der af
tildeles
støtte. i forhold til skolerelaterede præstationer. Med hensyn til genkendelse af tal ser man, at drenge har en større
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standardafvigelse end piger. Dette indikerer, at det er ikke alle drenge,
der klarede sig dårligere end pigerne, men at det er en særlig gruppe
af drenge, der har svært ved at lære tal, mens det ikke er noget problem
for andre.
Det kan også være interessant at notere sig, at piger ikke alene scorer
Forord
højere end drenge med hensyn til kommunikation og sprog samt
sociale færdigheder, men også, hvilket kan være overraskende, at
pigerne scorer
højere
end
drengene
med hensyn tili kontaktpædagogerHermed
foreligger
den
anden
forskningsrapport
e-bogsserien Empines
vurdering
af
motorik
og
fysisk
aktivitet.
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenPigerne
vurderer relationen
voksne
højere, end
drengene
ter for
Skoleforskning
(dagtilbud til
og de
skoler),
i samarbejde
med
Aarhus
gør, og det samme gælder trivsel. På alle dimensionerne er der fremgang
Universitetsforlag.
fra T1
til T2,
på ingen
af dimensionerne
kan
konstateres
nogen
NCS
blevmen
åbnet
i august
2016, og centret
erder
i dag
ramme for
tolv
udjævning
af
de
kønsstrukturelle
forskelle.
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
Det
skal dog
tilføjes,
at kønsbetingede
forskelle, som ide
målt
NCS
arbejder
med
empirisk
skole- og dagtilbudsforskning
et er
såkaldt
i denne aldersgruppe
i disse kortlægninger,
er viden
unor”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med ikke
sigtenødvendigvis
på at bidrage til
male
set
i
et
udviklingspsykologisk
og
et
neurobiologisk
lys.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
Resultater
i relation
modersmål
elevers
læring,
trivsel ogtiludvikling.
I analysen
opererer
vi med
tre grupper
i forhold
etnisk baggrund:
Nærværende
rapport
handler
om fagligt
lavt til
præsterende
elever.
1.
Familier
med
dansksproglig
baggrund.
2.
Familier
med
ikke-dansk,
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
vestlig-sproglig
baggrund.
3. Familier
ikke-dansk,
ikke-vestlighvem
der skal tildeles
forskellige
formermed
for støtte.
Det er ikke
tidligere
sprogligundersøgt,
baggrund. om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
blevet
DetI analysen
er indledningsvist
vigtigt
at%tage
et metodisk
forbehold:
Man
støtte.
undersøges
de 15,8
af eleverne,
der har
et lavt fagligt
kan
ikke
ud
fra
tallene
se,
om
sammensætningen
af
indvandrergruppen
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
har alle
ændret
sig fra T1 til T2. Hvis fx andelen af børn fra familier, der taler
for
elever).
et sprog,
som lignerviser,
dansk,
er faldet i forhold
samlede
gruppe
Undersøgelsen
at forskellene
mellem til
de den
elever,
der modtager
af fremmedsprogede
med
vestlig beskedne.
baggrund,Det
harser
detmed
storandre
indflydelse
og
ikke modtager støtte,
er relativt
ord ud
på
resultaterne,
som
derfor
ikke
kan
henføres
til
pædagogiske
indsatser
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
elleratinstitutionelle
forhold.
se,
der er en betydelig
overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageTrivsel og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
rende
For alle grupper
visererresultaterne,
tallene vedrørende
er lidti
støttebehov.
Endelig
der en klar at
overvægt
af børn medtrivsel
diagnoser
højere
i T2, end
de var istøtte.
T1. Det skal dog understreges, at trivselsværden
gruppe,
der tildeles
dier generelt er meget høje overalt. For den lavest scorende gruppe,
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nemlig dem med dansksproglig baggrund, er det gennemsnitlige
tal 3,69 i forhold til den originale skala fra 1 til 4. Der er en højere trivsel
for børn med dansk som andetsprog end for børn, som taler dansk
derhjemme, både ved T1 og T2. Sammenfattende kan børnenes trivsel
vurderes
positivt: Trivsels-niveauet er højt, forskellene mellem grupForord
perne er små, og hvis vi skulle tale om en udvikling, er den ubetydelig,
men positiv for alle grupper af børn.
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empi-

Relation
barn og voksen som udgives af NCS, Nationalt Cenrisk skole-mellem
og dagtilbudsforskning,

Alle
grupper
har højere
tal fra T1og
tilskoler),
T2, og børn
med en med
ikke-dansk,
ter for
Skoleforskning
(dagtilbud
i samarbejde
Aarhus
vestlig
sprogbaggrund og børn med dansk som modersmål er ikke forUniversitetsforlag.
skellige,
ikke-vestlig
NCShvorimod
blev åbnetfremmedsprogede
i august 2016, ogmed
centret
er i dag baggrund
ramme forligger
tolv
lidt
lavere
end
de
to
andre
grupper
med
hensyn
til
børnenes
vurdering
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
af
relationen
de voksne.
NCS
arbejdertilmed
empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
Forbedringerne
over tid er ikke
ville man
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.store,
med men
sigte dette
på at bidrage
til heller
viden
ikke
kunne
forvente,
fordi
niveauerne
i
T1
udtrykt
i
absolutte
tal
alleom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
rede
var meget og
høje.
institutionelle
politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.

Genkendelse
af talrapport
og bogstaver
Nærværende
handler om fagligt lavt præsterende elever.

Det
kan noteres,
der ikkeererdet
nogen
af danske
I modsætning
til at
tidligere
i dagsignifikant
den enkelteforandring
skoleleders
ansvar,
børns
resultater,
og
at
fremmedsproglige
børn,
uanset
om
de
har
vestlig
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
eller
klarer sigfor,
statistisk
signifikant
blevetikke-vestlig
undersøgt,sproglig
om det baggrund,
har konsekvenser
hvem der
tildeles
dårligere
end børn
med danskdesproglig
bliver
støtte. I analysen
undersøges
15,8 % afbaggrund.
eleverne, Denne
der harforskel
et lavt fagligt
endnu
større
i
T2,
end
den
var
i
T1,
tilsyneladende
ikke
mindst
for
børn
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
med
ikke-vestlig
for alle
elever). baggrund. Det bør også noteres, at denne forskel både
gælder
for genkendelse
ogmellem
tal.
Undersøgelsen
viser,afatbogstaver
forskellene
de elever, der modtager
Dette
kan dogstøtte,
ikke nødvendigvis
tolkes som
af PFL
eller
og ikke
modtager
er relativt beskedne.
Det en
sereffekt
med andre
ord
ud
af
dagtilbuddets
indsats,
fordi
man
ikke
kender
den
sammensætning,
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
som
har. Hvisafder
sker blandt
en forandring
se, atudlændingegruppen
der er en betydelig overvægt
drenge
dem, deri sammenfår støtte.
sætningen
i forhold er,
til nationalitetsbaggrund,
fx påergrund
nye flygtEn mulig forklaring
at drenge relativt hyppigere
mereafudadreageninge,
kanderfor
resultaterne
meget
hurtigt,
uden
at det harfaglige
noget
rende og
lettere forandres
at få øje på
end piger
med
tilsvarende
at
gøre
med
den
pædagogiske
indsats.
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Sociale færdigheder, kommunikation og sprog

Selvom der generelt set er fremgang fra T1 til T2 med hensyn til
kontaktpædagogernes vurdering af børnenes sociale færdigheder, har
denne fremgang ikke ændret på forholdet mellem vurderingen af
Forord
sociale færdigheder for børn med dansk, vestlig, ikke-dansk og ikkevestlig sproglig baggrund: kontaktpædagogerne vurderer stadigvæk i
T2 sociale
færdigheder
hos børn
med dansk som
andetsprogEmpiklart
Hermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
lavere,
endogdedagtilbudsforskning,
vurderer sociale færdigheder
forafbørn
med
dansk sprogrisk
skolesom udgives
NCS,
Nationalt
Cenlig baggrund.
ter
for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Hvad angår kontaktpædagogernes vurdering af kommunikation
Universitetsforlag.
og sprog,
bliver
børni med
dansk
signifikant
NCS blev
åbnet
august
2016,som
og andetsprog
centret er i vurderet
dag ramme
for tolv
lavere
end
børn,
som
taler
dansk
derhjemme.
Dette
forhold
har
ikke
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
ændret
sig fra med
T1 tilempirisk
T2, og det
er statistisk
signifikant. Deti et
er såkaldt
vigtigt
NCS
arbejder
skoleog dagtilbudsforskning
at notereeffectiveness”-perspektiv,
sig, at ikke alene er forskellene
mellem
vurderingen
af viden
kom”school
dvs. med
sigte på
at bidrage til
munikation
og
sprog
for
børn
med
dansksproglig
baggrund
og
for
børn
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
med fremmedsproget
baggrund
fortsat
institutionelle
og politiske
indsatser
og iøjnefaldende
på den andenstor,
side men
børnsogså
og
at den beskedne
fremgang
fra T1 til T2 for børn med dansksproglig
elevers
læring, trivsel
og udvikling.
baggrund
ikke kan
genfindes
hos børn
med fremmedsproget,
vestlig
Nærværende
rapport
handler
om fagligt
lavt præsterende elever.
baggrund.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
Motorikundersøgt,
og fysisk aktivitet
blevet
om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
I T2 findes
der kun
en beskeden
mellem
med
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8 forskel
% af eleverne,
derbørn
har et
lavtdanskfagligt
sproglig
baggrund
og
børn
med
ikke-dansksproglig
baggrund,
hvad
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
angår
vurdering af motorik og fysisk aktivitet.
for
allekontaktpædagogernes
elever).
DetUndersøgelsen
kan også noteres,
for vurderingen
motorik
og
viser,atatfremgangen
forskellene mellem
de elever,afder
modtager
fysisk
fordeler
ensartet
mellem Det
børnser
med
og
ikkeaktivitet
modtager
støtte, sig
er relativt
beskedne.
meddansksproglig
andre ord ud
baggrund
og
børn
med
ikke-dansksproglig
baggrund.
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
Forældres
vurdering er,
af information
fra børnehaven
En
mulig forklaring
at drenge relativt
hyppigere er mere udadreageMan kan
notere lettere
sig, at det
forældre
medtilsvarende
vestlig fremmedrende
og derfor
at fåsærligt
øje på er
end
piger med
faglige
sproget
baggrund,
der
udtrykker
en
høj
tilfredshed
i
T2,
og
at
tallet
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnosereri
højere,
end det
var for samme
den
gruppe,
der tildeles
støtte. variabel i T1. Også for forældre med
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en dansksproglig baggrund er der fremgang fra T1 til T2, mens forandringen fra T1 til T2 er usikker for forældre med en fremmedsproget,
ikke-vestlig baggrund. Det skal dog tilføjes, at den generelle fremgang
skal ses i lyset af, at vurderingen af information fra børnehaven på den
originale
talskala fra 1 til 4 viser, at der fortsat er rum for forbedring.
Forord
Resultater i relation til uddannelsesniveau

Et
af de spørgsmål,
trækkes
frem, er, om pædagogiske
indEmpisatser
Hermed
foreliggersom
den ofte
anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
reducerer
betydningen
af børnenes
sociale
arv.afDette
vi analyseret
risk skole- og
dagtilbudsforskning,
som
udgives
NCS,har
Nationalt
Cenved
at Skoleforskning
se på resultaterne
for børnene
i forhold
til forældrenes
udter for
(dagtilbud
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
dannelsesniveau.
Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv

Trivsel
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.

Der
ikke nogen
trivsel
i forhold til moderens
udNCSerarbejder
medrelevant
empiriskforskel
skole- iog
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
dannelse,
hverken i T1 eller i T2. Hvis
intentionen
er,bidrage
at dagtilbuddet
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
sigte på at
til viden
skal
kompensere
for
sociale
uligheder
målt
i
forskelle
i
uddannelsesom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
baggrund,
er dette
resultat positivt:
Det
at der
er enside
storbørns
”trivselinstitutionelle
og politiske
indsatser
ogviser,
på den
anden
og
slighed”
i de deltagende
elevers læring,
trivsel og dagtilbud
udvikling.på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund,
og at den
lille fremgang
medfagligt
hensyn
trivsel fra T1elever.
til T2
Nærværende
rapport
handler om
lavttilpræsterende
er
sket
på
tværs
af
forskelle
i
forældres
uddannelsesbaggrund.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere

Genkendelse
af tal og
blevet undersøgt,
ombogstaver
det har konsekvenser for, hvem der tildeles

Tallene
fra T2 viser
stor forskel
med%hensyn
til genkendelse
affagligt
tal og
støtte. I analysen
undersøges
de 15,8
af eleverne,
der har et lavt
bogstaver
mellem
de
forskellige
uddannelsesgrupper.
Variansanalysen
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
viser,
forskellene bliver større fra T1 til T2. Forskelle i præstation
for alleatelever).
mellem
grupper med
forskellig
social arv
er næsten
universelle,
så det
Undersøgelsen
viser,
at forskellene
mellem
de elever,
der modtager
overrasker
ikke, atstøtte,
de findes
også i disse
populationer.
Menandre
det kan
godt
og ikke modtager
er relativt
beskedne.
Det ser med
ord
ud
overraske
og
skuffe,
at
forskellene
ikke
er
blevet
mindre,
ja
måske
ovenitil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
købet
en smule
større fraovervægt
T1 til T2.af drenge blandt dem, der får støtte.
se, at der
er en betydelig
Forklaringen
på er,
forskellene
megethyppigere
kompliceret,
fordiudadreageforskelle i
En mulig
forklaring
at drengeerrelativt
er mere
præstation
har mange
Forpå
detend
første
findes
typisk forskelle
rende og derfor
letterekilder.
at få øje
piger
medder
tilsvarende
fagligei
støtte
fra
hjemmet.
For
det
andet
er
der
flere
tosprogede
børn
blandti
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
forældre
medder
lavttildeles
uddannelsesniveau.
Der er desuden typisk flere børn
den gruppe,
støtte.
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fra en ustabil familiesituation i gruppen af børn, hvis forældre har en
lav uddannelse. Det viser, at hvis dagtilbuddet skal påvirke kompetenceforskelle som fx genkendelse af tal og bogstaver, vil man skulle ind
og arbejde med andre forhold som social ustabilitet eller de problemer,
som en tosproglig baggrund giver.
Forord
Sociale færdigheder, kommunikation og sprog
samt motorik
og fysisk
Hermed
foreligger
denaktivitet
anden forskningsrapport i e-bogsserien EmpiKontaktpædagogernes
vurdering
af sociale
færdigheder
er klart afhænrisk skole- og dagtilbudsforskning, som
udgives
af NCS, Nationalt
Cengig for
af børnenes
sociale
baggrundogudtrykt
ter
Skoleforskning
(dagtilbud
skoler),i imoderens
samarbejdeuddannelsesmed Aarhus
grundlag både i T1 og i T2. Der er dog sket en overgennemsnitlig forUniversitetsforlag.
bedring
resultatet
de børnegrupper,
alenefor
hartolv
en
NCS afblev
åbnet i for
august
2016, og centrethvis
er imødre
dag ramme
grundskoleuddannelse.
Detteforskningsbaserede
hjælper til at reducere
den samlede forforskningsprojekter
og/eller
udviklingsprojekter.
skel i forhold
uddannelsesbaggrund
fra T1 til T2.
NCS
arbejdertilmed
empirisk skole- og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
I forhold
til kommunikation ogdvs.
sprog
ersigte
det i T2
fortsat
de grupper,
”school
effectiveness”-perspektiv,
med
på at
bidrage
til viden
hvis
forældre
har
den
laveste
uddannelsesbaggrund,
som
bliver
vurderet
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
med den lavesteog
score
af kontaktpædagogerne.
Selvom
derside
er forskel
institutionelle
politiske
indsatser og på den
anden
børns for
og
alle grupper,
ertrivsel
det kun
med en mor med grundskoleuddannelse,
elevers
læring,
ogbørn
udvikling.
der Nærværende
er på et problematisk
niveau,
påpræsterende
den originaleelever.
skala,
rapportlavt
handler
omnemlig
fagligt2,7
lavt
sammenlignet
med
fx
3,3
for
børn
med
mødre
med
en
lang
eller
melI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
lemlang
uddannelse.
Dettefor
er støtte.
en betydelig
hvem
dervideregående
skal tildeles forskellige
former
Det er forskel.
ikke tidligere
Imidlertid
kan man
lave konsekvenser
indsatser direkte
baggrund
af disse
blevet
undersøgt,
om ikke
det har
for,påhvem
der tildeles
tal. ForI bag
talleneundersøges
gemmer sig
forhold.
støtte.
analysen
demere
15,8 %komplekse
af eleverne,
der harFx
et kan
lavt sprogfagligt
barrierer
være
et
særskilt
problem,
fordi
der
er
en
overrepræsentation
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
af børn
med anden sproglig baggrund end dansk i gruppen af børn med
for
alle elever).
en mor
med grundskoleuddannelse.
er der
storder
intern
variaUndersøgelsen
viser, at forskelleneLigeledes
mellem de
elever,
modtager
tionikke
i gruppen
med
lavteruddannede
mødre.Det
Dette
at ord
der ud
er
og
modtager
støtte,
relativt beskedne.
ser betyder,
med andre
nogle
børn
fra
denne
gruppe,
som
klarer
sig
godt,
mens
andre
trækker
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
gennemsnittet
ned.
se,
at der er en betydelig
overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
Hvad forklaring
angår motorik
og fysisk
aktivitet,
er deterlidt
overraskende,
En mulig
er, at drenge
relativt
hyppigere
mere
udadreageat der er
statistisk
signifikant
mellem
forskelle faglige
i mødrende
ogenderfor
lettere
at få øjesammenhæng
på end piger med
tilsvarende
renes
uddannelsesbaggrund
og
kontaktpædagogernes
vurdering
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoserafi
motorik
og fysisk
aktivitet.
Det skal understreges, at der ikke er sket
den
gruppe,
der tildeles
støtte.
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nogen ændring i dette mønster fra T1 til T2. Det skal ligeledes understreges, at ulighederne ikke er voldsomt store hverken i T1 eller i T2,
så der er givetvis ikke samme grund til opmærksomhed på dette, som
der er i forhold til forskelle i sproglige færdigheder.

Forord

Forældrenes vurdering af information fra og tilfredshed
med dagtilbuddet

Forældrenes
vurdering
af information
fra dagtilbuddet
og deres
tilHermed foreligger
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empifredshed
dagtilbuddet er højere,
jo kortere
uddannelse
moderen
risk skole-med
og dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Nationalt
Cenhar.
EnSkoleforskning
del af forklaringen
kan muligvis
tilskrives
etniske forskelle,
nemter for
(dagtilbud
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
lig
at der er en større andel af forældre med en ikke-dansk etnisk
Universitetsforlag.
baggrund
i den
gruppe,
som2016,
alene
en grundskoleuddannelse.
NCS blev
åbnet
i august
og har
centret
er i dag ramme for tolv
Der
er
ikke
sket
forskydninger
i
dette
mønster
fra T1
til T2.
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
NCS arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Introduktion til PFL – dagtilbud
3 Forord
Efter de første
kapitlers
sammenfatning
af resultaterne
for PFL –EmpidagHermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
tilbud
kommer
i dette og de følgende
kapitler
en mere
detaljeret
risk
skoleog dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Nationalt
Cengennemgang
af projektet.
Det er og
vanskeligt
undgå gentagelser.
De
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud
skoler), iatsamarbejde
med Aarhus
beklager vi.
Universitetsforlag.
Dagtilbudsdelen
Program
de
NCS
blev åbnet iafaugust
2016,for
oglæringsledelse
centret er i dagbaserer
rammesigforpåtolv
samme idéer som programmets
skoledel, der i efteråret
2014 modtog
forskningsprojekter
og/eller forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
en bevilling
21 millioner
kronerogfradagtilbudsforskning
A.P. Møller Fonden,
som
NCS
arbejderpåmed
empirisk skolei etog
såkaldt
2
13 danske
kommuner deltager i. Deltagelse
i programmets
dagtilbuds”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte
på at bidrage
til viden
del
finansieres
selvstændigt
af
den
enkelte
kommune.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Programmerne
for læringsledelse
blev
etableinstitutionelle
og politiske
indsatser (skole
og på og
dendagtilbud)
anden side
børns
og
ret af LSP,
Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling og
elevers
læring,
trivsel og udvikling.
pædagogisk
praksis,
Institut
for Læring
Filosofi,
Universitet,
Nærværende
rapport
handler
om og
fagligt
lavt Aalborg
præsterende
elever.
men
fra
efteråret
2016
blev
programmerne
flyttet
til
Nationalt
Center
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
for Skoleforskning
(skole
og dagtilbud)
på støtte.
DPU, Aarhus
Universitet,
hvem
der skal tildeles
forskellige
former for
Det er ikke
tidligere
hvilket undersøgt,
skete i tæt samarbejde
med
Aalborg Universitet.
I efteråret
2018
blevet
om det har
konsekvenser
for, hvem
der tildeles
blev Program
forundersøges
læringsledelse
– dagtilbud
flyttetder
tilbage
Aalborg
støtte.
I analysen
de 15,8
% af eleverne,
har ettil
lavt
fagligt
Universitet.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
Program
for læringsledelse – dagtilbud varer fire år (2015-2019) og
for alle
elever).
har Undersøgelsen
som sit overordnede
mål
at bidragemellem
til, at de
viser, at
forskellene
dedeltagende
elever, der dagtilbud
modtager
etablerer
tilbud, der:
og
ikke modtager
støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til,
det er pædagogisk
relativt tilfældigt,
får støtte. Endvidere
kan man
1. at
Knytter
praksishvem
medder
læreplanstemaer
formuleret
se, at
der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
i dagtilbudsloven.
En
mulig
forklaring
er, atsådrenge
relativt
hyppigere
er mere
udadreage2. Udfordrer
alle børn,
de opnår
trivsel,
læring og
udvikling.
rende
og derfor
lettere at fåaføje
på endbaggrund
piger medsom
tilsvarende
3. Mindsker
betydningen
børnenes
ulighed, faglige
støttebehov.
er der
en klar overvægt af børn med diagnoser i
fattigdomEndelig
og sociale
problemer.
den gruppe, der tildeles støtte.
2. Se evt. mere om programmet på www.laeringsledelse.dk
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Programmets indsatser og initiativer har derfor blandt andet fokus
på at bidrage til, at det pædagogiske personale og ledelse i dagtilbud
opnår kompetencer til at:
1. Kunne planlægge, gennemføre, vurdere, begrunde og kvalificere
Forord
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter – baseret på læreplanstematiseret arbejde og tilpasset børns forskellige funktionsniveauer.
2. Kvalificere de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter – og børneHermed
foreligger
den –anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empimiljøet
som helhed
og skabe
forbindelse mellem
børns funkrisktionsniveauer,
skole- og dagtilbudsforskning,
udgives
af NCS, Nationalt
Cenhverdagen somsom
helhed
og læreplanerne,
både for
ter for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med
Aarhus
det enkelte barn og hele børnegruppen.
Universitetsforlag.
3.
Dokumentere og identificere tegn på læring og trivsel.
NCS blev
åbnetdata
i august
2016, og centretom
erbørns
i dag ramme
for tolv
4. Kunne
anvende
og forskningsviden
trivsel, læring
forskningsprojekter
forskningsbaserede
og udvikling medog/eller
det formål
at være i stand til udviklingsprojekter.
at justere det
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
pædagogiske arbejde, både for det enkelte barn og for hele
”school
effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
børnegruppen.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Med
udgangspunkt
i arbejdetindsatser
med en synlig,
målorienteret
dagtilbudsinstitutionelle
og politiske
og på den
anden side
børns og
didaktik
og udviklingspædagogik
skal deltagerne i Program for læringselevers læring,
trivsel og udvikling.
ledelse
– dagtilbud
agere som
professionelle
Medelever.
inspiNærværende
rapport
handler
om fagligtlæringsledere.
lavt præsterende
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på
alle
niveauer
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på det enkelte
Dender
foregår
af
støtte. Iskal
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undersøges
de 15,8dagtilbud.
% af eleverne,
har eti ledelsen
lavt fagligt
det
enkelte
dagtilbud,
som
skal
have
fokus
på
børns
trivsel,
læring
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
og
for udvikling
alle elever).og på kvaliteten af den pædagogiske praksis, som det
pædagogiske
personale
Ledelse
af det de
enkelte
pæUndersøgelsen
viser,udfører.
at forskellene
mellem
elever,dagtilbuds
der modtager
dagogiske
indsatser
handler
derfor
også omDet
at ser
være
tætandre
på praksis,
og ikke modtager
støtte,
er relativt
beskedne.
med
ord ud
sætte
klare
læringsmål,
skabe
et
fælles
pædagogisk
sprog
blandt
det
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
pædagogiske
op om
mellem
dagtilbud
og
se, at der er enpersonale,
betydeligstøtte
overvægt
af samarbejdet
drenge blandt
dem, der
får støtte.
hjem,
levere
data omer,
børns
læring,relativt
trivselhyppigere
og udvikling
til dagtilbuddets
En mulig
forklaring
at drenge
er mere
udadreagemedarbejderteam
og sørge
rammesætning
facilitering
af komperende og derfor lettere
at fåforøje
på end piger og
med
tilsvarende
faglige
tenceudvikling
af
dagtilbuddets
pædagogiske
personale.
Læringsstøttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
ledelse
foregår
i dagtilbuddets medarbejderteam, som skal
den gruppe,
derligeledes
tildeles støtte.
arbejde systematisk, analytisk og forskningsinformeret med udvikling
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af egen og fælles pædagogiske praksis. Den foregår i gennemførslen
af den enkelte pædagogiske aktivitet, hvor den enkelte pædagog eller
pædagogmedhjælper er læringsleder, dvs. er leder af børns læring og
trivsel. Den enkelte medarbejder skal her alene og i fællesskab med
kolleger formulere klare lærings- og trivselsmål for det enkelte barn og
Forord
gennem formelle og uformelle feedback-processer identificere tegn på
læring og trivsel. De skal sikre, at deres pædagogiske praksis virker efter
hensigten.foreligger
Og de skal
hvad
de skal gøre, når ibørn
ikke lærerEmpieller
Hermed
denvide,
anden
forskningsrapport
e-bogsserien
trives
somog
forventet
set i forhold som
til deres
funktionsniveau
(ibid.).Cenrisk
skoledagtilbudsforskning,
udgives
af NCS, Nationalt
OmSkoleforskning
målene for dagtilbudsdelen
programmet
nås, afgøres
ud fra
ter for
(dagtilbud og af
skoler),
i samarbejde
med Aarhus
to kriterier:
Universitetsforlag.
blev åbnetati august
2016,
og centret ersker
i dagenramme
• NCS
Proceskriteriet:
der i løbet
af programmet
varig for tolv
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
ændring af kulturen
i de deltagende
dagtilbud udviklingsprojekter.
i form af en stærNCS
arbejder
med
empirisk
skoleog
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
kere tillid til og trivsel i dagtilbuddet.
”school
effectiveness”-perspektiv,
med sigte påsker
at bidrage
• Produktkriteriet:
at der i løbetdvs.
af programmet
en klar, til viden
om målbar
forholdet
mellem af
pådet
denenkelte
ene side
pædagogiske,
ledelsesmæssige,
forbedring
dagtilbuds
kvalitet
og dermed
institutionelle
og
politiske
indsatser
og
på
den
anden
side børns og
af børnenes læring og trivsel fra den første kortlægningsunderelevers
læring,
trivsel
og
udvikling.
søgelse i 2015 til den anden i 2017 og igen fra denne kortlægningsNærværende
rapport
handler
om fagligt lavt præsterende elever.
undersøgelse til
den tredje
i 2019.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
Kvalitet
i dagtilbud
blevet
undersøgt,
om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
3
Ifølge OECD
er undersøges
de to størstedeudfordringer
i dagtilbud
i disse
år:fagligt
1) en
støtte.
I analysen
15,8 % af eleverne,
der har
et lavt
stigende
etnisk
diversitet
i
dagtilbuddene,
og
2)
dagtilbuds
betydning
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
somalle
skoleforberedende
system. OECD understreger sammenhængen
for
elever).
mellem
de to udfordringer,
der, varetaget
med de
kvalitet,
større
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem
elever,kan
derløse
modtager
generelle
velfærdsproblemstillinger
som social
og
ikke modtager
støtte, er relativt beskedne.
Det serarv,
medkønsbestemte
andre ord ud
læringsforudsætninger
og
etniske
reproduktionsmekanismer,
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidereinklusion
kan man
m.v.
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
I arbejdet
med at
dagtilbud
høj kvalitet
kan udadreageforskning i
En mulig
forklaring
er,skabe
at drenge
relativtafhyppigere
er mere
almen og
pædagogisk
virksomhed
0-6-årige
vise tilsvarende
os, at betydningen
rende
derfor lettere
at få øjefor
påde
end
piger med
faglige
af,
hvordan
kontekstuelle
faktorer
i
læringsmiljøet
håndteres,
og
pæda-i
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
den gruppe, der tildeles støtte.
3. www.oecd.org
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gogisk kvalitet hænger sammen (Broström og Vejleskov, 2009; Hansen,
2014, 2015a; Sheridan, Samuelsson og Johansson, 2009).
Kontekstuelle faktorer er ikke mindst faktorer som relationen mellem barn og voksen, relationen mellem barn og barn, dagtilbuddets
inklusionsstrategier,
dagtilbuddenes evne til at koble omsorg og læring,
Forord
interaktionernes karakter (evnen til empati), forældrenes syn på dagtilbuddet, læringens målrettethed, pædagogikkens indhold og pædagogiske
ledelsesforhold
og det pædagogiske
personales
Hermed strategier,
foreligger den
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empisyn
på
fx
læring.
Pædagogisk
kvalitet
er
karakteren
af,
hvordan
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt disse
Cenkontekstuelle
forhold(dagtilbud
håndteresog
(Hansen,
Dissemed
elementer
ter for Skoleforskning
skoler), i2015b).
samarbejde
Aarhus
er
gensidigt afhængige af hinanden. I den forstand forstås kvalitet som
Universitetsforlag.
det,NCS
der konstituerer
et udkomme
af pædagogik
blev åbnet i læringsmiljøet.
august 2016, ogIkke
centret
er i dag ramme
for tolv
–forskningsprojekter
men forudsætningen.
Sylva
et
al.
(2004)
beskriver
pædagogisk
kvaliog/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
tet
som:
NCS
arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
på at som
bidrage
til viden
1.”school
Et læringsmiljø,
der er udfordrende
og ersigte
planlagt
et intenomtionelt
forholdet
mellem
på denlæringsmål
ene side pædagogiske,
miljø
med opsatte
og planlagteledelsesmæssige,
trin, der må
institutionelle
og
politiske
indsatser
og
på
den
anden
side børns og
formodes at bringe barnet til målet.
elevers
læring,
trivsel
og
udvikling.
2. Et læringsmiljø, hvor den professionelle voksne leder børnenes
Nærværende
rapport læringsprocesserne
handler om fagligt lavt
præsterende
elever.
læring.
Hun synliggør
og sikrer,
at børnene
I modsætning
til tidligere
er det i dagtrin
deni den
enkelte
skoleleders
ansvar,
kommer igennem
de nødvendige
rigtige
rækkefølge
hvem
tildeles forskellige
former for støtte. Det er ikke tidligere
ogder
nårskal
det planlagte
mål.
blevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
for,Hvor
hvem
der
tildeles
3. Et læringsmiljø præget af varme interaktioner.
den
professtøtte.
I analysen
undersøges
15,8 % af og
eleverne,
der har et lavt
fagligt
sionelle
voksne
næres vedde
samværet
det pædagogiske
arbejde.
funktionsniveau
(mere end eninteraktionerne
standardafvigelse
under
gennemsnittet
Hvor kommunikationen,
og de
intersubjektive
for alle
elever).
episoder
er præget af følelsen af nærvær, interesse, nysgerrighed
Undersøgelsen
viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og delte hensigter.
og ikke
modtager støtte,
er relativt
beskedne.
Detalene
ser med
andre ord
4.
Et læringsmiljø,
der forstår,
at omsorg
aldrig
er omsorg,
ogud
til, at
det eraldrig
relativt
tilfældigt,
hvem
derprocesser
får støtte.hænger
Endvidere
kan man
læring
alene
er læring.
Begge
uløseligt
se, at
der er en
af drenge
blandtDet
dem,
der fårevnen
støtte.
sammen
ogbetydelig
formidlesovervægt
i ét og samme
moment.
er netop
En mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er
mere
udadreagetil at forstå disse elementer som ét, der gør, at læringen bliver
rende
og derfor lettereogatatfåomsorgen
øje på endbliver
pigergrundlag
med tilsvarende
faglige
meningsskabende,
for barnets
støttebehov.
Endelig er der
klar overvægt af børn med diagnoser i
stadige overskridelser
ogen
tilblivelser.
den gruppe, der tildeles støtte.
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5. Et læringsmiljø, der støtter børns sociale læring, fx konfliktløsning
og inkluderende miljøer.
6. Et læringsmiljø, der indregner og støtter forældre i forhold til
børns læring i hjemmet.

Forord

Sheridan et al. (2009) beskriver pædagogisk kvalitet ud fra fire dimensioner, der alle rummes og danner grundlag for kvalitet:

Hermed
foreligger den anden
forskningsrapport
1. Samfundsdimension:
Læreplaner,
der er med itile-bogsserien
at danne målEmpiog
riskpå
skoleog
dagtilbudsforskning,
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udgives
af
NCS,
Nationalt
Cenden måde indgår i planlægning og udførelse af læringsarbejdet.
ter
for
Skoleforskning (dagtilbud
og skoler),
i samarbejde
meddet
Aarhus
4 perspektiv,
at forstå
2. Pædagogdimensionen:
Pædagogens
Universitetsforlag.
professionelle perspektiv på arbejdet både som fagperson og menNCS
neske.blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
3. Børnedimensionen:
Barneperspektivet,
at forstå
barnets
NCS
arbejder
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empirisk
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dagtilbudsforskning
et såkaldt
bevæggrunde og dets baggrund, og at være nysgerrig på idets
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på at bidrage til viden
emotionalitet
og intentionalitet.
om
forholdet mellem på den ene
sidefor
pædagogiske,
ledelsesmæssige,
4. Virksomhedsdimensionen:
Vilkår
børns læring,
at forstå
institutionelle
og
politiske
indsatser
og
på
den
anden
børns og
de kontekstuelle vilkår for barnets læringsprocesser, side
fx andre
elevers
læring,
trivsel
og
udvikling.
børn, venskaber, indflydelse fra det pædagogiske personales
Nærværende
handler om fagligtforældre
lavt præsterende
elever.
arbejdsvilkår, rapport
deres uddannelsesniveau,
og forældreI modsætning
tidligere
er det i dag
den enkelte
skoleleders ansvar,
samarbejde,tillokale
pædagogiske
holdninger
og kulturer,
hvem
der skal tildeles
forskellige
former
institutionens
fysiske
indretning
osv.for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
I arbejdet
med deundersøges
kontekstuelle
faktorer,
der ifølgeder
ovenstående
forskstøtte.
I analysen
de 15,8
% af eleverne,
har et lavt fagligt
ning
kan
være
med
til
at
konstituere
kvalitet
i
programmets
deltagende
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
dagtilbud,
bliver følgende kompetencer vigtige: kompetence til at
for
alle elever).
bygge
sit arbejde påviser,
barnets
perspektiv,mellem
kompetence
til atder
fastholde
et
Undersøgelsen
at forskellene
de elever,
modtager
intersubjektivt
perspektiv,
til at skabe
læring
hændelser.
og
ikke modtager
støtte, erkompetence
relativt beskedne.
Det ser
medafandre
ord ud
Kompetence
til
at
introducere
barnet
til
forudbestemt
indhold
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan samt
man
skabe
aktiviteter,
der
er
både
målorienterede
og
barnecentrerede.
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
I Program
for læringsledelse
dagtilbud
er det vigtigste
En mulig
forklaring
er, at drenge–relativt
hyppigere
er merevirkemiddel
udadreageog denog
centrale
kontekstuelle
fakrende
derforindsats
lettere iatarbejdet
få øje påmed
endovenstående
piger med tilsvarende
faglige
torer,
at
der
i
programmet
gennem
alle
fire
år
foregår
en
omfattende
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
kompetenceudvikling
alle programmets professionelle aktører.
den
gruppe, der tildelesforstøtte.
4. I dagplejen vil det her være dagplejerens perspektiv.
Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

30

Denne kompetenceudviklingsindsats bygger på følgende principper:
• Kompetenceudvikling skal være forskningsinformeret, dvs. være
informeret af eksisterende forskningsviden om forholdet mellem
Forord
pædagogiske indsatser og børns trivsel, læring og udvikling.
• Kompetenceudvikling skal være evidensinformeret, dvs. informeret af de data om børns trivsel, læring og udvikling, som indHermed
den anden
i e-bogsserien Empisamlesforeligger
og analyseres
som enforskningsrapport
del af programmet.
risk
skole- og dagtilbudsforskning,
somkollektiv
udgivesog
af teambaseret.
NCS, Nationalt Cen• Kompetenceudvikling
skal være
ter• for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med Aarhus
Kompetenceudvikling skal være praksisnær.
Universitetsforlag.
• Kompetenceudvikling skal forankres i medarbejdernes organisaNCS blev
åbnet
.5 i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
toriske
kultur
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
INCS
denne
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række
arbejder
med empirisk
og dagtilbudsforskning
grundlæggende,
praksisnære ogdvs.
teambaserede
”school effectiveness”-perspektiv,
med sigte påkompetenceforløb
at bidrage til viden
for
både
medarbejdere,
ledelse
og
kommunale
ressourcepersoner
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,i
den
enkelte kommune.
Disse
forløb har
indtil
institutionelle
og politiske
indsatser
og på
denvidere
andeni alt
sideindbefattet
børns og
pædagogisk
personale
ca. 149 dagtilbud, ca. 167 dagtilbudsledere,
elevers læring,
trivsel ogfraudvikling.
ca. 61
ressourcepersoner
forvaltningsniveau
samt
ca. 227 teamkoorNærværende
rapportpåhandler
om fagligt lavt
præsterende
elever.
dinatorer,
der
hver
især
er
tilknyttet
et
medarbejderteam.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Gennem
tilgang
til praksisnær,
forskhvem
der skaldenne
tildeles
forskellige
former forteambaseret,
støtte. Det erdataikkeog
tidligere
ningsinformeret
bliver der
programmet
især
blevet undersøgt,kompetenceudvikling
om det har konsekvenser
for, ihvem
der tildeles
lagt
vægt
på at sikre,
at det pædagogiske
personale
ledelsen
i dagstøtte.
I analysen
undersøges
de 15,8 % af eleverne,
deroghar
et lavt fagligt
tilbud
arbejder
på
basis
af
viden
om
børns
trivsel,
læring
og
udvikling,
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
og
indsatsen
for at
alle
elever). er fokuseret på lærings- og trivselsmål for det enkelte
barnUndersøgelsen
og den enkelteviser,
børnegruppe.
I denmellem
sammenhæng
spiller
programat forskellene
de elever,
der modtager
mets
tremodtager
kortlægninger
rolle,
og disseDet
vil ser
kortmed
blive
introduceog ikke
støtte,en
ervigtig
relativt
beskedne.
andre
ord ud
ret
i
det
kommende
afsnit.
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
Kortlægning
og læringsrapporter
En mulig forklaring
er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageProgram
læringsledelse
dagtilbud
medtilsvarende
en kortlægning
af
rende og for
derfor
lettere at få–øje
på end starter
piger med
faglige
læringsmiljøet
i
det
enkelte
dagtilbud.
Kortlægningen
har
fem
inforstøttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
mantgrupper:
4-, 5- og 6-årige børn, kontaktpædagoger,
den gruppe, derbørnehavens
tildeles støtte.
5. Punkterne er lavet med inspiration i Timperley, 2008.
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pædagogisk personale, forældre og ledelse. Den første kortlægningsundersøgelse og dermed dataindsamling blev gennemført i uge 38-41, 2015.
Den anden kortlægningsundersøgelse og dataindsamling blev gennemført i de samme uger i 2017. Da Kolding Kommune først blev en del af
PFL i 2016, gennemførtes den første kortlægningsundersøgelse og
Forord
dataindsamling i denne kommune først i 2016.
Kortlægningens fem informantgrupper har hver især udfyldt et
digitalt,
spørgeskema,
hvor der er afgivet
svar på en række
Hermed online
foreligger
den anden forskningsrapport
i e-bogsserien
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der
i
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firetrins
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationaltskala,
Cenhvor
erklærer sig(dagtilbud
mere ellerog
mindre
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i et udsagn.
Herudfra
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forman
Skoleforskning
skoler),
i samarbejde
med
Aarhus
gennemføres der validering og en dataanalyse af de indsamlede data.
Universitetsforlag.
Resultatet
af dette
institutionsom
NCS blev
åbnetarbejde
i auguster2016,
og centretogerkommuneprofiler
i dag ramme for tolv
børns læring og trivsel,
om trivslen
blandt det pædagogiske
personale,
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
dets indsatser
børnevurderinger
og dagtilbudsforskning
om ledernes indsatseri etogsåkaldt
forælNCS
arbejder og
med
empirisk skole- og
drenes tilfredshed
og samarbejde både
medsigte
dagtilbuddet
og indbyrdes
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
på at bidrage
til viden
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forældregruppen.
Institutionsog
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udgør
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som sikrer,
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– pædagogiske
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læring,
trivsel
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og udvikling
og med
baggrund
i sikkerlavt
viden
om børns trivsel,
Nærværende
rapport
handler
om fagligt
præsterende
elever.
læring
og
udvikling.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
6
Institutionsog kommuneprofilerne
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via en
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der skal tildeles
forskellige former for støtte.
Det er ikke tidligere
digital resultatportal,
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for, hvem
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analysenfor
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de dagtilbud
15,8 % af eleverne,
der har et lavt
fagligt
internt
i
kommunen
samt
på
tværs
af
de
deltagende
kommuner
i profunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
grammet.
Via institutionsprofilen for det enkelte dagtilbud kan dagtilfor
alle elever).
buddets
ledelse ogviser,
det pædagogiske
profiler
den enUndersøgelsen
at forskellenepersonale
mellem deseelever,
derfor
modtager
7
kelte
børnegruppes
læringsog trivselsresultater.
Profilerne
kan ord
blandt
og
ikke
modtager støtte,
er relativt
beskedne. Det ser
med andre
ud
andet
brydes
ned
på
alder,
køn
og
fx
vise
forskelle
mellem
drenge
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
og at
pigers
og læring.
Profilerne
kan bruges
det pædagogiske
se,
der ertrivsel
en betydelig
overvægt
af drenge
blandtafdem,
der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende
og derfor lettere
få øje påsamlede
end piger
medDenne
tilsvarende
6. Kommuneprofilen
viser etatdagtilbuds
resultater.
profil faglige
støttebehov.
er derhvorimod
en klarledelsen
overvægt
afenkelte
børn med
diagnoser
i
er tilgængelig forEndelig
forvaltningen,
af det
dagtilbud
har
adgang
til
en
institutionsprofil,
der
indeholder
langt
flere
visninger
og
niveauer.
den gruppe, der tildeles støtte.
7. Af dataetiske hensyn vises resultater fra grupper på under syv ikke i de institutionsprofiler, som ledelsen af det enkelte dagtilbud har adgang til.
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personale i deres daglige arbejde med at styrke børns trivsel, læring og
udvikling. Desuden kan medarbejderteamet omkring fx den enkelte
børnegruppe, en afdeling eller det samlede dagtilbud bruge kortlægningens resultater i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet med
de
seks lærerplanstemaer, forældresamarbejdet m.v.
Forord
Med afsæt i de samlede data for hver kommune (indsamlet i efteråret 2017) blev der i foråret 2016 offentliggjort en kommunal rapport
for
hver enkelt
af kortlægningens
dengang fem kommuner.
DisseEmpirapHermed
foreligger
den anden forskningsrapport
i e-bogsserien
porter
benævnes
i PFL som ”læringsrapporter”,
og denne
betegnelse
risk skoleog dagtilbudsforskning,
som udgives af NCS,
Nationalt
Cenvil
blive
brugt nedenfor.
I disseog
kommunale
læringsrapporter
blev
ter for
Skoleforskning
(dagtilbud
skoler), i samarbejde
med Aarhus
nogle
af de vigtigste fund, som forskerne har gjort i det samlede analyUniversitetsforlag.
searbejde
af kortlægningens
den
enkelte
beskrevet.
NCS blev
åbnet i augustdata
2016,fraog
centret
er kommune,
i dag ramme
for tolv
På
basis
af
den
kommunale
læringsrapport
og
resultaterne
i
det
enkelte
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
dagtilbud
identificerede
ledelsen
enkelte dagtilbud i samarbejde
NCS arbejder
med empirisk
skole-i det
og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
med
forvaltningen
og forskere en
række
udviklingsaktiviteter
med
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.
med sigte
på at bidrage til viden
fokus
på
kompetenceudvikling
for
dagtilbuddets
pædagogiske
persoom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
nale
og ledelse og
via politiske
forløb organiseret
learning’
i formog
af
institutionelle
indsatser som
og på‘blended
den anden
side børns
en
blanding
af trivsel
seminarer,
workshops, e-læring, evidensinformerede
elevers
læring,
og udvikling.
udviklingssamtaler
og strategiske
Disse
gennemførtes
Nærværende rapport
handlerindsatser.
om fagligt
lavtforløb
præsterende
elever.
iI løbet
af
efteråret
2016
og
foråret
2017.
modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
I uge
2017, blev
kortlægningen
hvem
der38-41,
skal tildeles
forskellige
former gentaget.
for støtte.Ved
Detat
ersammenligne
ikke tidligere
resultaterne
fra denne
kortlægningsundersøgelse
blevet undersøgt,
om anden
det har
konsekvenser for, hvemmed
der resultatildeles
terne
den første
kortlægningsundersøgelse
i 2015
støtte.fra
I analysen
undersøges
de 15,8 % af eleverne,
derfår
harprogrammets
et lavt fagligt
deltagere
et
billede
af
forandringer
fra
2015
til
2017.
Af
grunde,
som der
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
redegøres
for i denne rapports metodeafsnit, er det ikke muligt at sige
for alle elever).
noget
direkte om effekten
børns læring
og trivsel
af deder
gennemførte
Undersøgelsen
viser, atfor
forskellene
mellem
de elever,
modtager
kompetenceudviklingsindsatser
pædagogiske
de
og ikke modtager støtte, er relativtog
beskedne.
Det serinitiativer,
med andrefordi
ord ud
foreliggende
data
og
analyser
ikke
muliggør
en
kausal
analyse.
Herefter
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
fortsættes
medovervægt
nye, reviderede
eller
supplerende
se, at der erindsatsen
en betydelig
af drenge
blandt
dem, derinstitutiofår støtte.
nelle
og kommunale
evt. nye
udviklingsmål
yderligere
En mulig
forklaring er,indsatser
at drengeog
relativt
hyppigere
er mere iudadreageto
år, således
at den
samlede
udviklingsindsats
i Program
for læringsrende
og derfor
lettere
at få øje
på end piger med
tilsvarende
faglige
ledelse
–
dagtilbud
har
en
varighed
på
fire
år.
Efter
disse
fire
år
gennemstøttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
føres
en afsluttende,
tredje
kortlægningsundersøgelse, hvis resultater
den gruppe,
der tildeles
støtte.
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giver mulighed for kommunalt at identificere de vedvarende effekter af
indsatsen og tage beslutninger for den fortsatte dagtilbudsudvikling
(Qvortrup et al., 2016).
Capacity Building
Forord

I Program for læringsledelse - dagtilbud anvendes ”Capacity Building”
som en central tilgang til den dagtilbuds- og skoleudvikling, som blandt
andet resultaterne
første kortlægning
fra efterårEmpi2015
Hermed
foreligger fra
denprogrammets
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
har været
til at initiere. I denne
ligger
et vedvarende,
risk
skole- med
og dagtilbudsforskning,
somtilgang
udgives
af NCS,
NationaltsysteCenmatisk
og kontinuerligt
fokus påog
detskoler),
at opbygge
den kapacitet
og de
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud
i samarbejde
med Aarhus
organisatoriske strukturer, der skal til, for at ledelse og medarbejdere
Universitetsforlag.
på både
forvaltningsniveau
kanersamarbejde
omfor
udvikNCSinstitutionsblev åbnet iog
august
2016, og centret
i dag ramme
tolv
ling
af
dagtilbuddets
læringsmiljø
og
pædagogiske
indsatser
(Mitchell
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
og Sackney,
2011;
Capacity
Building i forhold
til udNCS
arbejder
medOFSTED,
empirisk 1997).
skole- og
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
dannelsesinstitutioner
er blandt andet
udviklet
relation
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
sigteog
påbeskrevet
at bidrageitil
viden
til
den
succesfulde
skoleudvikling,
som
siden
2014
er
foregået
i delom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
staten Ontario,og
Canada,
og hvor
man blandt
andet
har haft
påog
at
institutionelle
politiske
indsatser
og på den
anden
sidefokus
børns
styrke den
pædagogiske
ledelse af skolen på både distrikts- og instituelevers
læring,
trivsel og udvikling.
tionsniveau,
at inddrage
og evalueringsdata
om
Nærværende
rapport forskningsresultater
handler om fagligt lavt
præsterende elever.
børns
læring
og
trivsel
samt
at
udvikle
samarbejdet
mellem
skolens
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
aktørerder
viaskal
professionelle
læringsfælleskaber
(Levin
2008;
hvem
tildeles forskellige
former for støtte.
Detog
er Fullan,
ikke tidligere
Levin, 2012;
Hargreaves
og Braun,
2012).
blevet
undersøgt,
om det
har konsekvenser
for, hvem der tildeles
I Program
for undersøges
læringsledelse
– dagtilbud
betyder
støtte.
I analysen
de 15,8
% af eleverne,
derdenne
har etinspiration
lavt fagligt
helt
konkret,
at
der
via
programmets
indsatser
og
aktiviteter
arbejdes
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
på at
for
alleudvikle
elever).færdigheder, viden og kompetencer på individniveau,
samtUndersøgelsen
at der også kollektivt
alle niveauer
af det
kommunale
viser, at på
forskellene
mellem
desamlede
elever, der
modtager
dagtilbudsområde
arbejdes
på at udvikle
deDet
kompetencer,
strukturer
og
ikke modtager støtte,
er relativt
beskedne.
ser med andre
ord ud
og
organiseringer,
der
skal
til
for
på
alle
niveauer
af
systemet
at
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kanlykkes
man
med
de
ønskede
ændringer
og
udvikling
(Levin
og
Fullan,
2008).
I
prose, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
grammet
ud fra
en ‘whole
system
hvilket
En
mulig arbejdes
forklaringder
er,derfor
at drenge
relativt
hyppigere
erapproach’,
mere udadreageblandtog
andet
betyder,
derfåinternt
denpiger
enkelte
kommune
må etablerende
derfor
lettereat at
øje på iend
med
tilsvarende
faglige
res
samarbejde,
sammenhæng
og
koordinerede
procedurer
på
allei
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
niveauer
af det
børnehaveområde – både horisontalt og
den
gruppe,
derkommunale
tildeles støtte.
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vertikalt (efter Levin, 2012; DuFour og Marzano, 2015). Kapaciteten
til at arbejde sammen samt at lære af og med hinanden bliver dermed
et centralt fokus – både på institutions- og på systemniveau. Dette betyder blandt andet, at der på dagtilbudsområdet i den enkelte deltagende
kommune skal arbejdes med at etablere:
Forord
• Sammenhæng i fx de kommunale strukturer, politikker
og indsatser.
Hermed
foreligger den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
• Læringsorienterede
organisatoriske
udviklingsprocesser
for Empiriskudviklingen
skole- og dagtilbudsforskning,
udgives afkompetencer,
NCS, Nationalt
af de individuellesom
og kollektive
somCenter for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med
skal til for at lykkes med den ønskede ændring og udvikling,Aarhus
Universitetsforlag.
som i sidste ende altid har børns trivsel, læring og udvikling
NCSmål
blevogåbnet
i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
som
succeskriterie.
forskningsprojekter
udviklingsprojekter.
• Fælles fodslag ogog/eller
forståelseforskningsbaserede
af den udvikling, som
man ønsker for
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
hele det kommunale dagtilbudsområde, og som alt pædagogisk
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.
med
personale
og ledelse i dagtilbud
er en
delsigte
af. på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
Professionel
elevers læring, kapital
trivsel og udvikling.
I bogen
Professionel
kapitalhandler
– en forandring
af undervisning
på alleelever.
skoler
Nærværende
rapport
om fagligt
lavt præsterende
præsenterer
uddannelsesforskerne
Andy
Hargreaves
og
Michael
Fullan
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
(2016)
et skal
samlet
begreb
for, hvad
denne
hvem der
tildeles
forskellige
former
forCapacity
støtte. DetBuilding-tilgang
er ikke tidligere
handler
om. Begrebet
ifølge
de to forfattere
tre kapitalformer:
blevet undersøgt,
ombestår
det har
konsekvenser
for,afhvem
der tildeles
menneskelig
kapital,
social kapital
Professionel
støtte. I analysen
undersøges
de 15,8og
% beslutningskapital.
af eleverne, der har et
lavt fagligt
kapital
er
for
Hargreaves
og
Fullan
et
alternativ
til
en
uddannelsesfunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
styring
en forretningskapital-logik, og begrebet er ifølge de to forfor alle efter
elever).
fattere
nøgleordet for
moderne,
succesfulde
ogder
fællesskaber
Undersøgelsen
viser,
at forskellene
mellemsamfund
de elever,
modtager
(Qvortrup,
2015). støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
og ikke modtager
Menneskelig
(eller
individuel)
kapital
handler
den enkeltes
protil, at det er relativt
tilfældigt,
hvem
der får
støtte.om
Endvidere
kan man
fessionelle
faglighed
og færdigheder.
er dem,
alt sammen
se, at der erviden,
en betydelig
overvægt
af drengeDette
blandt
der fårvigtige
støtte.
egenskaber,
der ogsåer,
haratstor
betydning
kvaliteten
læringsmiljøet
En mulig forklaring
drenge
relativtfor
hyppigere
er af
mere
udadreageirende
det enkelte
dagtilbud
dermed
praksis, som
den
og derfor
lettere og
at få
øje påden
endpædagogiske
piger med tilsvarende
faglige
enkelte
medarbejder
hver
dag
udøver
(Hargreaves
og
Fullan,
2016).
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
Men
da udviklingen
af etstøtte.
godt læringsmiljø i dagtilbud eller skole er en
den gruppe,
der tildeles
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kompleks og kompliceret sag, der ofte kræver mere end de kompetencer og kvaliteter, den enkelte medarbejder har (DuFour og Marzano,
2015), og da professionel kapital må deles og cirkulere for at fungere, så
bliver især opbygningen af et dagtilbuds sociale kapital en altafgørende
forudsætning for, at både den enkelte medarbejder, det enkelte dagtilForord
bud og det samlede kommunale børnehaveområde i fx en kommune
lykkes (Hargreaves og Fullan, 2016).
Socialforeligger
kapital rummer
nemlig
ifølge Hargreavesi og
Fullan elementer
Hermed
den anden
forskningsrapport
e-bogsserien
Empisom
mulighed
og
evne
til
samarbejde
og
videndeling,
gode
arbejdsrerisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cenlationer
til kolleger og ledelse,
gensidig
respekti samarbejde
og et fælles professionelt
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler),
med Aarhus
sprog. Denne kapitalform ses af de to forfattere som essentiel i forhold
Universitetsforlag.
til, hvorvidt
den
enkelte
medarbejders
individuelle
kapital
dels for
kantolv
udNCS blev
åbnet
i august
2016, og centret
er i dag
ramme
vikle sig, dels kan være
til gavn,
glæde og inspiration
for andre (2016).
forskningsprojekter
og/eller
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
Begrebet
om social
kapital erskoleikke nyt,
men er tidligere blevet
brugt i
NCS
arbejder
med empirisk
og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
mange andre
sammenhænge end på
uddannelsesområdet
til at til
forklare,
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.
med sigte på at bidrage
viden
hvorfor
nogle
lande,
kommuner
eller
regioner
klarer
sig
bedre
end
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
andre – fx i forhold
til økonomiske
sundhedsmæssige
tilstande
institutionelle
og politiske
indsatsereller
og på
den anden side børns
og
(Olesen,læring,
Thoft,trivsel
Hasleog
ogudvikling.
Kristensen, 2008).
elevers
Ifølge Hargreaves
og Fullan
(2016)
kapitalelever.
ligeleNærværende
rapport
handler
om spiller
fagligtden
lavtsociale
præsterende
des
ind
på
kvaliteten
af
den
sidste
kapitalform,
som
er
beslutningskapiI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
tal. Beslutningskapital
er kompetencen
kunneDet
træffe
kvalificerede
hvem
der skal tildeles forskellige
formertilforatstøtte.
er ikke
tidligere
beslutninger
i komplekse
situationer
samt at kunne
egen
blevet
undersøgt,
om det
har konsekvenser
for,reflektere
hvem derover
tildeles
praksisI og
med dette
afsæt foretage
nødvendige
ændringer
ogfagligt
justestøtte.
analysen
undersøges
de 15,8de
% af
eleverne, der
har et lavt
ringer
(Schön,
1983).
Denne
kapitalform
er
ligeledes
et
væsentligt
elefunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
ment
for
allei forståelsen
elever). af den enkelte pædagog eller lærers professionelle
dømmekraft
(Helmke,
Qvortrup,mellem
2012 ogde
2015).
Undersøgelsen
viser,2013;
at forskellene
elever, der modtager
I Program
for læringsledelse
– dagtilbud
begrebet
professioog ikke
modtager
støtte, er relativt
beskedne.er
Det
ser medom
andre
ord ud
nel
kapital
og
dets
tre
kapitalformer
centralt
i
forhold
til
den
ledelsestil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
mæssige
opgave
på bådeovervægt
institutionsog forvaltningsniveau
at
se,
at der er
en betydelig
af drenge
blandt dem, der fårmed
støtte.
rammesætte
og facilitere
den kapacitetsopbygning,
arbejdet
med
En
mulig forklaring
er, at drenge
relativt hyppigere ersom
mere
udadreagedagtilbuddets
af den
enkelte
såvel
rende
og derforlæringsmiljø
lettere at få kræver
øje på end
piger
med medarbejder
tilsvarende faglige
som
af
organisationen
som
helhed.
I
dette
arbejde
er
en
vigtig
pointe
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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at ”it takes capacity to build capacity” (Hatch, 2001). Dette vil blandt
andet sige, at:
• Graden af succes i arbejdet med udviklingen af professionel
kapital afhænger af de kulturer, som allerede eksisterer – i det
Forord
pågældende dagtilbud samt i den pågældende kommune.
• Der kræves en kontinuerlig ledelsesmæssig opmærksomhed på,
hvilke kompetencer der skal til, for at dagtilbuddets medarbejdere
Hermed
foreligger den
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
kan samarbejde
om forbedring
af egne og fælles
pædagogiskeEmpiriskindsatser,
skole- og dagtilbudsforskning,
somkompetencer
udgives af NCS,
Censamt på, hvordan disse
kan Nationalt
udvikles som
ter for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med
Aarhus
en del af den sociale og dermed også den samlede professionelle
Universitetsforlag.
kapital.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
Professionelle
læringsfællesskaber
NCS arbejder med
empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
En
mådeeffectiveness”-perspektiv,
at arbejde med udviklingen
professionel
i dagtilbud
”school
dvs.afmed
sigte på atkapital
bidrage
til viden
8
(Hargreaves
og
Fullan,
er
gennem
professionelle
læringsfællesskaber
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
2016).
Nedenstående
fem punkter,
institutionelle
og politiske
indsatserder
ogerpålavet
den med
andenudgangspunkt
side børns ogi
Qvortrup
(2015trivsel
og 2016),
sammenfatter i den forbindelse, hvad der kaelevers læring,
og udvikling.
rakteriserer
et professionelt
læringsfællesskab.
Punkterne
stammer
fra
Nærværende
rapport handler
om fagligt lavt
præsterende
elever.
en
omfattende
og
omhyggelig
litteraturoversigt
over
begrebet
fra
2006,
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
som
af forskere
fra Institute
London
(Stoll,
hvemblev
der udført
skal tildeles
forskellige
former of
forEducation
støtte. Deti er
ikke tidligere
Bolam,
McMahon, om
Wallace
2006: 226-227),
ogder
somtildeles
stadigblevet undersøgt,
det og
harThomas,
konsekvenser
for, hvem
væk
er Idækkende
for fænomenet:
støtte.
analysen undersøges
de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
(mere
en standardafvigelse
under gennemsnittet
1.funktionsniveau
Medlemmerne
af et end
professionelt
læringsfællesskab
har en
for alle
elever).
fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund
Undersøgelsen
forskellene mellem
de elever, der modtager
for
kommunensviser,
og fxatbørnehavens
virksomhed.
og ikke
modtager
støtte, eransvar
relativt
Det ser
medogandre
ord ud
2.
De tager
et kollektivt
forbeskedne.
børns trivsel,
læring
læringstil, at
det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
udbytte.
se, at
er en betydelig
overvægt af
blandt dem,
der får støtte.
3.
Deder
arbejder
med reflekterende
ogdrenge
professionelt
undersøgende
En mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er
mere
metoder som fx kollegabaseret observation og feedback.udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
8. Begrebet om professionelle læringsfællesskaber stammer fra det engelske begreb
den gruppe, der tildeles støtte.
’Professional Learning Communities’, der ofte forkortes, PLC. På dansk anvendes
ofte forkortelsen PLF.
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4. De samarbejder på et praktisk plan, fx med fælles pædagogiske
aktiviteter, kollega-feedback og evaluering.
5. De fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt
teamets medlemmer.

Forord

Professionelle læringsfællesskaber med ovenstående fem karakteristika
kan finde sted mellem medarbejderne i det enkelte dagtilbud eller
skole, ligesom
det også
være
fællesskaber ellerinetværk
på kryds
og
Hermed
foreligger
denkan
anden
forskningsrapport
e-bogsserien
Empitværs
af institutioner
eller kommunale
fagmiljøer
(Rincón-Gallardo
risk
skoleog dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Nationalt Cenog Fullan,
2016; Katz, Earl
og Jaafar,
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud
og 2009).
skoler), i samarbejde med Aarhus
Ifølge Qvortrup (2016) er det, der gør et lærer-, pædagog- og/eller
Universitetsforlag.
ledelsesfællesskab
et professionelt
læringsfællesskab,
at medlemNCS blev åbnettili august
2016, og centret
er i dag ramme
for tolv
merne
af
et
sådant
fællesskab
skaber
fælles
værdier
og
forståelse,
at de
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
ikke individualiserer
deres pædagogiske
praksis, men forstår,
de har
NCS
arbejder med empirisk
skole- og dagtilbudsforskning
i etatsåkaldt
et kollektivt
ansvar for børns læring
trivsel.
Atatdebidrage
benytter
sig af
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. og
med
sigte på
til viden
reflekterende
og
undersøgende
arbejdsformer,
at
de
også
samarbejder
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
om praktiske opgaver,
og at de
lægger vægt
fælles
kompetenceudvikinstitutionelle
og politiske
indsatser
og påpåden
anden
side børns og
ling. Uanset
det og
professionelle
elevers
læring,om
trivsel
udvikling. læringsfællesskab karakteriserer
samarbejdet
mellem
forvaltning
mellem
ledelsenelever.
i det
Nærværende
rapport
handlerog
omdagtilbud,
fagligt lavt
præsterende
enkelte
ledelsesteam,
eller
mellem
det
pædagogiske
personale
omkring
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
fx en gruppe
arbejder
man altid
med
løse
entidligere
opgave,
hvem
der skalbørn,
tildeles
forskellige
former
forhenblik
støtte. på
Detater
ikke
som kanundersøgt,
sammenfattes
følgende
fem grundlæggende
spørgsmål,
som
blevet
om idet
har konsekvenser
for, hvem
der tildeles
alle ifølge
DuFourundersøges
og Marzano
læringsorienteret
kontekst,
støtte.
I analysen
de indgår
15,8 % afi en
eleverne,
der har et lavt
fagligt
nemlig
at
man
skal
sikre,
at
børn
og
elever
”lærer”
på
det
højest
mulige
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
niveau,
eller, som deres bog hedder, at alle er ”Leaders of Learning”.
for
alle elever).
Spørgsmålene
er tilpasset
til dagtilbud,
mendeinspireret
DuFour
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem
elever, derafmodtager
og ikke
Marzano
(DuFour
ogerMarzano,
2015): Det ser med andre ord ud
og
modtager
støtte,
relativt beskedne.
til,
det er
er det,
relativt
tilfældigt,
hvembørn
der skal
får støtte.
kan man
1. at
Hvad
vi ønsker,
at vores
kunneEndvidere
eller vide som
se, at
er enafbetydelig
overvægt afindsats?
drenge blandt dem, der får støtte.
etder
resultat
vores pædagogiske
En
mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er meresigudadreage2. Hvordan kan vi se, om det enkelte barn
har erhvervet
de tilrende
og derfor
lettere atogfåfærdigheder?
øje på end piger med tilsvarende faglige
sigtede
kompetencer
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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3. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske praksis i forhold
til de børn, der ikke er i trivsel, eller som ikke er i en positiv læring
eller udvikling?
4. Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske praksis, så den også
Forord
beriger læringen og udviklingen for de dygtige børn?
5. Hvordan kan vi forbedre vores professionelle praksis?
Forudsætningen
forden
at kunne
som et professionelt
læringsfælHermed foreligger
andenarbejde
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empilesskab
er
blandt
andet,
at
både
medarbejdere,
ledelse
og
forvaltning
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cenhar
detSkoleforskning
bedst mulige kendskab
til og
børns
trivsel,
læring og udvikling,
og
ter for
(dagtilbud
skoler),
i samarbejde
med Aarhus
at
disse aktører ved så meget som muligt om sammenhængen mellem
Universitetsforlag.
de pædagogiske
indsatser
og børns
trivsel,
læring
I dette
NCS blev åbnet
i august
2016, og
centret
er i og
dagudvikling.
ramme for
tolv
arbejde
spiller
brug
af
data
fra
programmets
kortlægningsundersøgelser
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
en
vigtig
rolle. med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
NCS
arbejder
Anvendelse
af data i dagtilbuddets
forskellige
professionelle
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte
på at bidrage
til viden
læringsfællesskaber
handler
i
den
forbindelse
først
og
fremmest
om at
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
lade
sig informere
data og derved
øgeog
denpåprofessionelle
dømmekraft
institutionelle
ogafpolitiske
indsatser
den anden side
børns og
hos
både
ledelse
og medarbejdere
elevers
læring,
trivsel
og udvikling. (Hargreaves og Fullan, 2016). Med
afsæt
i en fælles analyse
af egne
dataom
kan fagligt
der i detlavt
enkelte
dagtilbudelever.
tages
Nærværende
rapport
handler
præsterende
beslutninger
om,
hvilke
tiltag
der
skal
iværksættes
for
enten
at
opretI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
holde
ellerskal
forbedre
Data kan
den forbindelse
daghvem der
tildelesresultaterne.
forskellige former
for istøtte.
Det er ikkevise
tidligere
tilbuddets
medarbejdere
og ledelse
mønstre og sammenhænge
blevet undersøgt,
om det
har konsekvenser
for, hvem der relateret
tildeles
til
kvaliteten
i den
pædagogiske
praksis,
men datader
gør
ikkefagligt
af sig
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8
% af eleverne,
hardet
et lavt
selv,
ligesom
data
heller
ikke
giver
nogen
anvisninger
på,
hvad
det
er,
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
man,
med
afsæt i de resultater, data viser, skal gøre for at forbedre den
for alle
elever).
pædagogiske
praksisviser,
(Datnow
og Park, mellem
2014; Nordahl
og Skov
Hansen,
Undersøgelsen
at forskellene
de elever,
der modtager
2016).
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
Ved
af datatilfældigt,
i arbejdethvem
medder
forbedring
dagtilbuddets
pætil, at
detbrug
er relativt
får støtte.afEndvidere
kan man
dagogiske
bliverovervægt
det derfor
vigtigt, blandt
at der dem,
via professionelle
se, at der erpraksis
en betydelig
af drenge
der får støtte.
læringsfællesskaber
etableres
enrelativt
læringskultur,
hvor
både udadreagesystematik
En mulig forklaring er,
at drenge
hyppigere
er mere
og
en fælles,
åbenlettere
og undersøgende
tilgang
til med
data samt
det at give
sig
rende
og derfor
at få øje på end
piger
tilsvarende
faglige
god
tid
til
analysearbejdet
og
dermed
ikke
drage
forhastede
konklusiostøttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
ner,
er vigtige
(Earl og Katz, 2010; Datnow og Park, 2014;
den gruppe,
derelementer
tildeles støtte.
Nordahl og Skov Hansen, 2016).
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I den forbindelse er det vigtigt, at ledelsen i det enkelte dagtilbud
får sat sig nogle mål for, hvordan data skal bruges, samt med hvilket
formål, idet det er vigtigt, at data anvendes til at træffe de valg og skabe
de beslutninger, der på sigt skal fremme kvalitet i det enkelte dagtilbud
og dermed sikre et godt læringsmiljø for alle børn.
Forord

Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
NCS arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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4 Metode
Forord
Som
en af
de førsteden
aktiviteter
blev der som nævnt
i kapitel 1 Empii 2015
Hermed
foreligger
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
indsamlet
et dagtilbudsforskning,
omfattende datamateriale
med børn,
ansatte,
ledere
og
risk skole- og
som udgives
af NCS,
Nationalt
Cenforældre
som informanter
(T1), og
blev udarbejdet
rapport
på
ter for Skoleforskning
(dagtilbud
ogder
skoler),
i samarbejdeenmed
Aarhus
basis
af det indsamlede materiale. Herefter fulgte pædagogiske indsatUniversitetsforlag.
ser og
praksisnær
kompetenceudvikling
i 2016 og
2017. I efteråret
NCS
blev åbnet
i august 2016, og centret
erforåret
i dag ramme
for tolv
2017
blev
dataindsamlingen
gentaget
i
det,
der
hedder
T2.
Det
er
på den
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
baggrund
muligt
at sammenligne
resultaterne
fra 2015 med resultaterne
NCS arbejder
med
empirisk skoleog dagtilbudsforskning
i et såkaldt
fra
2017 effectiveness”-perspektiv,
– dog skal det noteres, atdvs.
Kolding
førstpå
startede
i 2016,
og at
”school
med sigte
at bidrage
til viden
T1
for
Kolding
derfor
er
efteråret
2016.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
I denne rapport
fokuserer
vi på deog
samlede
forbørns
alle seks
institutionelle
og politiske
indsatser
på denresultater
anden side
og
deltagende
kommuner
– dagtilbud på baggrund af T2-besvarelelevers læring,
trivsel ogi PFL
udvikling.
serne
i 2017. Herudover
derfagligt
rapporter
for hver af de
seks
Nærværende
rapportpubliceres
handler om
lavt præsterende
elever.
kommuner.
Der
er
ikke
vist
specificerede
forskelle
på
de
enkelte
komI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
muner,
men
hvordan
de seks
kommuner
vurderes
samlet
hvem der
skalalene
tildeles
forskellige
former
for støtte.
Det ersom
ikkeentidligere
kohorte.
Hvis en kommune
ønsker
at se, hvordan
dens tal
ud fra
blevet undersøgt,
om det har
konsekvenser
for, hvem
dersertildeles
T1
til T2,
henvisesundersøges
til de kommunerapporter,
somder
blevhar
skrevet
hver
støtte.
I analysen
de 15,8 % af eleverne,
et lavttilfagligt
enkelt
deltagende
kommune.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
Dataelever).
og analyser fra T1 og T2 giver et billede af respondenternes
for alle
opfattelse
og oplevelse
lang rækkemellem
fænomener.
De repræsenterer
Undersøgelsen
viser,afatenforskellene
de elever,
der modtager
med
andre
ord to støtte,
øjebliksbilleder.
Det er muligt
disse
og ikke
modtager
er relativt beskedne.
Detat
sersammenligne
med andre ord
ud
billeder
og
derved
sige
noget
om
forandringer
fra
2015
til
2017.
Disse
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
forandringer
også sættes
i relation
til baggrundsvariable
fx
se, at der er enkan
betydelig
overvægt
af drenge
blandt dem, der fårsom
støtte.
forældrenes
uddannelsesbaggrund
eller børnenes
og
En mulig forklaring
er, at drenge relativt
hyppigereetniske
er merebaggrund
udadreagepå
denog
måde
analysere
af piger
vigtigemed
ulighedsdimensioner
rende
derfor
letterefxatudviklingen
få øje på end
tilsvarende fagligei
dagtilbud.
Men
sådan
som
dataindsamling
og
analyse
er gennemført,
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med
diagnoser i
kan
vi
ikke
gennemføre
egentlige
kausale
analyser.
Vi
kan
ikke
pege på
den gruppe, der tildeles støtte.
klare årsager til den udvikling, vi kan konstatere. Fx er det ikke muligt at
sige, at ”fordi” børnene har den og den etniske baggrund, scorer de på
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den og den måde med hensyn til læring, trivsel og udvikling. Sådan som
data foreligger, kan man ikke udskille kausale faktorer fra hinanden.
Hvis man genbruger eksemplet med etnisk baggrund, kan det umiddelbart se ud til, at en bestemt etnisk baggrund har bestemte effekter.
Men man kan ikke vide, om årsagen faktisk er etnicitet, eller om årsagen
Forord
er social baggrund, for det forholder sig sandsynligvis sådan, at børn
med ikke-vestlig etnisk baggrund har forældre, som ligger under gennemsnittet
med hensyn
til uddannelsesniveau
og iuddannelseslængde.
Hermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
e-bogsserien EmpiOg
fordi
vi
ikke
har
mulighed
for
at
gennemføre
videregående
analyser,
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt
Cenfx multiple
regressionsanalyser,
skyldes
manglende
adgang
til
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud(hvilket
og skoler),
i samarbejde
med
Aarhus
rådata), kan vi ikke afgøre, hvilken faktor der har kausal indflydelse.
Universitetsforlag.
Mere generelt
villei august
den optimale
fremgangsmåde
i etramme
videnskabeligt
NCS
blev åbnet
2016, og
centret er i dag
for tolv
perspektiv
have
været
at
gennemføre
et
udviklingsprojekt
med
tilforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
fældigt
udvalgte
deltagere,
kunne
med en
NCS
arbejder
med
empiriskder
skoleog sammenlignes
dagtilbudsforskning
i etkontrolsåkaldt
gruppe, effectiveness”-perspektiv,
men det er naturligvis ikkedvs.
muligt
projekt
Program
for
”school
medi et
sigte
på atsom
bidrage
til viden
læringsledelse
–
dagtilbud.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
Svarprocent
elevers
læring, trivsel og udvikling.
Svarprocenterne
de seks handler
kommuner
sig således:
Nærværende irapport
omfordeler
fagligt lavt
præsterende elever.
I modsætning til tidligere
er det i dagInviterede
den enkelte
skoleleders
ansvar,
Udvalg
Kortlægning
Besvarede
Svarprocent
hvem der
tildelesBørn
forskellige former for
støtte. Det4 615
er ikke tidligere
Program for læringsledelse
(T2skal
– 2017)
4 990
92,5 %
blevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
for,
hvem
Program for læringsledelse (T1 – 2016)
Børn
5 762
4 906 der tildeles
85,1 %
støtte.
I
analysen
undersøges
de
15,8
%
af
eleverne,
der
har
et
lavt
fagligt
Program for læringsledelse (T1 – 2015)
Børn
4 039
3 228
79,9
%
funktionsniveau
end en standardafvigelse
under
gennemsnittet
Program for læringsledelse
(T2 – 2017) (mere
Kontaktpædagog
4 990
4 703
94,2 %
for alle elever).
Program for læringsledelse
(T1 – 2016)
Kontaktpædagog
5 747
5 072
88,3 %
Program for læringsledelse
(T1 – 2015)
Kontaktpædagog
4 024 de elever,
3 360der modtager
83,5 %
Undersøgelsen
viser,
at forskellene mellem
Program for læringsledelse
– 2017) støtte,
Forældre
10 364
7 480 andre ord
72,2 %
og ikke (T2
modtager
er relativt beskedne.
Det ser med
ud
Program for læringsledelse
(T1
–
2016)
Forældre
10
936
7
788
71,2
%
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
Program for læringsledelse
2015)
Forældre
6 655
4 451der får 66,9
%
se, at der(T1er– en
betydelig
overvægt af drenge
blandt dem,
støtte.
Program for læringsledelse (T2 – 2017)
2 352
205
93,8 %
En mulig forklaring er,Personale
at drenge relativt hyppigere
er2mere
udadreageProgram for læringsledelse (T1 – 2016)
Personale
2 456
2 232
90,9 %
rende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
Program for læringsledelse (T1 – 2015)
1 427
307
91,6 %
støttebehov. Endelig Personale
er der en klar overvægt
af børn1med
diagnoser
i
Program for læringsledelse (T2 – 2017)
Ledelse
270
262
97 %
den gruppe, der tildeles støtte.
Program for læringsledelse (T1 – 2016)

Ledelse

287

280

97,6 %

Program for læringsledelse (T1 - 2015)

Ledelse

171

165

96,5 %

Tabel 1
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Som det fremgår af tabellen, er der overalt tale om høje svarprocenter.
Man kan også bemærke, at der for alle respondentgrupper er højere
svarprocenter i T2 end i T1, ikke mindst hvad angår børn og kontaktpædagoger som respondenter. Selvom man ikke kan vide, hvad årsagen
er,
kunne dette tyde på en højere grad af accept af Program for læringsForord
ledelse - dagtilbud i 2017, end da programmet startede.
Det skal i øvrigt præciseres, at tallene for respondentgruppen ”kontaktpædagoger”
ikke
antal respondenter,
men Empiantal
Hermed foreligger
denrepræsenterer
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
(mulige)
Hver kontaktpædagog
beskriver
besvarelser
risk skole-besvarelser.
og dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,i sine
Nationalt
Cenet
antal børn, og(dagtilbud
antal inviterede
og besvarede
repræsenterer
anterstørre
for Skoleforskning
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
tal
børn, som bliver beskrevet. Vi vender tilbage til dette nedenfor som
Universitetsforlag.
en potentiel
undersøgelsen.
NCS blevfejlkilde
åbnet ii august
2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
Kortlægningsundersøgelsen
femoginformantgrupper:
NCS arbejder med empirisk har
skoledagtilbudsforskning i et såkaldt
”school
effectiveness”-perspektiv,
med børn
sigte på at bidrage til viden
• Børnehavens
4-årige, 5-årige ogdvs.
6-årige
om
forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
• Kontaktpædagoger
institutionelle
politiske indsatser og på den anden side børns og
• Pædagogiskog
personale
elevers
læring,
trivsel
og udvikling.
• Ledere
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
• Forældre
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Udvalget
af dagtilbud
og informanter
af antallet
af deltahvem der skal
tildeles forskellige
formererforbestemt
støtte. Det
er ikke tidligere
gende
Der blev
redegjort
svarblevet dagtilbud
undersøgt,i den
omenkelte
det harkommune.
konsekvenser
for, hvem
derfor
tildeles
procenten
i de forskellige
respondentgrupper
i analyseafsnittet
ovenfor.
støtte. I analysen
undersøges
de 15,8 % af eleverne,
der har et lavt
fagligt
I
den
første
kortlægningsundersøgelse
(T1)
drejede
kortlægningens
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
resultater
sig om, hvordan de forskellige informanter oplevede dagtilfor alle elever).
buddets
indhold ved
projektets
start. mellem
Den foreliggende
kortlægning
Undersøgelsen
viser,
at forskellene
de elever, der
modtager
(T2)
giver
et billede
af oplevelsen
af dagtilbuddet
i 2017.
stilles
og
og ikke
modtager
støtte,
er relativt beskedne.
Det ser
medHer
andre
ord ud
besvares
de
samme
spørgsmål
som
i
T1.
Det
er
derfor
muligt
at
samtil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
menligne
af dagtilbuddet
set frablandt
et børne-,
se, at der eroplevelsen
en betydelig
overvægt af drenge
dem,medarbejder-,
der får støtte.
ledelsesforældreperspektiv
2017 med
oplevelsen
i 2015.udadreageEn tredje
En muligog
forklaring
er, at drengei relativt
hyppigere
er mere
kortlægningsundersøgelse
gennemført
i 2019. faglige
rende og derfor lettere at få(T3)
øje vil
på blive
end piger
med tilsvarende
Kortlægningen
repræsenterer
et
øjebliksbillede
af
forholdene
i dag-i
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
tilbuddene
de deltagende
kommuner. Der er ikke benyttet kvasi-eksden gruppe,i der
tildeles støtte.
perimentelle metoder, hvor man sammenligner en interventionsgruppe

Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

43

med en neutral gruppe. I stedet lægges der vægt på beskrivelser af
dagtilbuddenes situation. Således kan denne rapport ikke sige noget
om specifikke udviklinger på baggrund af indsats, men den beskriver
og sammenligner alene resultatet af to kortlægninger.
De statistiske analyser er blevet udført af Thomas Nordahl (leder
Forord
af SePU, Høgskolen i Innlandet), og Aarhus Universitet har ikke haft
adgang til mikrodata og andre baggrundsmaterialer, fx faktoranalyser
bag indekskonstruktion.
Det betyder,
at der ikke har
kunnet foretages
Hermed
foreligger den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
Empikvalitetskontrol
udover
det
generelle
design
af
undersøgelsen
en
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationaltog
Cenvurdering
baseret på resultaterne.
betyder
også, at med
det ikke
har
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud ogDette
skoler),
i samarbejde
Aarhus
været muligt at gennemføre videregående robustheds-analyser og
Universitetsforlag.
signifikanstest.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
Børnarbejder
og andre
involverede
parter
som informanter i et såkaldt
NCS
med
empirisk skoleog dagtilbudsforskning
Dagtilbuddenes
4-, 5- og 6-årigedvs.
børn
harsigte
besvaret
spørgsmål
ved”school
effectiveness”-perspektiv,
med
på at bidrage
til viden
rørende
deres
egen
dagligdag
i
dagtilbuddet.
Dette
er
foregået
via
et
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
digitalt, online spørgeskema,
som kan tilgås
både
computer
og iPad.
institutionelle
og politiske indsatser
og påfra
den
anden
side børns
og
I alt er der
udviklet
der knytter sig til områder, som vi har
elevers
læring,
trivsel33ogudsagn,
udvikling.
vurderet
er vigtigerapport
for børns
læring,om
udvikling
og trivsel
i dagtilbuddet.
Nærværende
handler
fagligt lavt
præsterende
elever.
Disse
33
udsagn
er
i
kortlægningen
omsat
til
en
lydfil,
hvor
en
stemme
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
læser udsagnet
op. Denforskellige
understøttes
af enfor
enkel
grafisk
Svahvem
der skal tildeles
former
støtte.
Detillustration.
er ikke tidligere
ralternativerne
på de
udsagn
været fire smileys
(fra glad
til sur),
blevet
undersøgt,
om33 det
har har
konsekvenser
for, hvem
der tildeles
som repræsenterer
fire grader
enighed
og uenighed
støtte.
I analysen undersøges
deaf15,8
% af eleverne,
der harpå
et en
lavtsåkaldt
fagligt
Likert-skala.
Det
enkelte
barn
har
–
under
overværelse
af
en
pædagog
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
elleralle
i visse
tilfælde en forælder – efter at have hørt og set et udsagn i lyd
for
elever).
og grafisk
form klikket
på at
den
smiley, som
det fandt
stemteder
overens
med
Undersøgelsen
viser,
forskellene
mellem
de elever,
modtager
udsagnet.
Det harstøtte,
desuden
under besvarelsen
rentser
visuelt
været muligt
og
ikke modtager
er relativt
beskedne. Det
med andre
ord ud
for
barnet
og
den
voksne
bisidder
dels
at
følge
med
i,
hvor
langt
det
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
varatkommet
i besvarelsen,
dels at gåaftilbage
det forrige
udsagn.
Hvis
se,
der er en
betydelig overvægt
drengetilblandt
dem, der
får støtte.
barnet
harforklaring
haft brug er,
foratatdrenge
høre etrelativt
udsagnhyppigere
igen, har det
kunnet
klikke på
En
mulig
er mere
udadreageet ikonog
af derfor
et øre. Herved
af udsagnet.
rende
lettere atgentages
få øje påoplæsningen
end piger med
tilsvarende faglige
Der
er
mindre
erfaring
med
gyldigheden
af
denne
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børntype
medkortlægning,
diagnoser i
hvor
børn
er
informanter,
end
med
kortlægning
med
voksne
informanden gruppe, der tildeles støtte.
ter. Når man skal vurdere validiteten af denne type kortlægningsunder-
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søgelse, må man kigge på, hvorvidt instrumenterne man har brugt til
generering af data, er pålidelige, dvs. om de virkelig måler, hvad forskerne har intention om at måle.
Her gør elementer som børns hukommelse sig gældende. Både
erfaring
og forskning tyder på, at jo yngre barnet er, des mere vil det
Forord
svare ud fra den aktuelle situation og ikke ud fra, hvad det har oplevet i
en længere periode (”preconceptual thought”, se fx Borgers, de Leeuw
og
Hox, 2000).
Desuden
vil det
være sådan, at joiyngre
barnet er,
des
Hermed
foreligger
den anden
forskningsrapport
e-bogsserien
Empimindre
er det. Samtidig
er enaf4-årigs
begrebsverden
risk skole-reflekterende
og dagtilbudsforskning,
som udgives
NCS, Nationalt
Cenanderledes
end en 5- eller
6-årigs. Barnets
svarikan
således blive
ter for Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler),
samarbejde
medpåvirket
Aarhus
iUniversitetsforlag.
forskellige grader af aktuelle oplevelser i dagtilbuddet. Desuden er der
konkrete
sproglige
blandt
børnene,
kan
NCS blev
åbnet ikompetenceforskelle
august 2016, og centret
er i dag
rammeder
for tolv
påvirke
besvarelsen. og/eller
Det gør ikke
svarene fra børnene
mindre gyldige.
forskningsprojekter
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
Det
de svarerskoleud fra
andet perspektiv, end
NCSbetyder
arbejderbare,
medatempirisk
ogetdagtilbudsforskning
i et voksne
såkaldt
informanter
gør.
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på at bidrage til viden
Også
magtforholdet
mellem
barn
pædagog kanledelsesmæssige,
påvirke validiteom forholdet mellem på den ene sideogpædagogiske,
ten.
Et kritisk punkt
i spørgeundersøgelsen
som
informanter
institutionelle
og politiske
indsatser og påmed
denbørn
anden
side
børns og
er,
når barnet
til at spørge pædagogen om hjælp til at tolke
elevers
læring,bliver
trivselnødt
og udvikling.
ordNærværende
og betydninger
i spørgsmålsformuleringen.
I sådanne tilfælde
rapport
handler om fagligt lavt præsterende
elever.
kan
pædagogen
let
komme
til
at
give
forklaringer,
som
påvirker
svarene.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Der
et enkeltforskellige
nik eller former
en særlig
en tilkendehvemskal
derblot
skal tildeles
forsprogtone
støtte. Det på
er ikke
tidligere
givende
ytring fra pædagogen
at påvirke besvarelsen.
blevet undersøgt,
om det hartilkonsekvenser
for, hvem der tildeles
Pædagoger
ogundersøges
øvrigt personale,
påvirket
støtte.
I analysen
de 15,8 der
% afbesvarer
eleverne,T2,
derkan
harvære
et lavt
fagligt
af
en
lang
række
ydre
forhold,
herunder
oplevelsen
af
de
debatter,
som
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
T1
både i det offentlige rum, landsdækkende TV, landsdækfor medførte,
alle elever).
kende
aviser, policy-debatter
på ministerielt
landskommunalt
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellemniveau,
de elever,
der modtager
niveau
på det støtte,
mere lokale
kommunale
besvarelser
og ikke og
modtager
er relativt
beskedne.niveau.
Det serDeres
med andre
ord ud
kan
desuden
være
påvirket
af
en
som
hovedregel
ubevidst
intern
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan konman
kurrence
mellem
de
enkelte
dagtilbud.
På
kommunalt
plan
kan
en,
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
ligeledes
konkurrence
de deltagende
kommuEn muligubevidst,
forklaringintern
er, at drenge
relativtmellem
hyppigere
er mere udadreagener
have
besvarelserne.
Derend
kanpiger
fx være
ubevidst tilbøjerende
og påvirket
derfor lettere
at få øje på
medentilsvarende
faglige
lighed
til
at
gøre
situationen
lidt
mere
positiv,
end
man
ellers
villei
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser
beskrive
den,derfxtildeles
fordi man
identificerer sig med sit eget dagtilbud.
den gruppe,
støtte.
Omvendt kan der naturligvis også være mulighed for, i givet fald igen
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antageligt indirekte og ubevidst, at udtrykke sin utilfredshed med forhold, som man ikke finder i orden. Der kan med andre ord forekomme
både positivt og negativt bias.
Faktor- og reliabilitetsanalyser
Forord

For at få en indledende oversigt over materialet, både når det gælder
det substantielle indhold og spredningen i svarene, er der gennemført
frekvensanalyser
item-niveau
for samtlige variable.
FrekvensforHermed
foreliggerpåden
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empidelingen
giver
et
billede
af
materialet
inden
for
de
forskellige
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, NationaltmåleCeninstrumenter.
ter
for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Inden for alle skalaområder er der gennemført faktor- og reliabiliUniversitetsforlag.
tetsanalyser
kortlægningsundersøgelsen.
er
NCS blevi åbnet
i august 2016, og centretMåleinstrumenterne
er i dag ramme for tolv
udviklet for at dækkeog/eller
hovedbegreber
og underbegreber
ved hjælp af
forskningsprojekter
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
repræsentative
spørgsmål.
Indholdet
er valgt
ud fra,
NCS
arbejder med
empirisk
skole- ogi spørgeskemaerne
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
hvilket meningsindhold
der bedst
belyser
den undersøgte
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs.
med sigte
på at bidrageproblemtil viden
stilling.
Hensigten
med
faktoranalyserne
er
derfor
at
komme
frem til
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
faktorer og begrebsområder,
som kanog
anvendes
de videre
institutionelle
og politiske indsatser
på den ianden
sidestatistiske
børns og
analyser.læring, trivsel og udvikling.
elevers
Der er i den kvantitative
kortlægningsundersøgelse
taget udgangsNærværende
rapport handler
om fagligt lavt præsterende
elever.
punkt
i
faktorstrukturer
baseret
på
tidligere
brug
af
måleinstrumenter
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
(Ogden,
Nordahl,
2000 og 2005;
Sunnevåg
ogDet
Aasen,
2010;
Nordhvem
der1995;
skal tildeles
forskellige
former
for støtte.
er ikke
tidligere
ahl et al.undersøgt,
2012). Medom
udgangspunkt
i disse faktorstrukturer
er der
lavet
blevet
det har konsekvenser
for, hvem der
tildeles
indeksvariabler
overordnede
dimensioner,
somder
sammenfatter
forstøtte.
I analysenafundersøges
de 15,8
% af eleverne,
har et lavt fagligt
skellige
variabler,
der
tilhører
den
samme
konstrukt.
Disse
indekser
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
bliver
for
alledannet
elever).på additive mål. Der er desuden udviklet sumscorer;
dvs.Undersøgelsen
summen af alleviser,
spørgsmålene
inden
for et tema
eller hovedbegreb.
at forskellene
mellem
de elever,
der modtager
Forikke
at undersøge,
hvor pålidelige
eller stabile
disse
faktorer
sumog
modtager støtte,
er relativt beskedne.
Det
ser med
andreogord
ud
scorer
er,
er
der
endvidere
foretaget
reliabilitetsanalyser
ved
brug
af
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
Cronbach’s
Alpha.
se,
at der er en
betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageVariansanalyser
– forskelle
ogmed
T2 tilsvarende faglige
rende
og derfor lettere
at få øjemellem
på end T1
piger
I denne rapport
er hovedmålet
finde
frem tilafforskelle
og diagnoser
ligheder påi
støttebehov.
Endelig
er der en at
klar
overvægt
børn med
en lang
rækkeder
områder
den
gruppe,
tildelesmellem
støtte. gennemsnittet for de seks kommuner i
henholdsvis T1 og T2. Den relative forskel mellem T1 og T2 er vurderet
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ud fra standardafvigelser i målingerne. Det vil sige, at forskellene
mellem T1 og T2 er angivet i afvigelser. Standardafvigelse beskriver,
hvor meget en bestemt enhed (et dagtilbud eller en kommune) gennemsnitligt afviger fra gennemsnittet. Dette statistiske mål på forskelle
blev
anvendt i T1 som en hjælp til at vurdere den praktiske betydning
Forord
af forskelle (afvigelser) mellem dagtilbuddene i den enkelte kommune.
I rapporten for anden kortlægningsundersøgelse (T2) anvendes dette
mål
til at foreligger
vurdere den
betydning af størrelsen
på ændringen
Hermed
denpraktiske
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empimellem
de
to
målinger
(T1
og
T2).
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenI figuren
nedenfor (dagtilbud
er der gjortog
etskoler),
forsøg på
at fremstillemed
varians
og
ter for
Skoleforskning
i samarbejde
Aarhus
gennemsnit
i to enheder (to dagtilbud eller kommuner, A og B)
Universitetsforlag.
(jf.
Nordahl
2015).
68
% af variationen
i målingen
vil ramme
være inden
for
NCSForskellene
blev åbnet
i august
2016,
centret
er halv
i dag
for tolv
standardafvigelser.
i gennemsnittet
i figurenog
er tilnærmet
en
+/en standardafvigelse
eller,forskningsbaserede
sagt med andre ord, en
standardafvigelse
forskningsprojekter
og/eller
udviklingsprojekter.
standardafvigelse.
er
34 arbejder
% over eller
under gennemsnittet,
og 95 % af variationen
vil
NCS
med empirisk
skole- og dagtilbudsforskning
i et såkaldt
befinde
sig inden for +/- to standardafvigelser.
i gennem”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigteForskellene
på at bidrage
til viden
snittet
i
figuren
er
tilnærmet
en
halv
standardafvigelse.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
Figur
1: Spredning
forskelle
i standardafvigelse
og ikke
modtagerogstøtte,
er relativt
beskedne. Det ser med andre ord ud
2St.a.
1St.a.
A
B
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der
er en betydelig
overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
Figur 1: Spredning
og forskelle
i standardafvigelse
En mulig forklaring er, at drenge relativt
hyppigere
er mere
udadreageResultat
T1 minus
resultat
T2
Forskellen
i standardafvigelse
rende
og derfor
lettere at få=øje på end piger med tilsvarende faglige
Gennemsnitlig standardafvigelse (vægtet)
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
Figur 2: Formel for udregning af standardafvigelse

Resultat T1 minus resultat T2
Forskellen i standardafvigelse = ----------------------------------------------------------------
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Med vægtet standardafvigelse menes her, at der er beregnet et gennemsnit af standardafvigelsen på målingerne, som er vægtet for forskellen
på størrelserne i udvalgene af dagtilbuddene eller kommunerne A og
B’s børn og pædagoger.
Fordelen med at udtrykke forskelle i standardafvigelse er, at forForord
skelle på forskellige variabelområder kan vurderes i forhold til hinanden, og at man tager højde for variationen i materialet. Svagheden
ved at bruge
standardafvigelse
er, at det er et mere
usikkert mål,
når
Hermed
foreligger
den anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empivariansen
i målingerne
ikke er normalfordelt.
skal man Cenvære
risk
skole- og
dagtilbudsforskning,
som udgives Desuden
af NCS, Nationalt
opmærksom
på, at forskelle
i standardafgivelser
ikke er betydningster
for Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler), i samarbejde
med Aarhus
fulde i sig selv. En forholdsvis stor forandring i standardafvigelser kan
Universitetsforlag.
pegeNCS
tilbage
forholdsvis
små
forandringer
originale
skala,
blevpååbnet
i august
2016,
og centreti den
er i dag
ramme
for hvis
tolv
standardafvigelsen
er
lille,
fx
på
grund
af
en
måling,
hvor
alle
responforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
denterarbejder
falder tæt
påempirisk
den maksimale
værdi.
NCS
med
skole- og
dagtilbudsforskning i et såkaldt
I denne
rapport er der målt forskellige
som ligger
tæt
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. meddimensioner,
sigte på at bidrage
til viden
på
den
maksimale
værdi
for
alle
dagtilbud,
hvilket
betyder,
at
alle
dagom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
tilbud opfylderog
depolitiske
målte kriterier.
Fx er
resultater,
origiinstitutionelle
indsatser
ogder
på den
andenhvor
sideden
børns
og
nale skala
viser trivsel
et gennemsnitligt
resultat på omkring 3,7 på en skala fra
elevers
læring,
og udvikling.
1 tilNærværende
4, hvor 4 aldrig
kan blive
overskredet.
Men
500-point-skalaen
forrapport
handler
om fagligt
lavt
præsterende elever.
holder
sig
til
forskellene
mellem
to
målinger,
og
idéen
er,
at
man
måler
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
referencebaseret,
dvs. forskellige
at målingenformer
afdækker
forskelle
mellem
og T2,
hvem
der skal tildeles
for støtte.
Det
er ikkeT1
tidligere
hvor T1undersøgt,
er sat til 500.om
I denne
logikkonsekvenser
bliver forholdsvis
små forskelle
i den
blevet
det har
for, hvem
der tildeles
originale
skala store,
når mande
omregner
til 500-point-skala.
støtte.
I analysen
undersøges
15,8 % af resultater
eleverne, der
har et lavt fagligt
Meget
kort
fortalt
er
den
populære
forklaring,
at
hvis
man sammenfunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
ligner
for
alleresultaterne
elever). fra T1 og T2 inden for den originale skala (fx skalaen
fra 1Undersøgelsen
til 4), kan manviser,
se, om
i T1devarelever,
tæt påder
maksimum,
at udgangspunktet
forskellene mellem
modtager
fx 3,6.
resultatet
i T2
er 3,7, er
forbedringen
men
og
ikkeHvis
modtager
støtte,
er relativt
beskedne.
Det serbeskeden,
med andre
orddet
ud
fremgår,
at
det
blandt
andet
kan
skyldes,
at
man
er
tæt
på
maksimumtil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
værdien.
man sammenligner
i 500-point-skalaen,
man
se,
at der Men
er enhvis
betydelig
overvægt af drenge
blandt dem, dersætter
får støtte.
udgangspunktet,
dvs.er,T1,
til 500 for
derved
at kunneeraflæse
relative
En
mulig forklaring
at drenge
relativt
hyppigere
merekun
udadreageforandringer.
Herlettere
”forsvinder”
oplysningen
om,med
at man
i T1 kunne
være
rende
og derfor
at få øje
på end piger
tilsvarende
faglige
tæt
ved
maksimum.
Ligeledes
ser
forandringerne
større
ud,
end
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoserdei
så udgruppe,
i den originale
skala.
Derfor er det ikke altid intuitivt korrekt at
den
der tildeles
støtte.
fortolke resultater i standardafvigelser.
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Selvom det ikke løser problemet, er der udviklet tommelfingerregler, som er brugt med henblik på perspektivering af resultater. Disse
tommelfingerregler lyder som følger: Ingen forskel, lille forskel, moderat forskel og stor forskel, hvor:

Forord
• 0,00 – 0,10 standardafvigelse: ingen forskel

• 0,11 – 0,35 standardafvigelse: lille forskel
• 0,36 – 0,60 standardafvigelse: moderat forskel
Hermed
den andenstor
forskningsrapport
i e-bogsserien Empi• > 0,60foreligger
standardafvigelse:
forskel
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenIterkommenteringen
af (dagtilbud
forskelle i gennemsnit
mellem T1 med
og T2
vil vi
for Skoleforskning
og skoler), i samarbejde
Aarhus
af
de førnævnte grunde ikke anvende ovenstående betegnelser. Men
Universitetsforlag.
de kan
rettesnor
for 2016,
dagtilbuddenes
ogikommunernes
NCSvære
blevenåbnet
i august
og centret er
dag ramme foregen
tolv
læsning
af
data,
især
hvis
man
også
orienterer
sig
i
resultaterne,
som
de
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
er
udtrykt
i denmed
originale
skala.
NCS
arbejder
empirisk
skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
Når effectiveness”-perspektiv,
forskellene udtrykkes i standardafvigelse,
der være
”school
dvs. med sigte på vil
at bidrage
tilstørre
viden
forskelle
mellem
dagtilbud
end
mellem
kommuner,
ligesom
der
vil
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
være
større forskel
mellem enkeltkommuner
endanden
mellem
summen
af
institutionelle
og politiske
indsatser og på den
side
børns og
de
deltagende
i T1 og T2. Dette skyldes, at antallet af inforelevers
læring,kommuner
trivsel og udvikling.
manter
er langt større
i en handler
kommune
i summen
af de seks kommuNærværende
rapport
om(og
fagligt
lavt præsterende
elever.
ner)
end
i
et
dagtilbud,
og
i
så
fald
vil
gennemsnittet
i
hver
kommune
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
være
gennemsnittet
for alle
kommuner.
enkelte
hvemnærmere
der skal tildeles
forskellige
former
for støtte.Det
Det
er ikkedagtilbud
tidligere
vil
imidlertid
let kunne
et gennemsnit,
somfor,
ligger
længere
genblevet
undersøgt,
om have
det har
konsekvenser
hvem
der fra
tildeles
nemsnittet
af alleundersøges
dagtilbud, fordi
der%eraflangt
flereder
dagtilbud
endfagligt
komstøtte. I analysen
de 15,8
eleverne,
har et lavt
muner
og
langt
færre
informanter
i
hvert
dagtilbud.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
500-point-skalaen
– forskelle
mellem
grupper
af børn
Undersøgelsen viser,
at forskellene
mellem
de elever,
der modtager
Alle
kommuner
adgang
til en beskedne.
digital portal,
hvor
man
både
genog ikke
modtagerhar
støtte,
er relativt
Det ser
med
andre
ord
ud
nemfører
kortlægningsundersøgelsen
og
efterfølgende
kan
læse
resultil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
taterne.
kan
læses på
måder
i portalen,
som
se, at derResultaterne
er en betydelig
overvægt
af to
drenge
blandt
dem, derenten
får støtte.
gennemsnitsværdier
ogatstandardafvigelser
eller på en
500-point-skala.
En mulig forklaring er,
drenge relativt hyppigere
er mere
udadreage500-point-skalaens
logik
oversigt
den visning,
der
rende og derfor lettere
at og
få øje
på endsvarer
piger her
medtiltilsvarende
faglige
fx
finder
sted
i
PISA-undersøgelserne.
500-point-skalaen
tager
både
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
hensyn
til gennemsnit
standardafvigelse. I skalaen er 500 point
den gruppe,
der tildeles og
støtte.
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altid gennemsnittet for de resultater, som præsenteres. Dette betyder,
at gennemsnittet for alle deltagende dagtilbud inden for alle fokusområder altid er 500 point, uafhængigt af hvilken skala der er anvendt
i forhold til svaralternativer eller antal spørgsmål i hvert fokusområde.
I denne beregningsmåde er en forskel på 1 standardafvigelse det
Forord
samme som 100 point. Der gives dermed et sammenligneligt billede af
datamaterialet. I denne rapport bruges 500-point-skalaen, når der
henvises foreligger
til forskelleden
mellem
og piger og forskelle
mellemEmpibørn
Hermed
andendrenge
forskningsrapport
i e-bogsserien
medskoleforskellig
etnisk baggrund. Forskellene
harafsamme
betydningCensom
risk
og dagtilbudsforskning,
som udgives
NCS, Nationalt
forskellene
udtrykt i standardafvigelse,
dvs.: i samarbejde med Aarhus
ter
for Skoleforskning
(dagtilbud og skoler),
Universitetsforlag.
• 0 til 10 points afvigelse: ingen forskel
åbnet
i augustlille
2016,
og centret er i dag ramme for tolv
• NCS
11 til 35blev
points
afvigelse:
forskel
forskningsprojekter
og/ellermoderat
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
• 36 til 60 points afvigelse:
forskel
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
• Mere end 60 points afvigelse: stor forskel
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
I kapitlerne
6-10
fremlægger
resultaterne
af den såkaldte
T2-kortlægom
forholdet
mellem
på denviene
side pædagogiske,
ledelsesmæssige,
ning for summen
de seks deltagende
En dybere
analyse
institutionelle
og afpolitiske
indsatser ogkommuner.
på den anden
side børns
og
med større
forklaringskraft
ville forudsætte, at de enkelte dagtilbuds og
elevers
læring,
trivsel og udvikling.
kommuners
kontekstuelle
præmisser
inddraget.
Det kunneelever.
være
Nærværende
rapport handler
om blev
fagligt
lavt præsterende
normeringer,
børnesammensætning,
kvalifikationer
af
personale,
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
socioøkonomiske
indekstal
m.v. Rapportens
analyser
derfor
hvem
der skal tildeles
forskellige
former for støtte.
Detholder
er ikkesig
tidligere
til aleneundersøgt,
at fortælle,om
hvaddet
derhar
ses,konsekvenser
og ikke hvad dette
eventuelt
blevet
for, hvem
der betyder,
tildeles
eller hvilke
politiske
og ledelsesmæssige
beslutninger
der
til
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8 % af eleverne,
der har
et har
lavtført
fagligt
dette.
Rapporten
kan
heller
ikke
påberåbe
sig
at
påvise
en
kausal
effekt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
på baggrund
af fx Capacity Building målt via informanternes besvarelfor
alle elever).
ser iUndersøgelsen
henholdsvis T1viser,
og T2,
selvom det kunne
nærliggende
at indat forskellene
mellemvære
de elever,
der modtager
drage
præmis.
Endelig
er det
vigtigt Det
at understrege,
at ord
det ud
på
og
ikkedenne
modtager
støtte,
er relativt
beskedne.
ser med andre
grund
af
begrænsningerne
i
datamaterialet
(at
der
fx
ikke
er
adgang
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
til rådata)
er tale om
en refererende
gennemgang
resultaterne.
se,
at der eralene
en betydelig
overvægt
af drenge
blandt dem,afder
får støtte.
Dermulig
bliverforklaring
fx ikke foretaget
en systematisk
vurdering
af statistisk
usikEn
er, at drenge
relativt hyppigere
er mere
udadreagekerhed,ogogderfor
også på
andre
resulrende
lettere
at områder
få øje på efterlever
end pigerpræsentationen
med tilsvarendeaffaglige
taterne
ikke
almindelige
statistiske
standarder.
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.

Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

50

Ceiling- og cluster-effekter

I dette afsnit opregner vi en række bias, dvs. elementer, som især skyldes
metodiske problemer, der kan forvrænge resultaterne. Hvad angår
metodiske
Forordproblemer, er det vigtigt at påpege problemer i forståelse af
værdier repræsenteret i Likert-skalaerne, fx 4- til 6-åriges forståelse af
diverse spørgsmål. Populært udtrykt forudsætter Likert-skalaen, at alle
svarmuligheder
harden
samme
vægt
eller sandsynlighed,
hvilket ofteEmpiikke
Hermed foreligger
anden
forskningsrapport
i e-bogsserien
er
er en væsentlig pointe,
at data alene
kanNationalt
være et fingerrisktilfældet.
skole- ogDet
dagtilbudsforskning,
som udgives
af NCS,
Cenpeg,
dog
vurderet under(dagtilbud
væsentligeogstatistiske
kan
ter for
Skoleforskning
skoler), ikvalitetskriterier.
samarbejde medDer
Aarhus
således
være en række bias, der har påvirket besvarelserne, ligesom der
Universitetsforlag.
kanNCS
være blev
metodiske
somogpåvirker
åbnet problemer,
i august 2016,
centretresultaterne.
er i dag ramme for tolv
Det
skal
desuden
bemærkes,
at
det
at
beregne
gennemsnit og udforskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
lede
ved empirisk
små populationer
problematisk, ikke mindst
når
NCSsignifikans
arbejder med
skole- ogerdagtilbudsforskning
i et såkaldt
tallene
med større kohorter.
”schoolsammenlignes
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på at bidrage til viden
Nogle
variabler
har
et
meget
deres originale
om forholdet mellem på den ene højt
side gennemsnit
pædagogiske,påledelsesmæssige,
skala.
Teknisk set
variabler
med etoghøjt
opleve
institutionelle
og kan
politiske
indsatser
på udgangspunkt
den anden sidekun
børns
og
stabilitet
eller tilbagegang,
fordi alle kommuner starter fra et meget højt
elevers læring,
trivsel og udvikling.
niveau.
I den statistiske
man om
såkaldte ”ceilingNærværende
rapportlitteratur
handlertaler
om fagligt
lavtden
præsterende
elever.
effekt”
(se
fx
Gravetter
og
Forzano,
2017,
s.
72-73),
dvs.
at
man
i
startI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
målingerne
(her:
T1) allerede
kanformer
være såfor
tæt
på maksimumværdier,
at
hvem der skal
tildeles
forskellige
støtte.
Det er ikke tidligere
forbedringer
er usandsynlige
og ikonsekvenser
bedste fald kunfor,
kanhvem
være små.
Derfor
blevet undersøgt,
om det har
der tildeles
skal
ikke
mindst resultater
med
tilbagegang
altidder
fortolkes
i kontekst,
støtte.
I analysen
undersøges
deen
15,8
% af eleverne,
har et lavt
fagligt
og
det
er
vigtigt,
at
man
kigger
på
det
gennemsnitlige
niveau
på
den
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
originale
skala, ikke kun på 500-point-skalaen, fordi man i den origifor alle elever).
naleUndersøgelsen
skala kan se, om
udgangspunktet
forandringen
tætmodtager
på makviser,
at forskellene for
mellem
de elever,låder
simumsværdien.
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
Når
tolker tilfældigt,
på resultaterne
til, at
detman
er relativt
hvem fra
derkontaktpædagog-vurderinger,
får støtte. Endvidere kan man
skal
man
være
opmærksom
på
den
såkaldte
”cluster-effekt”.
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt
dem, derVurderinfår støtte.
gerne
er ”clustered”,
fordi
én kontaktpædagog
har vurderet
flere børn.
En mulig
forklaring er,
at drenge
relativt hyppigere
er mere udadreageDerfor
er derfor
den statistiske
større,
endmed
hvistilsvarende
alle børns måling
rende og
lettere atusikkerhed
få øje på end
piger
faglige
var
uafhængige
af
hinanden.
Det
betyder
fx,
at
der
kan
ske
en
markant
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
ændring
på der
institutionsniveau,
den gruppe,
tildeles støtte. hvis det er en anden pædagog med
et andet blik på børnenes færdigheder, der har vurderet børnene i T2,
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end hende, der vurderede i T1. Populært sagt kan effekten af, at der
skiftes kontaktpædagog, være større end effekten af ændringer i børnenes oplevelser af dagtilbuddet.
Endelig skal det understreges, at denne rapport ikke kan udtale
sig om praksisudvikling afledt af forskellige former for interventioner.
Forord
Den kan alene præsentere tal fra og sammenligninger af de to kortlægninger, T1 og T2.
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien EmpiEtiske
overvejelser
risk
skoleog dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenNårfor
man
udfører undersøgelser
børn,
er grundpræmissen,
at
ter
Skoleforskning
(dagtilbud blandt
og skoler),
i samarbejde
med Aarhus
børnehave-børn ikke er myndige − og at alle børn skal svare på bagUniversitetsforlag.
grund
af blev
forældrenes
og dagtilbudslederens
forehavendet.
NCS
åbnet i august
2016, og centret accept
er i dagaframme
for tolv
Endvidere
fordrer
kortlægnings-undersøgelsen
opmærksomhed
på
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
børnenes
måder
at sige
fra på,skoleligesom
indbygget følsomhed
for
NCS
arbejder
med
empirisk
ogen
dagtilbudsforskning
i etover
såkaldt
barnets effectiveness”-perspektiv,
integritet må gøres gældende.
”school
dvs. med sigte på at bidrage til viden
I
resultaterne
for
denne
kortlægningsundersøgelse
er der desuden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
indsat en nedreoggrænse
for, indsatser
hvor mange
derside
skal børns
til, forog
at
institutionelle
politiske
og besvarelser
på den anden
man kanlæring,
få resultatet
i portalen. Grænsen er for kortlægningen sat
elevers
trivsel vist
og udvikling.
til syv
for både børn,
forældre,
pædagoger
og ledere.
Dette skyldeselever.
både
Nærværende
rapport
handler
om fagligt
lavt præsterende
vores
eget
ønske,
men
også
Datatilsynets
bestemmelser
om
anonymiI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
tet. Derfor
indgår
der ingen
visninger
i kortlægningen
end syv
hvem
der skal
tildeles
forskellige
former
for støtte. Detved
er færre
ikke tidligere
besvarelser.
Undersøgelsen
i øvrigt Datatilsynets
etiske
blevet
undersøgt,
om det følger
har konsekvenser
for, hvem
derregelsæt.
tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Alpha for børn,
5 DCronbach’s
Forord
personale og forældre
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenCronbach’s
Alpha er et(dagtilbud
mål for at vurdere
reliabiliteten
ellermed
den interne
ter for Skoleforskning
og skoler),
i samarbejde
Aarhus
konsistens
af en mængde af enkeltspørgsmål. Det betyder, at reliabiliUniversitetsforlag.
teten
af
en
bestemt
refererer
til,centret
i hvilketeromfang
det pågældenNCS blev åbnetmåling
i august
2016, og
i dag ramme
for tolv
de
spørgsmål
er
et
konsistent
mål
for
et
bestemt
begreb.
For
at
give et
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
eksempel
består
”trivsel”
fx afskoleet antal
og Cronbach’s
NCS arbejder
med
empirisk
ogenkeltspørgsmål,
dagtilbudsforskning
i et såkaldt
Alpha
om konsistensen afdvs.
de enkeltspørgsmål,
der tilsammen
”schoolfortæller,
effectiveness”-perspektiv,
med sigte på at bidrage
til viden
udgør
”trivsel”,
er
stor
eller
lille.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Reliabilitetskoefficienten
går fra 0 og
til 1påmed
at udtrykke
institutionelle
og politiske indsatser
denhensyn
anden til
side
børns og
vurderingen
af trivsel
en bestemt
målings reliabilitet. Hvis alle items er fuldelevers læring,
og udvikling.
stændigt
uafhængige
af hinanden,
vil reliabilitetskoefficienten
0.
Nærværende
rapport
handler om
fagligt lavt præsterendevære
elever.
Hvis
alle
items
har
den
højst
mulige
samvarians,
dvs.
er
100
%
afhænI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
gige
hinanden,
ellerforskellige
hvis de er identiske,
reliabilitetskoefficienten
hvemafder
skal tildeles
former forvil
støtte.
Det er ikke tidligere
blive
betyder,om
at jodet
højere
har
blevet1. Det
undersøgt,
har reliabilitetskoefficienten,
konsekvenser for, hvemdes
dermere
tildeles
items,
enkeltspørgsmål,
hvilket
villavt
sige,fagligt
at de
støtte. dvs.
I analysen
undersøgesen
defælles
15,8 %samvarians,
af eleverne, der
har et
sandsynligvis
måler
eller
er
udtryk
for
det
samme
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elever).
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enkeltspørgsmål
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(aspekter
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trivsel.
Undersøgelsen
viser,alle
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elever, der
modtager
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en koefficient
på mellemDet
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0,8.andre
Hvis ord
koeffiog ikke
modtager
støtte,
er relativt beskedne.
serogmed
ud
cienten
er
mindre
end
0,5,
er
den
som
hovedregel
ikke
acceptabel.
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
Nedenfor
vi Cronbach’s
for kategorierne
perse, at
der er enviser
betydelig
overvægtAlpha
af drenge
blandt dem, for
derbørn,
får støtte.
sonale
og forklaring
ledelse. Vi er,
kanatherudaf
se, om kategorier
fx ”trivsel”
eller
En mulig
drenge relativt
hyppigeresom
er mere
udadreage”relation
barn og
sig på
konsistente
retvirende og mellem
derfor lettere
at voksen”
få øje påbaserer
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med
tilsvarendeogfaglige
sende
enkeltspørgsmål.
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Børn
Cronbach’s Alpha

T1

T2

Trivsel

,52

,51

Relation mellem barn og voksen
Forord

,68

,68

Genkendelse af tal

,61

,56

Genkendelse af bogstaver

,44

,39

Sprog og kommunikation

,97

,97

Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien EmpiMotorik og fysisk aktivitet
,91
,90
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenSociale færdigheder
,95
,96
ter
for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i
samarbejde
med
Aarhus
Forældre: tilfredshed
,87
,86
Universitetsforlag.
Forældre: information
,74
,77
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Tabel 2
forskningsprojekter
og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
NCS arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
Alpha-værdierne
er stabile, med enkelte
mindre
kan til
generelt
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med
sigtefald.
på atMan
bidrage
viden
forvente
et
lille
fald,
idet
kombinationen
af
items
alene
er
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om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
faktoranalyser og
fra politiske
T1, og indekset
herfra
forventes
at være
smule
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indsatser
og på
den anden
side en
børns
og
bedre end
i kortlægning
elevers
læring,
trivsel og T2.
udvikling.
Trivsel og genkendelse
af bogstaver
har relativt
lave Alpha-værdier.
Nærværende
rapport handler
om fagligt
lavt præsterende
elever.
Dette
skulle
ikke
være
et
multidimensionalt
koncept,
så
en
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AlphaI modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
værdi er
godt
tegn for målingen.
derDet
kaner
imidlertid
være
hvem
derikke
skalnoget
tildeles
forskellige
former forMen
støtte.
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nogle elementer,
af målingen
ikkeder
hartildeles
nogen
blevet
undersøgt,der
omikke
detopfanges
har konsekvenser
for,eller
hvem
positivIindflydelse.
Da vi ikkede
har15,8
adgang
til en korrelationsmatrix,
kan
støtte.
analysen undersøges
% af eleverne,
der har et lavt fagligt
vi
ikke
komme
nærmere
svaret
på
dette
spørgsmål.
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Personale
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
Cronbach’s
Alpha støtte, er relativt beskedne. DetT1
og ikke modtager
ser med andre ordT2ud
,76Endvidere kan man
,76
til,Personalets
at det erkompetence
relativt tilfældigt, hvem der får støtte.
,70 dem, der får støtte.
,68
se,Samarbejde
at der er en betydelig overvægt af drenge blandt
Samarbejde
om børneneer, at drenge relativt hyppigere
,74 er mere udadreage,75
En
mulig forklaring
Tabel 3 og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
rende
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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I forhold til personalebesvarelser er Cronbach Alpha-værdierne stabile
fra T1 til T2 og relativt høje.
Ledelse
Cronbach’s Alpha
Forord

T1

T2

Tid, som er brugt på opgaver

,54

,52

Tid at bruge på kommende opgaver

,50

,60

Pædagogisk ledelse
,71
Hermed
foreligger den anden forskningsrapport,72i e-bogsserien EmpiLedelse af dagtilbuddets arbejdsmiljø
,79
,79
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenLedelse af institutionskulturen
,64
,70
ter
for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde
med Aarhus
Tabel
4
Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Ved
ledelse ses nogleog/eller
forandringer
fra T1 til T2, som
der ikke umiddelforskningsprojekter
forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
bart
en åbenlys
på. Enog
mulig
forklaring er dog,
det er
NCSerarbejder
medforklaring
empirisk skoledagtilbudsforskning
i etatsåkaldt
relateret
til den lille sample (dvs. det
antal
respondenter),
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs.begrænsede
med sigte på
at bidrage
til viden
som
tallene
bygger
på.
Desuden
er
det
problematisk
at
beregne
Cronom forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
bach’s
Alpha påog
depolitiske
to items ”Tid,
som og
er brugt
opgaver”
”Tid og
til
institutionelle
indsatser
på denpåanden
sideogbørns
at
brugelæring,
på kommende
elevers
trivsel ogopgaver”.
udvikling.

Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Resultater for børn, forældre,
6 Forord
kontaktpædagoger, personale
Hermed
foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empiog ledelse
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
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forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
og sammenligner
udtrykker
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af konsekvenser
udviklingen frafor,
T1 hvem
til T2,der
dvs.tildeles
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% af eleverne,
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ring
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se
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der
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på
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skala,
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
og som
i nogle tilfælde kan være lille. Vi vil derfor i nogle tilfælde rapfor
alle elever).
portere
disse værdier
ud over
500-point-skalaen
at give
etmodtager
mere retUndersøgelsen
viser,
at forskellene
mellem defor
elever,
der
visende
billede af støtte,
udviklingen
fra T1
til T2. Man
hellerandre
ikke ord
se, om
og
ikke modtager
er relativt
beskedne.
Detkan
ser med
ud
T1-værdien
var
tæt
på
maksimum,
hvilket
betyder,
at
yderligere
forbedtil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
ringer
er næsten
umuligeovervægt
(jf. den tidligere
omtale
af ”ceiling-effekten”).
se,
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er en betydelig
af drenge
blandt
dem, der får støtte.
Desuden
er det, som
allerede
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at der
En
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er, at
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støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
af resultaterne.
er fxstøtte.
ikke muligt at foretage en systematisk vurdeden
gruppe, derDet
tildeles
ring af statistisk usikkerhed. Det er vigtigt, at de følgende kapitler
(kapitel 6-10) læses med disse forbehold.
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Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark – Data, forskningsviden og kompetenceudvikling.
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voksen-barn-relationen og af trivsel allerede i 2015 lå højt på den absolutte

lå højt på den absolutte skala. Det betyder, at en stor fremgang ville være
usandsynlig, ja næsten umulig, jf. den føromtalte ”ceiling-effekt”. Derfor
jf. den føromtalte ”ceiling-effekt”. Derfor er den vigtigste konklusion, at både
er den vigtigste konklusion, at både trivsel og relationen mellem børn
trivsel og relationen mellem børn og voksne ifølge børnenes vurdering var høj i
og voksne ifølge børnenes vurdering var høj i 2015, og at denne høje
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skala. Det betyder, at en stor fremgang ville være usandsynlig, ja næsten umulig,
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”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
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støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
hvadder
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gruppe,
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De vurderer børnenes motorik
og fysiske aktivitet højere, og også deres
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Det skal tilføjes, at talgrundlaget (antal respondenter) også er større end for alle andre temaer og respondentgrupper. Imidlertid skal man
tage forbehold for statistisk usikkerhed. Særligt er den statistiske usikkerhed for kontaktpædagogerne (de tre sidste dimensioner) meget stor.
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børn,
spiller kontaktpædagogernes bevidste eller ubevidste vurderingsUniversitetsforlag.
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uden for dagtilbuddet, som fx børnenes sociale baggrund, stimulering og
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gangeneeffectiveness”-perspektiv,
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mellem
de totil
respon”school
dvs. med sigte på
at bidrage
viden
troværdigheden af resultaterne.
dentgruppers
vurdering
troværdigheden
af
resultaterne.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
aktiviteter uden for dagtilbuddet osv. Desuden kan det være en bias, at T1 har

institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
Resultater
for personalet
Resultater
fortrivsel
personalet
elevers
læring,
og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning
til tidligere er det i dag den 500
enkelte skoleleders ansvar,
Samarbejde
om
Samarbeid
om barna
505
hvem der børnene
skal tildeles forskellige former for støtte.
Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
500
støtte. I analysen
undersøges de 15,8 % af eleverne,
der har et lavt fagligt
Samarbeid
Samarbejde
503
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
500 de elever, der modtager
Undersøgelsen
viser, at forskellene mellem
Personalets Personalets
kompetanse
kompetence
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne.503
Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
420
440
460
480
500
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560
580
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
T1 T2
Figur 5
En
mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageFigurrende
5
og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
Spørgsmålene
til personalet
kanklar
sammenfattes
dimensioner:
sam-i
støttebehov. Endelig
er der en
overvægt afi tre
børn
med diagnoser
arbejde
om børnene,
samarbejde
(her refererer spørgsmålene til det
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gruppe,
der tildeles
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generelle professionelle samarbejde i dagtilbuddet) og personalets
egen oplevelse af kompetence. Som det fremgår af tallene, er resultaterne for T1 og T2 næsten identiske, og det er nærliggende at sige, at der
ikke er statistisk signifikant forskel på tallene mellem T1 og T2, dvs. at
de
små forskelle kan være et resultat af tilfældigheder.
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En forklaring på denne stabilitet kan være, at niveauet allerede var
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3,0
i
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er
steget
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
lidt
i 2017.
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kun
scorer
2,64
hvem
der skal
tildeles forskellige
former
for støtte.som
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ikke
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2015 og
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er farligt
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svarundersøges
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derhar
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% aftværs,
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for alle
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viser, at
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tilbuddet
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af kompetence,
de i alle
og ikke modtager
støtte, eregen
relativt
beskedne.
Det ser medlåandre
ord tre
ud
tilfælde
højt
i
2015,
og
at
udviklingen
fra
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til
2017
ikke
tyder
på,
at
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
dette
niveau
harbetydelig
ændret sig
nævneværdigt:
er stabilt
se, at der
er en
overvægt
af drengeDet
blandt
dem, højt.
der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Resultater for ledelse
Resultater for ledelse
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Figur
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sigte på at Deres
bidragevurdering
til viden
af
ledelse
af
institutionskulturen,
af
dagtilbuddets
arbejdsmiljø,
om forholdet
på den
enedimensioner:
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Man kan også
notere
sig, at dette
notere
sig,
at
dette
understøtter
personalets
vurdering
af
et marginalt
for
alle
elever).
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periode,
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
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skal manafvære
opmærksom
på,der
at dette
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se,
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En
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projekt
med at
målinger
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rende
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end
piger
effekt (Monahan og Fisher 2010). Ligeledes skal man igen være opmærksom på
(Monahan
og
Fisher
2010).
Ligeledes
skal
man
igen
være
opmærksom
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
”ceiling-effekten”: Allerede i 2015 lå svarene på enkeltudsagnene i alle tilfælde
på ”ceiling-effekten”:
Allerede
den
gruppe, der tildeles
støtte.i 2015 lå svarene på enkeltudsagnene i alle
på over 4 på en skala fra 1 til 5, så ledelsens vurdering af samarbejde og
tilfælde på over 4 på en skala fra 1 til 5, så ledelsens vurdering af sam-
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arbejde og arbejdsmiljø var høj i 2015, og er det fortsat i 2017. I ét
tilfælde synes der dog at være en lidt klarere fremgang, nemlig i vurderingen af ledelsens samarbejde med forvaltningen. Men her var udgangspunktet også lidt lavere i 2015 (nemlig 4,0), så der var større rum
til
forbedring. Forskellen til de andre udsagn kan også skyldes, at der
Forord
her er tale om vurdering af ledelse opadtil, hvor de andre udsagn handler om ledelsens egen personaleledelse.
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andenfra
side
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og
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Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Resultater i relation til piger
og drenge
Resultater i relation
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Resultaterne viser de velkendte kønsforskelle: Piger scorer lidt
højere end drenge på de fleste dimensioner. Generelt er disse forskelle
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ingen af dimensionerne kan der konstateres nogen udjævning af de
kønsstrukturelle forskelle.
Som konklusion kan man konstatere, at der ikke kan registreres
strukturelle forandringer i de kønsbetingede forskelle mellem T1 og T2.
Det skal dog tilføjes, at kønsbetingede forskelle, som de er målt i denne
Forord
aldersgruppe i disse kortlægninger, ikke nødvendigvis er unormale
set i et udviklingspsykologisk og et neurobiologisk lys.
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
NCS arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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i relation til modersmål
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Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Figur 9
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9
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rende og derfor
at %
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at
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for
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motorik
aktivitet
den
gruppe,og
derfysisk
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støtte.fordeler sig ensartet mellem børn med
dansksproglig baggrund og børn med ikke-dansksproglig baggrund.
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En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark – Data, forskningsviden og kompetenceudvikling.

74
Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

74

i relation til
9 Resultater
Forord
uddannelsesniveau
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenMetodiske
forbehold
ter for Skoleforskning
(dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Sociale
uligheder bliver ofte målt som forskelle mellem børn af forældre
Universitetsforlag.
medNCS
forskellig
uddannelsesbaggrund,
deres far
blev åbnet
i august 2016, og enten
centreti forhold
er i dagtilramme
foreller
tolv
deres
mor.
Hvilken
uddannelse
enten
faderen
eller
moderen
eller
både
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
faderen
og moderen
har, førerskolei de fleste
tilfælde til det samme
NCS arbejder
med empirisk
og dagtilbudsforskning
i etresultat.
såkaldt
Her
har effectiveness”-perspektiv,
vi valgt at sætte resultaterne
tilpå
moderens
uddannel”school
dvs.i relation
med sigte
at bidrage
til viden
sesbaggrund,
men
resultaterne
ville
som
anført
antageligt
være
de
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
samme,
hvis vi valgte
faderens
uddannelsesbaggrund.
institutionelle
og politiske
indsatser
og på den anden side børns og
Tolkning
skal
opgøres
som bruttoforskelle, og det er vigtigt at huske,
elevers
læring,
trivsel
og udvikling.
at børn
med lavt-rapport
eller højtuddannede
mødrelavt
er forskellige
på mange
Nærværende
handler om fagligt
præsterende
elever.
andre
dimensioner,
som
korrelerer
med
uddannelse.
Fx
er
der
flere
med
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
ikke-dansk
sproglig
baggrund,
og former
særligt ikke-vestlig
sproglig
hvem der skal
tildeles
forskellige
for støtte. Det
er ikkebaggrund,
tidligere
iblevet
den lavtuddannede
gruppe.
Derfor
må man forvente
et lavere
undersøgt, om
det har
konsekvenser
for, hvem
der resultat
tildeles
med
til sproglige
færdigheder,
at detteder
entydigt
kan fagligt
sættes
støtte.hensyn
I analysen
undersøges
de 15,8 %uden
af eleverne,
har et lavt
ifunktionsniveau
relation til uddannelsesbaggrund.
(mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
I
forhold
til
den
enkelte uddannelseskategori skal man også være
for alle elever).
opmærksom
på, at viser,
nogleatkategorier
er forholdsvis
små, særligt
for forUndersøgelsen
forskellene
mellem de elever,
der modtager
ældre
lavere uddannelser.
Derbeskedne.
er fx kun 285
somandre
har en
og ikkemed
modtager
støtte, er relativt
Detbørn,
ser med
ordmor
ud
med
en
grundskoleuddannelse,
og
kun
235
børn
med
en
mor
som
har
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
en
Derfor er
værdierblandt
for de dem,
enkelte
se, gymnasial
at der er enuddannelse.
betydelig overvægt
af drenge
derkategorier
får støtte.
lidt
usikre,
og F-testen,
bliver
gennemført
signifikanstest,
En mulig
forklaring
er, at som
drenge
relativt
hyppigeresom
er mere
udadreagetester
hvis mors
kategorier
gør en forskel.
rende kun,
og derfor
lettereuddannelse
at få øje på for
endalle
piger
med tilsvarende
faglige
Dette
er
dog
ikke
ensbetydende
med,
at
de
enkelte
kategorier
er
forskelstøttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
lige
hinanden.
den fra
gruppe,
der tildeles støtte.

Indholdsfortegnelse
Navngivelse – Ikke Kommerciel – Ingen Bearbejdelse 4.0 International Licens

75

Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark

Trivsel
Trivsel

Trivsel
Lang videregående uddannelse
Forord
Mellemlang videregående uddannelse
Kort videregående uddannelse

501
508
498
501

514
514

Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien
Empi508
Gymnasial uddannelse
523
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cen504
Erhvervsuddannelse
511 med Aarhus
ter for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde
491
Universitetsforlag. Grundskole
515
NCS blev åbnet i august 2016,
og centret
i dag
for 580
tolv
420 440
460 480er500
520ramme
540 560
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede
udviklingsprojekter.
T1 T2
Figur 16
NCS
arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
Figur
16 effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
”school
Der forholdet
er ikke nogen
relevant
forskel
trivsel
i forhold til moderens
uddanom
mellem
på den
eneiside
pædagogiske,
ledelsesmæssige,
nelse
T2.nogen
F-testen
viser,forskel
at deindsatser
forholdsvis
forskelle
erbørns
statistisk
Der
er iikke
relevant
i trivsel i forhold
til
moderens
uddannelse
iog
T2.
institutionelle
og
politiske
og små
på den
andenikke
side
signifikante
0,361,
kun
% af variansen
af trivsel
forklares(p-ved
F-testen
viser,(p-værdi
at trivsel
de forholdsvis
små0,2
forskelle
ikke er statistisk
signifikante
elevers
læring,
og udvikling.
moderens
Dermed
der ikke
sket
en
forandring
Nærværende
handler
om
fagligt
lavt
elever.
værdi
0,361,uddannelse).
kun 0,2rapport
% af variansen
afertrivsel
forklares
vedpræsterende
moderens i forhold
til
T1,
fordi
der
heller
ikke
var
nogen
signifikant
forskel
i
relation
til
I modsætning
til tidligere
er sket
det iendag
den enkelte
skoleleders
uddannelse).
Dermed
er der ikke
forandring
i forhold
til T1, fordiansvar,
der
moderens
uddannelse
i T1. Om der
er sket
forandring
fra T1
til T2
hvem
dervar
skal
tildeles
forskellige
former
fortilen
støtte.
Det er
ikke
tidligere
heller
ikke
nogen
signifikant
forskel
i relation
moderens
uddannelse
i T1.
i de enkelte
uddannelsesgrupper,
er vanskeligt atfor,
afgøre,
hvis
man
samblevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
hvem
der
tildeles
Om der er sket en forandring fra T1 til T2 i de enkelte uddannelsesgrupper, er
tidig antager,
at forandringen
Hvis
støtte.
I analysen
undersøges deskyldes
15,8 % afuddannelsesbaggrunden.
eleverne, der har et lavt fagligt
vanskeligt at afgøre, hvis man samtidig antager, at forandringen skyldes
fx
det
højere
resultat
for
udenlandske
børn
løfter
lavere
uddannelsesfunktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
uddannelsesbaggrunden. Hvis fx det højere resultat for udenlandske børn løfter
kategorier
i gennemsnittet i trivsel, er det muligt, at der er en lille uligfor
alle elever).
lavere uddannelseskategorier i gennemsnittet i trivsel, er det muligt, at der er en
hedUndersøgelsen
mellem danskeviser,
børn.at forskellene mellem de elever, der modtager
lille ulighed
mellem
danske
børn.
Samlet
set er resultatet
positivt:Det
Detser
viser,
at andre
der er en
og ikke
modtager
støtte, erimidlertid
relativt beskedne.
med
ordstor
ud
Samlet set er resultatet
imidlertiddagtilbud
positivt: Det
viser,
atafder
er en stor
”trivselslighed”
i
de
deltagende
på
tværs
forskelle
i
uddantil, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
”trivselslighed”
deltagende
dagtilbud
tværs
af til
forskelle
nelsesbaggrund,
og
at denovervægt
lille
fremgang
fra T1
T2dem,
er isket
af
se,
at der er eni de
betydelig
af på
drenge
blandt
derpåfårtværs
støtte.
uddannelsesbaggrund,
og at
at den
lille fremgang
fra T1 til T2erermere
sket på
tværs af
forskelle
uddannelsesbaggrund.
En
muligiforklaring
er,
drenge
relativt hyppigere
udadreageforskelle
rende ogi uddannelsesbaggrund.
derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige

støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Forklaringen på forskellene er meget kompliceret, fordi forskelle i
præstation har mange kilder. For det første findes der typisk forskelle i
støtte fra hjemmet, hvilket betyder, at dagtilbuddene kun kan forandre
præstationsforskelle, hvis de arbejder sammen med forældrene og
støtter deres indsats for børnenes læring. Et eksempel er, at dagtilbudForord
dene anbefaler og udlåner bøger og aktiverende spil til familier, og at
de anbefaler læsning med børn så tit som muligt. Der er dog også andre
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Kontaktpædagogernes vurdering af sociale færdigheder er klart afhængig af børnenes sociale baggrund udtrykt i moderens uddannelsesgrundlag både i T1 og i T2. Der er dog sket en overgennemsnitlig
forbedring af resultatet for den børnegruppe, hvis mødre kun har en
grundskoleuddannelse.
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Derfor kan det ikke forventes, at alle børn med lavtuddannede mødre har
problemer med kommunikation og sprog, men at der kan findes en gruppe af
børn med problemer i hele kategorien af børn med en lavtuddannet mor.
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Kapitel 10:
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I denne grafik vises udviklingen af forældrenes tilfredshed med information fra dagtilbuddet sammenlignet med resultatet fra T1 i 2015. Grafikken skal læses på den måde, at resultatet på X-aksen viser fremgangen
fra T1 til T2, mens resultatet på Y-aksen viser resultatet fra T1 i 2015.
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i T1.
I •modsætning
til tidligere
i dag den enkelte
ansvar,
Der er en svag
tendens er
til,det
at kommuner,
som lå skoleleders
under gennemhvem
der skal
støtte. Det
tidligere
snittet
i T1,tildeles
har denforskellige
relativt setformer
størstefor
fremgang
fra er
T1ikke
til T2,
blevet
undersøgt,
om
det
har
konsekvenser
for,
hvem
der
hvilket betyder, at forskellen mellem kommuners resultatertildeles
støtte.
I analysen
undersøges
de 15,8med
% af eleverne,
derlæringsledelse
har et lavt fagligt
gradvist
reduceres
i forbindelse
Program for
funktionsniveau
(meresidste
end enpointe
standardafvigelse
under
- dagtilbud. Denne
skal dog læses
med gennemsnittet
store forfor alle
elever).
behold.
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
Med
tilmodtager
at styrke støtte,
gyldigheden
af beskedne.
disse fortolkninger
er,andre
at man
og ikke
er relativt
Det ser med
ordhar
ud
set
tilsvarende
resultater
ved
andre
projekter
af
samme
type
som
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
PFL
dagtilbud.
se, at–der
er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Kompetenceudvikling
11 Forord
Det er som
nævnt en
grundlæggende
antagelse i PFL,
at en vigtig
forHermed
foreligger
den
anden forskningsrapport
i e-bogsserien
Empiudsætning
at forbedre børns trivsel,
læringafogNCS,
udvikling
er, atCenman
risk
skole- ogfordagtilbudsforskning,
som udgives
Nationalt
styrker
de deltagende dagtilbuds
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og
ter
for Skoleforskning
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med Aarhus
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Universitetsforlag.
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sociale
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det pædagogiske
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af eleverne,
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medarbejdersunder
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• At styrke og professionalisere
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støtte,
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læring,
udvikling
og trivsel.
til,• at
er relativt
tilfældigt,
hvem
deranvende
får støtte.
Endvidere
kan man
Atdet
styrke
og udvikle
metoder
til at
viden
om, hvad
se, at
der
er enbedst,
betydelig
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drenge
blandt
dem, der får støtte.
der
virker
og således
gøreafbrug
af data
til synliggørelse
En mulig
forklaring
er,
at
drenge
relativt
hyppigere
er
mere udadreageaf børnenes udvikling, læring og trivsel.
rende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
Siden startenEndelig
af PFL er
følgende
kompetenceforløb:
støttebehov.
erder
dergennemført
en klar overvægt
af børn
med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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For ledere:
2015
Seminar (med skolen): Data- og forskningsinfomeret læringsledelse

Forord

1. årlige konferencer: Tegn på kvalitet i dagtilbud (nov.)
2016

Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empi1. e-læringsforløb for ledere. 3 moduler. (vinter/forår)
risk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt CenDialogbaserede udviklingssamtaler (forår)
ter
for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Seminar: Fokus på kvalitet i dagtilbud v. May Britt Drugli (sep/okt.)
Universitetsforlag.
2. årig
konference:
Kvalitet
i dagtilbud
– hvordan?
(nov.) er i dag ramme for tolv
NCS
blev åbnet
i august
2016,
og centret
forskningsprojekter
og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
2017
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog dagtilbudsforskning
i et(mar.)
såkaldt
Lederseminar: Arbejdet med relationer
og samspilskvalitet
v. May Britt Drugli
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
Lederseminar: Kortlægning og ledelse af medarbejdernes kompetenceudvikling (aug.)
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Uddannelsesdag brug
af data v. Thomas
Nordahl
institutionelle
og politiske
indsatser
og(okt.)
på den anden side børns og
elevers
læring,
trivsel
og
udvikling.
3. årlige konferencer: Kvalitet i dagtilbud – På vej (nov.)
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
2018
I 2.modsætning
til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
e-læringsforløb for ledere. 2 moduler (feb/mar.)
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
Dialogbaserede udviklingssamtaler (forår)
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
Temadag:
“Kend din undersøges
portal og forståde
dine
data”
støtte.
I analysen
15,8
% (feb.)
af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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For ressourcepersoner: 9
2015
Seminar 1

Forord
Seminar 2
E-læringsforløb med vejledning (2 moduler)

Hermed
den anden forskningsrapport i e-bogsserien EmpiSeminar 3foreligger
(om vejledning)
risk
skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cen2016
ter for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
Workshop 1 for teamkoordinatorer og ressourcepersoner
Universitetsforlag.
2017
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Workshop 2 for teamkoordinatorer og ressourcepersoner
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
2018 arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
NCS
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
For teamkoordinatorer:
institutionelle
og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers
læring,
trivsel
og udvikling.
2015
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
Seminar 1 (efterår)
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
Seminar 2 (efterår/vinter)
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
E-læringsforløb
med vejledning
moduler)
(okt/nov.)
blevet
undersøgt,
om det(1har
konsekvenser
for, hvem der tildeles
2016 I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
støtte.
funktionsniveau
(mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
Netværksmøde (juli/august)
for alle elever).
Workshop
1 for teamkoordinatorer
og ressourcepersoner
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem de elever, der modtager
og2017
ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til,Workshop
at det er
relativt
tilfældigt,oghvem
der får støtte. Endvidere kan man
2 for
teamkoordinatorer
ressourcepersoner
se,2018
at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreageFælles temadag for teamkoordinatorer v. Jakob Nørlem og Line S. Hansen
rende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
9. Flere ressourcepersoner har også deltaget i kompetenceaktiviteter for andre
af programmets målgrupper.
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For pædagogiske medarbejdere:
2015
Læringskaravanen: Informationsmøde for medarbejdere

Forord
2016

E-lærings grundforløb. 3 moduler.
Læringskaravanen
v. Ole
Henrik
Hansen
Hermed
foreligger
den
anden
forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk
skole- og dagtilbudsforskning,
udgives af NCS, Nationalt CenE-læringsforløb
med kompetencepakker.som
4 moduler
ter
for
Skoleforskning
(dagtilbud
og
skoler),
i samarbejde med Aarhus
2017
Universitetsforlag.
E-læringsforløb med kompetencepakker. 4 moduler
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Medarbejderarrangement: v. May Britt Drugli
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
2018 arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
NCS
Læringskaravanen
v. Liv Gjems
”school
effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på at bidrage til viden
om
forholdet mellem
på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
Læringskaravanen
v. Kari Lamer
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
E-læringsforløb med kompetencepakker. 4 moduler
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
Læringskaravanerne
i 2018 er
er det
indtil
nu blevet
benyttet
af kommunerne
I modsætning til tidligere
i dag
den enkelte
skoleleders
ansvar,
på
følgende
måde:
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet
undersøgt, omi dagtilbud
det har konsekvenser
for, hvem
tildeles
• Sprogstimulering
v/Liv Gjems: Billund
(d. der
24. maj)
støtte.
I analysen
undersøges
15,8 % af
eleverne,
har et lavt fagligt
• Social
kompetence
v/KarideLamer:
Kolding
(d.der
9. maj)
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
Deltagere
i læringskaravanerne var alle medarbejdergrupper i de komfor alle elever).
muner,
hvor arrangementet
blev gennemført.
Undersøgelsen
viser, at forskellene
mellem de elever, der modtager
En central
kompetenceaktivitet
i PFL er,Det
at deltagerne
får tilbudt
og ikke
modtager
støtte, er relativt beskedne.
ser med andre
ord ud
kompetencepakker,
som
de
kan
arbejde
med
i
medarbejderteam.
En
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
kompetencepakke
er udarbejdet
forsker.
Dendem,
består
enstøtte.
tekst,
se, at der er en betydelig
overvægtafafen
drenge
blandt
deraffår
video
m.v.forklaring
samt en række
arbejdsspørgsmål.
En kompetencepakke
er
En mulig
er, at drenge
relativt hyppigere
er mere udadreageopdelt
i fire
moduler.
rende og
derfor
lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige

støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Der findes følgende tilgængelige kompetencepakker:

Tema

Tema
Læringsmiljøet
for de yngste børn
Læringsmiljøet for de yngste børn
Barn-voksen-kommunikation
og relation

Forord

Barn-voksen-kommunikation
og relation
Betydningen
af kvalitet i dagtilbud
Betydningen
af kvalitet i dagtilbud
Social
kompetence
Socialog
kompetence
Tryghed
læring
i godeden
hverdagssituationer
Hermed
foreligger
anden forskningsrapport i e-bogsserien EmpiTryghed
og og
læring
i gode hverdagssituationer
Sprogstimulerende
læringsmiljøer
i dagtilbud
risk
skoledagtilbudsforskning,
som udgives af NCS, Nationalt Cen-

ter
for og
Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler), i samarbejde med Aarhus
Sprogstimulerende
læringsmiljøer
i dagtilbud
Børns
leg
eksperimenterende
virksomhed

Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
Dagplejen (Drugli
2-moduler)
Dagplejepakke
(tilgængelig
for alle)forskningsbaserede udviklingsprojekter.
forskningsprojekter
og/eller
Dagplejepakke
for alle) skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
NCS
arbejder(tilgængelig
med empirisk
”school effectiveness”-perspektiv,
dvs. med sigte på var
at bidrage
til viden
I forbindelse
med gennemførelsen af kompetencepakkerne
der mulighed
for,
I
forbindelse
med
gennemførelsen
af
kompetencepakkerne
var
der
om forholdet
ene sideDer
pædagogiske,
ledelsesmæssige,
at deltagerne
kunnemellem
deltage på
i enden
evaluering.
var i alt 622 respondenter.
mulighed
for,
at
deltagerne
kunne
deltage
i
en
evaluering.
Derbørns
var i og
alt
institutionelle
og politiskemen
indsatser
og på
den anden
Resultatet
er ikke videnskabeligt,
kan måske
alligevel
give etside
fingerpeg
om
622 respondenter.
Resultatet
er ikke videnskabeligt, men kan måske
elevers
læring, trivsel
og udvikling.
vurderingen af og tilfredsheden med kompetencepakkerne. Nedenfor følger
alligevel
give et fingerpeg
om vurderingen
ogpræsterende
tilfredshedenelever.
med
Nærværende
rapport handler
om fagligtaflavt
fordelingen
af svar på en skalaNedenfor
fra 1 til 5:følger fordelingen af svar på en skala
kompetencepakkerne.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
fra 1 tilder
5: skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
hvem
Børns leg
og eksperimenterende
Dagplejen
(Drugli
2-moduler) virksomhed

blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
1:
Ikkerelevant.
relevant.5:5:Meget
Meget relevant
1: Ikke
støttebehov.
Endelig errelevant
der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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Forord
Hermed foreligger den anden forskningsrapport i e-bogsserien Empirisk skole- og dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Cen1: Jeg er ikke blevet klogere. 5: Jeg er blevet meget klogere
ter for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), i samarbejde med Aarhus
1: Jeg er ikke blevet klogere. 5: Jeg er blevet meget klogere
1:
Jeg er ikke blevet klogere. 5: Jeg er blevet meget klogere
Universitetsforlag.
NCS blev åbnet i august 2016, og centret er i dag ramme for tolv
forskningsprojekter og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
NCS arbejder med empirisk skole- og dagtilbudsforskning i et såkaldt
”school effectiveness”-perspektiv, dvs. med sigte på at bidrage til viden
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
1: Det vil ikke forandre noget. 5: Det vil forandre meget
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
1: Det vil ikke forandre noget. 5: Det vil forandre meget
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
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I forbindelse med besvarelserne har der været mulighed for at
afgive bemærkninger i fritekstformat. Bemærkningerne kan sammenfattes på følgende måde: Generelt set tilkendegiver en stor andel, at de
er tilfredse eller ikke har forslag til forbedringer af kompetencepakkernes form og indhold.
Forord
Hvad angår forslag til forbedringer, kan følgende punkter nævnes:
Hermed
den anden
forskningsrapport
i e-bogsserien Empi• Nogleforeligger
finder teksterne
knyttet
til kompetencepakkerne
risksvære
skole- at
oglæse.
dagtilbudsforskning, som udgives af NCS, Nationalt Center• for
Skoleforskning
(dagtilbud
og skoler),
i samarbejde
Der ønskes undertekster
til videoer
med norske
eller med Aarhus
Universitetsforlag.
svenske oplægsholdere.
NCS
blevudtryk
åbnet ifor,
august
og centret
i dag
• Der gives
at der2016,
er brug
for mereertid
til atramme
arbejdefor tolv
forskningsprojekter
og/eller forskningsbaserede udviklingsprojekter.
med kompetencepakkerne.
NCS
arbejder
med
empirisk
skoleog dagtilbudsforskning
et såkaldt
• Der gives udtryk for, at det
er problematisk,
hvis der gårifor
”school
med
sigte på at bidrage til viden
lang effectiveness”-perspektiv,
tid imellem arbejdet meddvs.
de fire
moduler.
om forholdet mellem på den ene side pædagogiske, ledelsesmæssige,
institutionelle og politiske indsatser og på den anden side børns og
elevers læring, trivsel og udvikling.
Nærværende rapport handler om fagligt lavt præsterende elever.
I modsætning til tidligere er det i dag den enkelte skoleleders ansvar,
hvem der skal tildeles forskellige former for støtte. Det er ikke tidligere
blevet undersøgt, om det har konsekvenser for, hvem der tildeles
støtte. I analysen undersøges de 15,8 % af eleverne, der har et lavt fagligt
funktionsniveau (mere end en standardafvigelse under gennemsnittet
for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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for alle elever).
Undersøgelsen viser, at forskellene mellem de elever, der modtager
og ikke modtager støtte, er relativt beskedne. Det ser med andre ord ud
til, at det er relativt tilfældigt, hvem der får støtte. Endvidere kan man
se, at der er en betydelig overvægt af drenge blandt dem, der får støtte.
En mulig forklaring er, at drenge relativt hyppigere er mere udadreagerende og derfor lettere at få øje på end piger med tilsvarende faglige
støttebehov. Endelig er der en klar overvægt af børn med diagnoser i
den gruppe, der tildeles støtte.
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