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1 Hvorfor?

� Studier har vist, at dagsinstitutioner af høj

kvalitet kan hjælpe børn fra lavere sociale

klasser.

� En stigende andel af verdens børn går i en

form for daginstitution.

� Det er ikke kun udsatte børn, men børn

fra alle slags baggrunde.

� Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvilken

e�ekt daginstitutioner har for at bredere

udsnit af børn.

� Dette studie opsummerer den nuværende

viden på området.

2 Hvem, hvad, hvordan?

� Forskerne har lavet et systematisk review,

som inkluderer 26 studier om universelle

daginstitutioner.

� Studierne omhandler institutionsbørn i

alderen 0-6 år og dækker 12 forskellige

lande.

� Studierne udnytter naturlige eksperi-

menter for at identi�cere e�ekterne og er

baseret på sammenligningener med pas-

ning af forældre, familie eller en anden

form for privat pasning.

� Der ses på e�ekterne, fra børnene når 3.

klasse, og frem til de bliver voksne.

3 Hvad fandt vi ud?

� Universelle daginstitutioner har posi-

tive e�ekter på højeste gennemførte ud-

dannelse, gennemførsel af primær og

sekundær uddannelse samt arbejdsløshed

og indtjening.

� E�ekten på testscorer og karakterer samt

på sundhed, velbe�ndende og opførsel

varierede på tværs af studierne.

� Cost-bene�t analyser indikerer, at uni-

verselle daginstitutioner kan betale sig.

� De positive e�ekter er generelt større for

børn af lav social klasse.

� E�ekterne er ikke konsistent forskellige for

drenge og piger.

5 Hvad mangler vi at �nde ud af?

� Tre af studierne sammenlignede forskellige typer daginstitutioner, men det er for få til, at man

kan udlede noget generelt.

� Der er derfor brug for �ere studier på området.

� Dette er også vigtigt i lyset af, at mange forældres valg i højere grad handler om, hvilken slags

daginstitution deres barn skal gå i, end om de skal i institution overhovedet.

� Et par af studierne indikerer, at der muligvis kan være negative e�ekter på nogle områder for

børn af høj social klasse.

� For at forstå disse e�ekter kræves der mere forskning, der også kan bidrage til at forstå, hvordan

vi skaber daginstitutioner med positive e�ekter for alle børn.
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