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DAGENS PROGRAM

• Velkomst 
v. Stina Elias, direktør, Tænketanken DEA

• Oplæg: Hvilken viden efterspørges i dagtilbuddene? 
v. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. og udviklingschef, DEA. 

• Hvad har vi opnået med forskningsbevillingen om 15 år, hvis vi er lykkedes? Hvilken forskel vil bevillingen gøre?
v. Elisa Rimpler, formand for BUPL, Kim Henriksen, sektorformand hos FOA og Merete Villsen, formand for dagtilbudsnetværket i BKF og daginsti tutionschef Ikast-Brande Kommune. 

• Kommentar
v. Claus Holm, ph.d., lektor og Institutleder på DPU

• Hvordan kan det understøttes, at relevante parter samarbejder om forskningen og forankringen af forskningen?
v. Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskoler, Claus Holm, ph.d., lektor og Institutleder på DPU og Elisa Rimpler, formand for 

BUPL.

• Kommentar
v. Merete Villsen, formand for dagtilbudsnetværket i BKF og daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune og Kim Henriksen, sektorformand hos FOA

• Afslutning og tak for i dag!
v. Stina Elias, direktør, Tænketanken DEA



Hvilken viden efterspørges i 
dagtilbuddene? 
Tobias Høygaard Lindeberg

Udviklingschef, Tænketanken DEA



3+1 RAPPORTER OM FORSKNING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDER



HVILKE EMNER SKAL DER FORSKES I?

n institutionsledere = 272
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Ved ikke

Teknologi og digitalisering (fx brug af iPad, robotter til børneaktiviteter, AULA og

Metodologi (fx udvikling af nye videnskabelige metoder, der kan benyttes i dagtilbuds

Pædagogers arbejdsmarked og karriere (fx arbejdsvilkår, mulighed for kompetenceudvi

Børns sundhed (fx kost, søvn, motion)

Pædagogiske tilgange til praksis (fx Reggio Emilia, Marte Meo mv.)

Politik på dagtilbudsområdet (fx dagtilbudslov eller kommunale strategier og planer

Økonomi (fx økonomi og prioritering i det enkelte dagtilbud, kommunalt eller nation

Børns bevægelse og udvikling i dagtilbud

Overgang fra dagtilbud og skole (fx viden om børns oplevelser af overgange eller for

Organisation og ledelse (fx forskning om dagtilbud som organisation, men det kan ogs

Læringsaktiviteter og læring (fx aktiviteter med fokus på en særlig udvikling bl.

Evaluering og vurderinger (fx sprogvurdering, SMTTE, skoleparathed)

Lige muligheder for børn uanset baggrund (fx, køn, etnicitet, social baggrund, mv.)

Den pædagogiske læreplan (fx forskning om indholdet i læreplanen eller implementer

Leg (fx leg i børnefællesskaber, de voksnes rolle i legen)

Kvalitet i dagtilbud (fx hvordan kvalitet forstås og hvordan kan man se og undersøg

Ledelse af børnegrupper (fx pædagogisk personales aktiviteter og understøttelse af

Børneperspektiv (fx måder at forstå og arbejde med barnets perspektiv)

Daginstitutionsleder



HVILKE TYPER AF FORSKNING EFTERSPØRGES?
I hvilken grad finder du følgende typer af forskning relevant for de emner, du netop har valgt? (i høj grad + i nogen grad)
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Beskrivende forskning

Opsummerende forskning

Forskning i hvad der virker (effektforskning)

Udforskning af sammenhænge

Forskning med forandringssigte

Daginstitutionsleder Kommunal dagtilbudschef



FORSKNINGSTYPER
Studier inddelt i typer af forskning (DCU kortlægning, n=71)

PRIMÆRE FORSKNINGSMETODIK 
Inden for dagtilbuds- og grundskoleområdet (IRIS Group, 2020, n=315)
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DAGTILBUDSFORSKNING OPLEVES SOM VIGTIG OG RELEVANT

De allerfleste dagtilbudsledere (92%) og 
dagtilbudschefer (95%) giver udtryk for, at det er vigtigt 
eller meget vigtigt for dem at holde sig orienteret om 
resultaterne fra dansk dagtilbudsforskning.

• I interviews kobles den stærke interesse for forskning 
med indførelsen af den styrkede pædagogiske 
lærerplan.

Mange dagtilbudsledere (61%) og dagtilbudschefer 
(56%) er enige eller helt enige i at den forskning, der 
bliver lavet om dagtilbud er relevant for det, de oplever 
som generelle udfordringer på dagtilbudsområdet.

• Men en væsentlig andel af ledere (svare 34%) og 
chefer (40) procent svare hverken/eller  
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JA TAK, TIL MERE INVOLVERING

Dagtilbudsledere og dagtilbudschefer efterspørger:

• en stærkere involvering i drøftelse af, hvilken forskning der er behov for på 
dagtilbudsområdet. 

• en inddragelse i forskningsprojekternes tidlige faser. 

Dagtilbudsledere og dagtilbudschefer vurderer:

• at de har tilstrækkelige kompetencer

• at tid er en udfordring. 


