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Baggrund
I efteråret 2007 besluttede Tønder Kommune at sætte særligt fokus på arbejdet med udsatte børn og
deres familier, hvilket resulterede i efteruddannelsesforløb for samtlige dagplejere, pædagogiske
medarbejdere og ledere i kommunens daginstitutioner.
Kommunens dagplejere har deltaget to kursusforløb: ”Den nødvendige opmærksomhed” i 2008
og ”Kvalitet i dagplejen” i 2009. Målet med kurserne var at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende
læringsmiljø i dagplejen med henblik på at skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn.
Det inspirationsmateriale, du her sidder med, opsummerer teori og værktøjer fra kurserne, og
dagplejerne selv fortæller historier om, hvordan værktøjerne bruges i hverdagen til gavn for de udsatte
børn.
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Inspirationsmaterialets indhold og opbygning
Skal der hænges et billede op, samles et møbel eller sættes ny pakning i vandhanen, så griber vi fat i et
værktøj i den værktøjskasse, der er en fast bestanddel i de fleste hjem. Ligesom i virkelighedens
værktøjskasse findes der i dette inspirationsmateriale en værktøjskasse indeholdende en række
forskellige redskaber bestående af modeller, metoder og praktiske anvisninger. For nemheds skyld vil vi
kalde disse for ’værktøjer’. Værktøjerne præsenteres under fire hovedoverskrifter: Anerkendelse,
relationer, kommunikation og læring. Herved vil vi vise, at værktøjerne er gode til hver deres formål, om
end du sikkert med fantasi og opfindsomhed kan finde endnu flere anvendelsesmuligheder.
Hvert værktøj har et billede, der skal hjælpe dig til at huske værktøjet. En tekst beskriver, hvordan
værktøjet kan bruges, og der fortælles en række historier om oplevelser, hvor værktøjet var nyttigt.
Historierne er fortalt af Tønder Kommunes dagplejere, som ved at fortælle om værktøjerne er blevet
endnu bedre til at bruge dem. Hvis du vil læse mere om teorien bag hvert enkelt værktøj, findes der i
kapitlet ”Hvor kan jeg læse mere” forslag til bøger og artikler.
Det kan lykkes at blive en ”god håndværker”, hvis du øver dig i at bruge redskaberne og lærer
af andre, der allerede er dygtige til at bruge dem.
Inspirationsmaterialet indeholder 7 kapitler:
Første kapitel handler om udsatte børn og beskriver, hvordan udsathed opstår, hvilke tegn på udsathed
dagplejeren skal være opmærksom på, og hvorfor en tidlig indsats er vigtig.
Andet kapitel handler om anerkendelse. Først introduceres den anerkendende pædagogik, hvorefter 5
værktøjer præsenteres i forbindelse med det anerkendende arbejde i dagplejen.
Tredje kapitel handler om relationer. Der gives en kort beskrivelse af vigtigheden af at arbejde med
relationer i dagplejen, og der præsenteres 5 værktøjer, der beskæftiger sig med forskellige typer af
relationer.
Fjerde kapitel handler om kommunikation. Kommunikation er vigtig i forhold til både børn og voksne, og
kapitlet indledes med en kort introduktion, hvorefter 3 kommunikationsværktøjer præsenteres.
Femte kapitel handler om læring. Efter en kort beskrivelse af dagplejens læringsopgave følger 5
værktøjer, der kan benyttes i forbindelse med både børns og voksnes læring.
Sjette kapitel handler om, hvordan brugen af de præsenterede værktøjer kan fastholdes. Ideerne
stammer fra kursets afsluttende gruppearbejde, hvor dagplejernes gode ideer til fastholdelse af de nye
værktøjer blev skrevet ned.
Syvende kapitel viser symbolerne for samtlige 18 værktøjer. De to sider med symboler har vi
kaldt ”Pegepladen”, og denne bidrager til at tydeliggøre både teori og praksis.
Afslutningsvis viser litteraturlisten, hvor dagplejeren kan læses mere om inspirationsmaterialets
værktøjer og emner.
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Udsatte børn
Hvad er et udsat barn?
Når dagplejen skal iværksætte en kvalificeret indsats overfor udsatte børn, er det vigtigt først at finde ud
af, hvad der kendetegner et udsat barn.
I forskningen skelnes mellem fire typer af udsathed hos børn:
1. Somatisk betingede belastninger.
2. Belastende sociokulturelle forhold.
3. Belastende familieforhold.
4. Belastende institutionserfaringer.
Disse fire typer forklares nedenfor.
(1) Somatisk betingede belastninger vedrører sygdom hos barnet, både af fysisk og psykisk karakter.
Eks. (1)
Mathilde har nedsat hørelse. Hun har vanskeligt ved at koncentrere sig og fastholde opmærksomheden,
og derfor er hun ofte ikke klar over, hvad der skal ske i dagplejen. Så bliver hun utryg og slår de andre
børn.
(2) Belastede sociokulturelle forhold vedrører familiens levevilkår. Det betyder noget for barnet, om
forældrene er på arbejdsmarkedet, hvad forældrene tjener, hvor familien bor osv.
Eks. (2)
Søren kommer fra en familie, hvor far arbejder som ufaglært på den lokale maskinfabrik, og mor ikke er i
arbejde. Det betyder, at familien er trængt økonomisk.
Sørens skiftetøj er for småt, og selv om dagplejeren flere gange har påtalt dette overfor forældrene, er
skiftetøjet ikke blevet udskiftet.
(3) Belastede familieforhold vedrører forældrenes samliv og den måde, forældrene er sammen med
barnet på. Det vedrører også problemer som sygdom eller misbrug i familien.
Eks. (3)
Idas mor er psykisk syg. Hun har flere gange været indlagt, og i disse perioder bor Ida alene med sin far
og to større søskende. Ida er en stille pige og holder sig mest for sig selv.
(4) Belastede institutionserfaringer vedrører det sociale fællesskab i dagplejen, og om barnet kan deltage
i fællesskabet på egne betingelser.
Eks. (4)
Jonas opleves af dagplejen som en dreng, der har svært ved at indordne sig. Han har svært ved at
forholde sig til de aktiviteter, som han skal være med til i dagplejen, og han har svært ved at lege med de
andre børn.
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Ofte vil dagplejen finde ud af, at et barn er udsat ved at lægge mærke til en række tegn. Disse tegn kan
opdeles i tre grupper:
1. Tegn ved barnet.
2. Tegn ved forældrene.
3. Tegn ved barnets relationer til andre børn.
Eksempler på tegn ved barnet:
Tegn ved vækst og påklædning (forsømmelse)


Ikke alderssvarende vægt og højde, uden sygdomsmæssig årsag.



Er ofte klædt på med tøj, der ikke passer til årstiden.



Forsømt hygiejne – baret er snavset, uvasket, lugter, usoigneret.



Forsømt kost – barnet er ekstremt sultent.

Tegn på mishandling


Uforklarlige blå mærker.



Uforklarlige brandsår.



Mærker efter afstraffelse – der er bid, rivemærker, røde plamager.

Tegn ved barnets psykiske tilstand


Usædvanligt frygtsomt, stille, forskræmt.



Indelukket.



Udsædvanligt nedtrykt, bedrøvet, initiativløst.

Eksempler på tegn ved forældrene:


Misbrug – forældre er gentagne gange påvirkede, når barnet hentes og bringes.



Ekstrem selvoptagethed – forældre har fokus på sig selv frem for på barnet.



Psykisk belastning – forældre oplever fx sygdom, arbejdsløshed.



Fysisk belastning – moderen er fx udsat for vold.



Manglende følelsesmæssig forståelse – forældrene afviser barnet, truer eller ignorerer det,
beskriver barnet krænkende, trøster det ikke.



Uforudsigelighed – aftaler med dagplejen overholdes ofte ikke, barnet hentes for sent eller af
mange forskellige voksne.



Isolation – barnet holdes hjemme i længere perioder og hindres i at være sammen med andre
børn i tiden uden for dagplejen.

Eksempler på tegn ved barnets samspil med andre børn:


Asocial adfærd, hvor barnet er aggressivt og voldsomt.



Søger kontakt uden forståelse for andres behov.



Trækker sig fra legen.



Leger kun med yngre børn.



Kan ikke følge med i legen.
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En tidlig indsats er vigtig
Mange undersøgelser viser, at iværksættelse af en tidlig indsats kan gøre en væsentlig forskel i positiv
retning for de udsatte børn og deres familier. Dette betyder, at et fokus på forebyggelse er vigtigt – bl.a.
ved dagplejerens inkluderende holdning til barnet/familien. Herved forstås, at dagplejen skal være parat
til at møde barnet og forældre med udgangspunkt i familiens forudsætninger – og ikke blot tilpasse barnet
de rammer, som dagplejen allerede har. Du skal således være parat til at gøre ting anderledes, end du
plejer, hvis det er bedst for barnet.
Hvis problemer med og bekymringer for et barn er opstået, er det vigtigt, at du reagerer straks. Tønder
Kommune har udarbejdet dokumentet ’Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel’, og heri
vil du kunne finde retningslinjer for, hvad du selv skal gøre, hvordan dagplejepædagogen og det
tværfaglige team kommer ind i billedet samt en tidsramme for handling.
Tønder kommune har valgt, at der højest må gå 14 dage, fra der opstår bekymring hos en dagplejer, til
dagplejepædagogen inddrages. Dog skal dagplejepædagogen straks kontaktes, hvis bekymringen er af
akut karakter; fx vold mod barnet eller misbrug i familien.

Barnet udvikler sin identitet og sine sociale færdigheder tidligt i livet, og det får viden, kunnen, forståelse
og mulighed for at handle ved at indgå aktivt med andre i fællesskaber. Din opgave som dagplejer bliver
derfor at skabe et miljø, der er meningsfuldt for barnet og som kan bidrage til at engagere og inddrage
barnet og børnegruppen.
For at målrette indsatsen i forhold til de udsatte børn og deres familier, vil vi i det følgende beskæftige os
med en række værktøjer, der giver dig mulighed for at arbejde med anerkendelse, relationer,
kommunikation og læring.
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Anerkendelse
I

dette

kapitel

præsenteres

de

fem

værktøjer

’Plys

og

Æsel’,

’IN-knappen’,

’Ballon-

modellen’, ’Succesoplevelser’ og ’Vend mønten’. Alle værktøjerne tager udgangspunkt i den anerkendende
pædagogik.
Når vi anerkender, leder vi efter andres ressourcer frem for efter det, de ikke kan. Udgangspunktet for
anerkendelse er at ”se”, hvilket vil sige at se bag om andres handlinger og forstå dem. Når du anerkender
et barn, har du øje for, hvem barnet er. Du er klar over, at barnets opfattelse af bestemte situationer kan
være anderledes end din egen opfattelse.
Du anerkender barnets følelser ved at vise, at det er i orden, at barnet har det på en bestemt måde. Det
er selvfølgelig ikke i orden, at barnet gør hvad som helst. Barnet skal hjælpes, hvis det fx bider eller slår.
Her kan du vise det, hvad der kan gøres i stedet – men følelsen, der førte til handlingen, skal anerkendes.
Barnet skal mærke, at du kan lide det; også selv om det gør noget uhensigtsmæssigt. Når barnet bliver
mødt med anerkendelse, fremmer det barnets selvværd og tro på, at egne oplevelser og udtryk er
værdifulde.

Plys og æsel-modellen
Til dette første værktøj har vi lånt to dyr fra historierne om Peter Plys, nemlig Plys og Æslet. Plys er altid
optimist og ser positivt på verden og sine venner, og hvis solen skinner, nyder han solen og varmen.
Æslet derimod er pessimistisk og tænker, at det er ubehageligt varmt i dag og svært at finde skygge… og
at det sikkert snart bliver regn, hvilket helt vil ødelægge dagen.

Når du er som Peter Plys, leder du efter de positive oplevelser. Du får øje på andres ressourcer, har let
ved at anerkende både børn og voksne og tror på, at andre handler i en god mening. Din positive
holdning og glæde smitter, så andre føler sig godt tilpas, og du lader dig ikke så let slå ud af modgang.
Som Plysbjørn ved du, at der kan opstå svære situationer og problemer, men du har lettere ved at klare
dem, fordi du tænker, at alting løser i sidste ende.
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Alle har lov at være et Æseldyr, når de har behov for det, men det er vigtigt at vide, at Æslet påvirker
sine omgivelser i negativ retning, så alle – ikke kun Æslet selv – får sværere ved at løse problemerne. I
en personalegruppe kan ”Æsel-bemærkninger” som: ”Det kan ikke lade sig gøre, så det vil vi ikke spilde
tid på”, eller: ”Nej, det plejer vi ikke” give svære betingelser for Plysbjørne, som gerne vil afprøve nye
ideer.
Ved at lægge mærke til, hvad der sker med dig selv og menneskene omkring dig, når du handler som Plys
eller Æslet, lærer du noget om anerkendelse, som du kan bruge både på jobbet og i privatlivet.

Historie 1 om Plys og Æsel modellen
En pige på 2½ år skal være storesøster om 14 dage. Moderen er gået på barsel og går hjemme, mens
pigen afleveres i dagplejen, og pigen reagerer negativt: Hun vil ikke spise, og hun skubber og slår. Pigen
er blevet et Æseldyr, som vi skal have gjort til en Plysbjørn igen.

Historie 2 om Plys og Æsel modellen
I gruppen snakker vi om, at ”Nå, nu er du da godt nok et Æseldyr – prøv at være Peter Plys i stedet.” Så
kommer vi til at grine af det, og det er lettere at sige den slags til en kollega nu, uden at nogen bliver
sure over det.

Historie 3 om Plys og Æsel modellen
Jeg har lige fået et nyt barn. Jeg har hørt meget negativt om forældrene på forhånd, så det er nemt at
blive et Æseldyr og bekymre sig om, hvordan det mon vil gå. Men i stedet prøver jeg på at være meget
positiv og at modtage både barn og forældre positivt.

Historie 4 om Plys og Æsel modellen
I min dagpleje er der en familie, der har valgt at flytte deres barn ud i børnehavens nye småbørnsgruppe.
De har en stor pige derude i forvejen, så det vil være lettere for forældrene at aflevere begge børn
samme sted. Jeg er ked af, at de flytter pigen, men så må jeg lige minde mig selv om at se det positive i
det: Forældrene gør jo det, som de føler er bedst for dem.

Historie 5 om Plys og Æsel modellen
Vi sidder ved bordet og spiser, og pludselig er der et af børnene, som vælter sin kop. Min måde at redde
situationen på er, at barnet får en klud til at tørre op med, og så fortsætter vi med maden. De bliver
meget overraskede over, at de ikke bliver skældt ud, men sket er jo sket, og det er jo ikke værre, end at
man tørrer op.
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IN-knappen
Hvis du er interesseret og nysgerrig over for, hvad andre tænker og tror, får du en bedre kontakt til dem.
Man kan kalde det at ”tænde for IN-knappen”. Når den er tændt, er du interesseret i at høre andres
version af historien, og du spørger ind til, hvad de synes, tænker og gør.
Ofte lytter vi til andre for at blive bekræftet i, at vi selv har ret. Vi får lyst til at give gode råd ud fra noget,
vi selv har oplevet. Så er IN-knappen slukket, og vi får egentlig ikke noget nyt at vide, fordi vi kun lytter
til det, vi selv tror på.

Når din IN-knap derimod er tændt, er du ikke opsat på at virke klog eller på at komme med din egen
mening. I stedet lytter du uden at ville forandre den, du taler med, og du er opmærksom på, hvad du ser,
mens I taler. Du viser, at du er interesseret, ved at have øjenkontakt, nikke og komme med opmuntrende
lyde eller spørgsmål, så din samtalepartner mærker, at du respekterer, hvad han eller hun siger. Du kan
fx sige: ”Hvad så?”, ”Fortæl mere…”, ”Hvad betyder…?”, ”Ja…”, for at vise den anden, at du er aktivt
tilstede i samtalen.
Når du vælger at tænde din IN-knap, vælger du at være åben over for, hvad andre voksne og børn har på
hjerte. Du vil opleve, at du opdager nye sider af den, du taler med, og at verden ikke altid er, som du tror.
Du får mere at vide, og andre vil sætte pris på at tale med dig.

Historie 1 om IN-knappen
En mor kom vred hen i dagplejen og klagede over, at hendes barn havde sand i bleen, da hun hentede
det i går. Jeg tændte for IN-knappen og lyttede til hendes bekymring og spurgte ind til det. Det betød, at
moderen slappede af, og vi fandt hurtigt en løsning.

Historie 2 om IN-knappen
En dreng fortæller mig pludselig, at han ”er ulækker”. Jeg tænker: Her har du en utrolig god chance for at
bruge din IN-knap! Jeg tænker, at jeg gerne vil fortælle ham, at han er dejlig, men samtidig vil jeg møde
ham i forhold til det, han siger. Han gentager, at han er ulækker og siger så: ”Min far er ulækker”. Jeg
siger: ”Synes du det?”, og da han siger det igen, kan jeg pludselig høre, at han siger: ”Min far er
brolægger”.
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Historie 3 om IN-knappen.
Ved at tænde IN-knappen fandt jeg ud af, at et barn, som altid var ”stædigt” hver morgen, var vældig
glad for sin dyne. Den er nu klar til ham hver morgen, når han kommer, så nu er det blevet til en dejlig
aflevering og modtagelse om morgenen.

Historie 4 om IN-knappen.
En ny mor til et barn var meget indelukket. Ville gerne snakke, men kunne ikke. Så tænkte jeg, at nu skal
IN-knappen i brug. Jeg startede med at spørge ind til, om morgenen var gået godt. Derefter, om hun
havde haft en god dag. Hver dag lidt flere spørgsmål. Hun lyste virkelig op. Fremover fortalte hun helt af
sig selv, når hun syntes, jeg skulle vide noget, i stedet for at være ”en lukket bog”.

Historie 5 om IN-knappen.
En dag er vi tre, som går tur med to børnegrupper: En dagplejepædagog og to dagplejere. Jeg går og
snakker med pædagogen og opdager slet ikke, at en af mine drenge gerne vil i kontakt med mig. Min
dagplejekollega siger: ”Du kunne prøve at tænde for din IN-knap. Måske er det den, du kan se dér på
barnevognen”. Jeg får øje på drengen og koncentrerer mig om, hvad han vil sige. Han begynder at
fortælle og bliver mere og mere ivrig, da han mærker, at han bliver lyttet til. Vi får en god snak, og
drengen smiler og er glad.

Ballonmodellen
En forudsætning for at kunne anerkende andre er, at vi kan anerkende os selv. Som indbygger i
jantelovens land er du muligvis ude af træning i forhold til at se, hvad du gør godt. Det er dog en evne,
som kan optrænes. Ballonmodellen skal minde dig om, at det er vigtigt at anerkende dig selv og at
glædes over de positive resultater, du opnår. Ligesom alle på kurset skrev eksempler på vellykkede
situationer op på papirballoner, der fik lov at ”flyve” af sted og være synlige for alle på væggen, sådan
kan du også i hverdagen tænke over og skrive ned, når du har tacklet en situation godt. Overvej, hvad
det var, som gav situationen et godt udfald: Hvad sagde du? Hvad så du? Hvad tænkte du? Hvad gjorde
du? Hvad mærkede du?
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En måde at øve sig på er, at du slutter hver dag af med at tænke over 3 ting, du har gjort godt denne dag.
Dette kan være med til at gøre dig mere bevidst om hvilke pædagogiske tiltag, der virker godt og i hvilke
situationer, de kan anvendes med succes. Og det kan være med til at styrke din selvtillid og dit selvværd
og give dig en endnu bedre ballast til at være dagplejer. Du kan bede andre om at hjælpe med at
puste ”luft” i din ballon ved at efterlyse deres mening om, hvad du gør godt.
Du kan være opmærksom på at støtte dine kolleger i at bruge ballonmodellen ved at fortælle dem om,
hvad du har lagt mærke til af positive handlinger og egenskaber hos dem – og husk at være konkret. Du
kan fx sige: ”Jeg synes, du er god til at tackle konflikter! Mit eksempel er, at jeg har set dig stoppe
børnene stille og roligt og - uden at sige så meget - vise dem, hvordan de kommer videre. Det virker
rigtig godt.”

Historie 1 om Ballonmodellen
Jeg bruger ballonmodellen, når jeg anerkender en kollega for, at hun klarer det godt, når hun har det
svært med et barn.

Historie 2 om Ballonmodellen
Når dagplejepædagogen foreslår, at vi bruger et af redskaberne fra kurset, så er det lettere at snakke
om, fordi jeg lige præcis ved, hvad hun mener. Så kommer jeg til at tro på, at jeg kan være med i
diskussionen, og når jeg begynder at fortælle, oplever jeg, at pædagogen er interesseret i at høre mine
historier om, hvordan jeg bruger redskaberne fra kurset.

Historie 3 om Ballonmodellen
Jeg ville gerne snakke med dagplejepædagogen om et barn, det var svært at have gode oplevelser med.
Hun fortalte mig, hvad hun synes, jeg er god til – hvilke stærke sider, jeg har, set med hendes øjne. Jeg
var glad for at få at vide, at hun synes, jeg klarer mig godt, og det førte til en god snak om, hvad
anerkendelse kan betyde for børn, der ellers er vant til at blive skældt ud.

Historie 4 om Ballonmodellen
Som nyansat skulle jeg have mit eget barn i dagplejen hos mig selv, og det var jeg ikke begejstret for.
Jeg tænkte, at ville jeg nu komme til at gøre en forskel? Set i bakspejlet kan det ikke være bedre end at
have min datter til at råbe god morgen og juble, når der kommer et barn ind ad døren om morgenen – og
være med til at sige farvel, når dagen er forbi. Både forældre og børn mangler hende, hvis hun ikke lige
er der.

Succesoplevelser
Når du oplever problemer i forhold til et barn, vil du selvfølgelig gerne løse dem. Det er vigtigt at fortælle
dagplejepædagogen om problemerne og drøfte, om der skal sættes ind på den ene eller anden måde. Men
hvis det altid er problemerne, I taler om, kan det føre til, at du efterhånden kun ser et problemfyldt
billede af barnet. Dette kan vendes ved, at de positive historier fortælles og skrives ned. Tænk på
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episoder, hvor barnet havde det godt og klarede sig godt, og skriv dem ned i en ”sol” som den på
følgende billede:

Tanken bag dette værktøj er, at når du udforsker de gode historier, frigør du energi og gør det positive
endnu stærkere. For en stund lægger du barnets problemer helt til side og tager udgangspunkt i dets
ressourcer og muligheder. Du skal være en ”detektiv”, der leder efter gode oplevelser og finder ”spor”,
der viser, hvorfor det går godt i de konkrete situationer. Hvem legede barnet med, da det gik godt? Hvad
gjorde du? Hvad gjorde barnet/de andre børn? Hvor foregik det? Hvad var der sket lige inden? Hvad
kunne du se/høre/mærke?
Brug følgende metode:


Vælg et barn, som du for øjeblikket har svært ved at få øje på, svært ved at rumme eller et barn,
som de andre børn har vanskeligheder med.



Tegn en ”sol” og tegn cirkler omkring solen. Skriv heri eksempler på ”stjernestunder” og praktiske
situationer i hverdagen, hvor barnet havde det godt.



Tænk over og drøft med dagplejepædagogen, hvad der gjorde situationerne gode.



Brug en anden farve til at sætte nye cirkler på tegningen, og skriv heri noget, som du ønsker dig
vil gå godt for barnet i dagplejen i den kommende tid.



Tegn efter 1-2 uger en ny sol og snak med dagplejepædagogen om, hvad der er sket og hvilke
oplevelser, du har haft med barnet i den forløbne periode.

Historie 1 om Succesoplevelser
Jeg havde to piger, som ofte kom i konflikt med hinanden, og jeg var meget frustreret over, hvor tit det
gik galt. Jeg aftalte med pædagogen, at jeg i en periode skulle lægge mærke til de situationer med
pigerne, hvor samspillet gik godt. Desuden skulle jeg ”dyrke” disse situationer og se, om jeg kunne
hjælpe pigerne til at få flere af dem. Allerede i ugen derefter fyldte problemerne ikke så meget mere. I
dag kommer pigerne stadig af og til i konflikt, men det ødelægger ikke dagen mere. Der er vist også sket
noget med mig selv, tænker jeg.
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Historie 2 om Succesoplevelser
En dreng var på grund af forældrenes skilsmisse meget urolig. Han hang op af mig og ville kun lege med
de andre børn, når jeg var med – dette irriterede mig. Jeg udfyldte et skema med succesoplevelser og
skrev alt ned; også de små positive ting i løbet af dagen. Det gjorde, at jeg kom til at se anderledes på
drengen, og drengen er nu kommet så vidt, at han viser omsorg for de andre børn, leger med dem og får
knus, kram og kys af dem.

Historie 3 om Succesoplevelser.
Et barn var lige startet i dagpleje og var med i legestuen. Han græd meget og var ked af det. Moderen
mente, at det var dårligt for ham at være i legestuen, og det gjorde barnet endnu mere modvilligt og ked
af det. Jeg blev irriteret på både barn og mor, men dette ændredes, da jeg hver dag skrev 3 gode ting
ned om barnet. Efter et stykke tid skrev jeg også 3 gode ting ned om moderen hver dag – fx at hendes
kritik af mig også var en måde at vise engagement vedr. barnet. Samtidig med at jeg begyndte at se de
positive ting ang. barn og mor, holdt drengen op med at græde.

Vend mønten
Har du nogensinde tænkt over, at et maleri kommer til at se anderledes ud, hvis du sætter det i en smal
aluminiumsramme i stedet for i en bred, snørklet guldramme? Eller at en farvet kant uden om et billede
giver det en anden karakter end en hvid ramme? På samme måde kan vi ændre vores billede af andre
mennesker ved at ”sætte dem i en anden ramme”. Herved benytter vi værktøjet ’Vend mønten’, og det
giver os mulighed for at se flere nuancer hos de børn og voksne, vi er sammen med.
Vi spejler os i de ord, der bruges om os, og det smitter af på vores adfærd. Sproget har således stor
betydning for vores måde at handle på. Ved at bruge et bestemt ord om et barn, fx ’irriterende’, kommer
vi straks til at tænke på mange andre negative ord, som beskriver lignende uønskede måder at være på.
Det vil dermed også være det irriterende, vi ubevidst spejder efter hos barnet.
Men når vi vender mønten og ser på bagsiden, er der en anden historie at fortælle. Spørg dig selv: Hvad
er det gode ved at være irriterende? Jo, det barn, som ofte opfattes som irriterende, kan også ses som et
interesseret og aktivt barn. Altså egenskaber, som vi opfatter som positive.
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Når vi vender mønten, er vi som vigtige voksne med til at forme børnenes opfattelse af sig selv og gøre
det muligt for dem at udvikle sig positivt. På den måde får de flere muligheder for at handle anderledes
og undgår at blive låst fast som fx ”et irriterende barn”. Ved at vende mønten får du pludselig mulighed
for at anerkende barnet for dets gode intentioner, og anerkendelse er med til at skabe selvtillid,
selvagtelse og selvværd hos barnet.
Mønten kan også vendes, når du tænker på børnenes forældre og dine kolleger i dagplejen. Sig til dig
selv: Hvilke positive sider er der ved den adfærd, som jeg lige nu opfatter som negativ?

Historie 1 om Vend Mønten
Når jeg ser det positive i et barn, der virker stædig eller irriterende, bider eller slår fra sig, så bliver det
lettere at rumme for mig. Mit fokus ændres, når jeg vender mønten. Når jeg tænker mere positivt om
barnet, så virker det som om, barnet ikke har så stort behov for den negative adfærd.

Historie 2 om Vend Mønten
Et barn fylder meget – hun er den ældste i gruppen og dominerer meget. Når jeg vender mønten, kan jeg
se, at hun interesserer sig for sine omgivelser, at hun gerne vil være sammen med de andre, og at hun er
glad og meddelsom.

Historie 3 om Vend Mønten
Et barn sørger for at få alle legesager hen til sig. Nu har vi vendt mønten og siger, at hun er god til at
finde de bedste ting, og at hun kan hjælpe de små med at finde dem. Dermed er hun med i legen.

Historie 4 om Vend Mønten
En mor sagde hver dag højt ”Godmorgen”, når hun lukkede døren op og gik ind i bryggerset. Jeg syntes,
det var noget irriterende, for hun burde da kunne vente, til jeg kom ind i rummet. Hendes dreng begyndte
også at sige højt ”Godmorgen”, så snart han var inden for døren. Men nu har jeg vendt mønten og sagt til
mig selv, at det er godt, de siger godmorgen, for så ved jeg, at de er kommet. Jeg får en meget mere
positiv stemning ud af hele forløbet.

Historie 5 om Vend Mønten
Et barn er voldsomt, venter ikke på tur og vil altid hjælpes først. Jeg vender mønten og ser hende
som ”dejligt frembrusende” og lægger mærke til, at hun suser frem for at give de andre knus og tager om
dem og kysser. Nu er jeg ikke irriteret mere, men synes, hun er meget mere positiv og synlig.

Historie 6 om Vend Mønten
En mor fortæller, at hun synes, hendes barn er utrolig stædigt og hysterisk. Jeg fortæller, at jeg har lært
at se på barnet som meget vedholdende, og at det senere vil komme barnet til gode mange gange. Det
var en oplevelse at se moderens lettelse og glæde ved at kunne se på ”den lille trold” på en ny måde. Jeg
synes, jeg kan registrere, at ”vedholdenheden” aftager, eller at barnet formår at bruge den på de rigtige
steder.
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Relationer
I dette afsnit præsenteres de fem værktøjer ’Dagplejer/barn-relation’, ’Barn/barn-relation’, ’Relationer i
dagplejen’, ’Forældre/barn-relation’ og ’Forældreroller’. Alle disse værktøjer omhandler relationer.
Det er gennem relationer, at barnet skaber konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. Et
barns udvikling er afhængig af de voksnes måde at etablere relationer til barnet. For at relationer mellem
barn og voksen skal fungere som støtte for barnets udvikling, er det vigtigt, at den voksne tager det
overordnede ansvar, men at begge parter opfattes som ligeværdige. Det er altid den voksne, som er
ansvarlig for samspillet mellem barn og voksen, og den voksne skal kunne justere sine handlinger i
forhold til barnet, følge dets udspil og tale med barnet om de ting, det er optaget af. Det gælder
dagplejeren, ligesom det gælder forældrene.
Relationerne mellem børn er også særdeles vigtige. Et barn finder sit ståsted ved at se, høre, mærke og
afprøve sig selv i forhold til andre børn. Anerkendelse og accept fra andre børn er en væsentlig faktor i
barnets udvikling, idet det er med til at skabe tryghed, samhørighed og mod til at turde handle. Barnet
lærer meget ved at være sammen med andre børn. Tænk fx på et barn, som skal lære at kravle op og
sætte sig i en barnestol. Du kan godt forklare med ord, hvad det skal gøre, men du kan ikke vise det – for
du kan formentlig ikke klemme dig ned i stolen. Men ved at se på et andet barn, der kravler op,
efterlignes bevægelserne og strategien, så barnet lærer at gøre det. Du har som dagplejer en vigtig rolle
i at understøtte relationerne mellem børnene i dagplejen.

Dagplejer/barn-relation
Det er vigtigt, at alle børn bliver tilstrækkelig set og anerkendt. Selv om du synes, du gør dit bedste for
børnene, kan det være en god ide at standse op og vurdere, om du giver alle børn i dagplejen positiv
opmærksomhed hver dag.
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Du kan vurdere din relation til børnene ved at give dem en af farverne fra et lyskryds i trafikken:
Grøn for ”GÅ”

De børn, du holder af og forstår. Dem, der går ind i dig med
træsko på. De børn, der passer rigtig godt ind i din dagpleje.

Gul for ”PAS PÅ”

De børn, som du det meste af tiden har et godt forhold til, men som du synes
er lidt svære at komme i kontakt med.

Rød for ”STOP OP”

De børn, du bliver irriteret på og som er besværlige – eller som er stille
og ”usynlige” og derfor ikke får ret meget opmærksomhed.

Prøv at give alle børn i dagplejen en farvet ”smiley” hver dag i en uge og noter dette på et stykke papir.
Det er vigtigt at være ærlig, når du vurderer din relation til børnene, da dette er nødvendigt for at hjælpe
børnene bedst muligt. Smiley’erne er dit eget arbejdsredskab, og i første omgang skal du ikke involvere
børn og forældre i observationen. Hvis der er børn, som i løbet af en uge får flere gule eller røde smiley’er,
bør du drøfte med dagplejepædagogen, hvad der skal til for at sikre gode udviklingsmuligheder for disse
børn.
Senere kan du igen tage en uge, hvor du noterer farvede smiley’er, sådan at du kan sammenligne og se,
hvilke resultater din indsats har medført.
Når du arbejder med dine relationer til børnene, kan du tage udgangspunkt i at møde barnet, at gå på
opdagelse med barnet og at guide og planlægge med barnet:
At møde barnet


Vis positive følelser og vis, at du er glad for barnet.



Juster dine handlinger i forhold til barnet og følg barnets udspil.



Tal med barnet om de ting, det er optaget af.



Giv opmuntring og anerkendelse for det, barnet er i stand til at gøre.

At gå på opdagelse med barnet


Opsøg fælles oplevelser.



Vis følelser og entusiasme i oplevelserne.



Beskriv det, I oplever sammen og – det er med til at give mening til barnets oplevelser af
omverdenen.

At guide og planlægge med barnet


Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at
lede og vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

Historie 1 om Dagplejer/barn-relation
I dagplejen har jeg en dreng, som var stædig, og jeg havde længe været irriteret på ham. Hvis jeg skulle
give ham en farve, ville det være gul eller rød. Så snakkede jeg med min dagplejepædagog om ham, og
der kom jeg til at tænke på, at når han var stædig, så kunne det jo være, fordi han ville vise mig noget.
Det gjorde mig faktisk lidt glad, og jeg kunne mærke, at det nu var lettere at lytte til ham. Det har
betydet, at drengen også lytter mere til mig og ikke længere er så stædig.
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Historie 2 om Dagplejer/barn-relation
Jeg gav smiley’er til mine børn, og en pige fik 2 røde og 2 gule smiley’er på en uge. Det skyldtes, at hun
tit bed de andre børn, så blev kede af det og græd. Jeg valgte at gøre en indsats for at få hende til at
holde op med at bide, så vores forhold kunne blive ”grønt”: Jeg holdt øje med hende hele tiden, bremsede
hende i tide og hjalp hende i stedet med at løse sine konflikter uden at bide. Nu bider hun ikke længere,
og jeg kan give hende grønne smiley’er.

Historie 3 om Dagplejer/barn-relation
Jeg har et barn i dagplejen, hvor jeg arbejder meget med hendes følelser, og jeg ”læser” hende for at
kunne give hende det, hun har behov for. F.eks.: Hvor meget kan hun klare i dag? Hvordan får hun tillid
til mig og verden? Vi øver relationer via dukker, og jeg fortæller og viser hende, at jeg passer på hende.

Barn/barn-relation
Når det lille barn leger og er sammen med andre børn, finder det ud af, hvordan ”spillereglerne” er - det
lærer noget om samværsformer. Barnet finder ud af, at det, som det siger og gør, har betydning for
andre – og at det selv føler noget forskelligt, når de andre børn siger og gør noget. Der knyttes kontakt,
og der opstår venskaber. Og barnet lærer at lytte til andres ønsker og lærer at tage hensyn og forhandle
om, hvem der skal bestemme hvad i samværet.
Tænk på de børn, du har i dagplejen. De har sikkert ikke lige god kontakt til hinanden alle sammen. Nogle
er så små, at de ikke er interessante for de store. Nogle børn er stille og holder sig for sig selv. Nogle er
gode til at drage de andre med ind i deres leg og tager imod andres invitationer. Nogle børn bliver afvist,
selv om de gerne vil lege med. Disse observationer handler alle om relationer mellem børnene.

I værktøjet Barn/barn-relation viser pilene mellem børnene, hvor god en relation de har til hinanden:
Denne pil viser to børn, som har en god kontakt til hinanden, og som gerne leger sammen.
Denne pil viser, at kun det ene barn ønsker kontakt.
Denne pil viser det ene barns usikre forsøg på kontakt.
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Se på tegningen: Hvilket barn ville du helst være? De ”grønne børn” har forholdsvis nemt ved at skabe
gode relationer til andre børn – det ses både på pilene og på smiley’erne, som har en glad mund. Alle de
grønne børn har mindst ét barn, som gerne vil lege med dem. Det gule barn orienterer sig forsigtigt mod
to af de grønne børn, men ingen af børnene viser det gule barn interesse.
Det er vigtigt, at du som dagplejer lægger mærke til børnenes indbyrdes relationer. Du kan fx observere,
hvad der sker mellem børnene, når et nyt barn starter i dagplejen, når der er gæstebørn, når et barn
forlader dagplejen, eller når et eller flere børn holder fri. Relationerne mellem børnene ændrer sig hele
tiden, og ved at være opmærksom herpå, har mulighed for at skabe de bedste betingelser for børnenes
samvær.

Historie 1 om Barn/barn-relation
En lille dreng, der til dagligt er lidt udenfor flokken og har det svært med de andre børn, liver meget op,
når vi alle sidder ved bordet og skal synge og banke i bordet. Her er det ham, der tager initiativ til at
banke som den eneste, hvilket gør, at han pludselig er i fokus. De andre kigger på ham og efterligner
ham, og han får megen positiv opmærksomhed. Her er han helt vildt glad!!

Historie 2 om Barn/barn-relation
Jeg har tre store, velfungerende børn, som er meget glade for hinanden og leger godt sammen. Der er for
nyligt startet en lille ny pige på et år. Hun er meget isoleret. De store synes ikke, hun kan bidrage med
noget spændende, og hun er heller ikke særlig vild med de store. Det er vigtigt, at jeg lærer dem at være
sammen, for de har ikke fundet ud af det selv endnu.

Historie 3 om Barn/barn-relation
Jeg har fire børn i dagplejen. På et tidspunkt var de tre børn næsten 3 år, mens mit 4. barn – en dreng ikke var så gammel. Han sugede til sig, hvad de andre gjorde, og hvordan de gjorde tingene. Han var
vældig interesseret og efterabede dem; fx når de skulle have tøj på, og når de legede i haven. De store
syntes, det var sjovt at have ham med. Især den ene pige tog ham i hånden og hjalp ham med i legen.
Med tiden er der kommet tre nye børn, og drengen er nu den ældste. Han er dygtig, og de tre små ser op
til ham og søger at komme til at lege med ham. Han er en imødekommende, hjælpsom lille ven.

Relationer i dagplejen
Selv om vi i det foregående har beskæftiget os med dagplejer/barn-relationen og barn/barn-relationen
som to selvstændige forhold, finder der i hverdagen en gensidig påvirkning sted. Derfor er der behov for
et værktøj, der viser de pågældende relationer side om side.
Værktøjet ’Relationer i dagplejen’ kan bruges til at observere relationernes samspil og til at vurdere,
hvordan børn og voksne påvirker hinanden i dagplejen.
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Denne pil viser to personer, som har en god kontakt til hinanden.
Denne pil viser, at kun den ene person ønsker kontakt.
Denne pil viser en gensidig usikker kontakt.
Denne pil viser den ene persons usikre forsøg på kontakt.
På tegningen ses, at dagplejerens relationer til børnene er præget at både god kontakt og usikker kontakt.
Det ses, at relationen til ”det gule barn” ikke er optimal. Måske bliver dagplejeren ofte irriteret på barnet,
eller måske er barnet meget indadvendt, hvilket gør dagplejerens kontakt til barnet besværlig.
Tegningen viser samtidig børnenes indbyrdes relationer, og her ses, at ”det gule barn” er udsat, da
samspillet med de andre børn ligeledes er usikkert. Dette kan skyldes, at dagplejerens usikre relation
til ”det gule barn” påvirker de øvrige børns opfattelse af barnet.
En usikker kontakt bør give anledning til bekymring, og i sådanne tilfælde er det nødvendigt, at
dagplejeren gør en ekstra indsats for at styrke både egen relation til barnet og relationerne i
børnegruppen.
Ideer til dit arbejde med relationer og tilknytning i børnegruppen:


Aktiviteter, der sætter fokus på hvert enkelt barn efter tur.



Sanglege.



Aktiviteter, hvor børnene skal vente på tur.



Lege og aktiviteter, som kun lykkes, hvis alle hjælper med og ”løfter” i flok.



Spørg, hvad et barn tror, at en anden vil gøre i en bestemt situation.



Leg ”Følg mig”.



Øv navne: Hvem er hvem?



Øv børnene i at sige ”pyt” og at trøste.

Tegn af og til en tegning over alle relationer i din dagpleje. Ud fra tegningen kan du drøfte med
dagplejepædagogen og dine kolleger i dagplejen, hvordan du kan arbejde med både barn/barn-relationen
og dagpleje/barn-relationen. Ved at sammenligne tegninger, der er tegnet med måneders mellemrum, får
du et indtryk af, om din indsats for styrkelse af relationerne har givet resultater.
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Historie 1 om Relationer i dagplejen
Jeg havde en pige, der ikke havde særlig gode sociale kompetencer. Jeg hjalp hende i gang med at få
kontakt til de andre via sanglege, lege hvor man skal røre ved hinanden, holde i hånd, kaste med bold til
hinanden, lege med alle børn, sanselege. Nu går det bedre, og hun kontakter de andre langt mere.

Historie 2 om Relationer i dagplejen
Jeg skriver løbende noget ned om relationsbåndene i dagplejen og ser på styrker og svagheder. Dette er
især interessant, når der sker ændringer i børnegruppen, for så sker der meget med relationerne. Jeg er
også opmærksom på, at jeg ved at gå ind i børnenes leg kan påvirke relationerne mellem børnene. Fx
oplever jeg, at når jeg sætter mig hos et barn, som er lidt ”udenfor”, så kommer de andre hen og vil være
med i legen.

Historie 3 om Relationer i dagplejen
Jeg havde en pige i dagplejen, og hun gjorde ofte noget uhensigtsmæssigt – så hun blev jævnligt skældt
ud. Jeg bestemte mig for at lade være med at skælde ud og i stedet vise barnet, hvad hun skulle gøre,
når hun var på vej til at komme i en situation, hun ikke kunne håndtere. Det var tydeligt, at hun gerne
ville lære og gøre, hvad jeg viste hende. De øvrige børn begyndte at gentage, hvad jeg sagde, hvilket
satte pigen i centrum på en positiv måde.

Historie 4 om Relationer i dagplejen.
Jeg fik en ny pige på 7 måneder i dagplejen, og de andre børn var meget ældre og syntes ikke, at den
nye pige kunne bidrage med noget spændende. Så fik jeg dem til at prøve at kravle og rutsje på numsen
ligesom den lille gjorde. De kunne også fortælle hendes mor, hvad hun havde lavet (da hun jo ikke selv
kunne), og de hjalp med at give hende mad. Efter et stykke tid kunne de store se, at hun forsøgte at
kopiere dem, hvilket de syntes var sjovt, og nu er hun blevet accepteret i flokken.

Historie 5 om Relationer i dagplejen
Jeg har 3 børn i dagplejen, og den ene er lidt af en bulderbasse og har ikke gode relationer til de andre.
Jeg sætter mig sammen med alle børnene og skaber en leg, hvor alle børn leger godt, og så trækker jeg
mig lige så stille tilbage og ser, hvor godt de tre leger med hinanden.

Forældre/barn-relation
Ved 1 års alderen har ca. 60-70 procent af alle børn udviklet en tryg tilknytning til mindst 1 voksen. Det
vil altså sige, at mindst 30 procent af alle børn har tilknytningsproblemer af forskellig art. Her kan
dagplejen i et vist omfang kompensere for de vanskeligheder, som barnet har i sit eget miljø, og arbejde
med at skabe en tryg tilknytning for barnet.
Undersøgelser viser, at børn med god støtte og stor tryghed hjemme, får det samme i pasningstilbuddet,
mens børn, som har det svært hjemme, også nemt kan få det svært i pasningstilbuddet. Derfor er der
vigtigt, at du gør en særlig indsats for de børn, der har et utrygt tilknytningsmønster til forældrene, sådan
at barnet ikke får forstærket sine problemer ved at være i dagplejen.
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Det er muligt at skelne mellem fire forskellige typer af tilknytning mellem forældre og barn:
1. Det trygge tilknytningsmønster.
2. Det utrygge/undgående tilknytningsmønster
3. Det utrygge/angste tilknytningsmønster
4. Det desorganiserede/desorienterede tilknytningsmønster
Nedenstående skema viser, hvordan barnet reagerer ud fra de fire tilknytningstyper og hvor mange børn,
der udvikler hvilke typer.
Tilknytningsmønster

Det trygge
tilknytningsmønster

Det utrygge/
undgående
tilknytningsmønster

Ind i rummet

Tæt ved mor,
nysgerrig, slipper
lidt efter lidt. Frem
og tilbage mellem
mor og legetøjet.
Bruger forældrene
som tryg base.
Udforsker ivrigt
omgivelserne.

Det utrygge/angste
tilknytningsmønster

Bliver usikkert og
klynger sig til
forældrene, slipper
dem ikke for at
udforske rummet.

Det desorganiserede/
desorienterede
tilknytningsmønster

Har ikke en strategi
i forhold til de
voksne i den
stressede situation.

Mor forlader
rummet

Mor og barn
bliver
genforenet

% af
børnene i en
normalbefolkning.
60 til 70 % af
børnene.

Bliver ulykkeligt og
løber til døren,
venter på moren
eller faren.

Forener sig straks
og kan blive
trøstet.
Begynder igen at
udforske
omgivelserne.

Opdager
tilsyneladende ikke,
at forældrene
forlader rummet.
Kigger væk eller
koncentrerer sig
tilsyneladende
intenst om legetøjet.
Bryder helt sammen.

Reagerer
tilsyneladende
ikke, kigger væk
og forsætter med
legen.

20 til 25 % af
børnene.

Voldsomt
grædende, vredt
eller passivt.
Utrøsteligt og kan
ikke falde til ro
igen.
Græder uden at
nærme sig den
voksne.
Trancelignende
tilstand.

10 til 15 % af
børnene.

Bliver fx stående
midt på gulvet.

Ca. 15 % af
børnene.
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Historie 1 om Forældre/barn-relation
En dreng græd meget i starten, og hans mor var utryg ved, at han skulle med i legestuen. Men når han
var i legestue, kunne man se, han var glad og legede med de andre børn på en god og givende måde.
Moderen blev tryg og rolig, da hun fik at vide, hvor godt drengen klarede sig i legestuen, og hvor god han
var til at få kontakt med de andre børn. Det gjorde det lettere for hende at aflevere ham.

Historie 2 om Forældre/barn-relation
Jeg har et barn, som er ligeglad med forældrene, når de afleverer og henter. Jeg prøver at opmuntre
barnet til at møde forældrene, prøver at skabe en relation. Samtidig sørger jeg for at give ham noget af
den tryghed, han mangler, og han er altid glad og rækker ud efter mig, når han afleveres. Han leger med
de andre, og han er stille og rolig. Så kommer mor og henter, og barnet vender 180 grader og vil
ingenting. Han vil ikke have tøj på, gør alt det, man ikke må og lader, som om han ikke vil med hjem.
Han har lige fået en lillebror…
’
Historie 3 om Forældre/barn-relation
Faren plejer at aflevere barnet hurtigt om morgenen, når han skal på arbejde. Både barn og far er glad
for det. Da faren går på orlov med lillesøsteren, ændrer han afleveringsmønster og tager sig mere tid til
at sidde ved mig og snakke. Det betyder, at barnet græder hver morgen. Jeg siger til faderen, at for at
hjælpe barnet skal han sige forholdsvis hurtigt farvel, for eller bliver barnet forvirret. Han gør det, og
næsten fra dag et bliver barnet glad igen.

Historie 4 om Forældre/barn-relation
Mor er meget ked af at aflevere, og drengen græder. Det første, han gør efter afhentning, er at hente en
bil og lege med den. Derfor vælger jeg at sætte bilen ud til ham i bryggerset, når han kommer om
morgenen. Han bliver glad for at se bilen og glemmer helt at græde. Det betyder, at også moren bliver
glad.

Forældreroller
Et spædbarn er ekstremt hjælpeløst og dybt afhængigt af omsorg på alle niveauer. Behovet for kontakt
og tilknytning er livsnødvendigt, og i begyndelsen er det forældrene, som giver barnet tryghed,
forudsigelighed og hjælp til regulering af følelser. Vi ved imidlertid, at børns tilknytning til deres forældre
ikke først og fremmest sker som følge af, at børnene bliver madet eller behandlet godt af forældrene.
Børn udvikler også stærke bånd til forældre, der mishandler dem eller på andre måder svigter dem.
Tilknytningsbåndene udvikles tilsyneladende til dem, som børnene grundlæggende er afhængige af.
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Det er vigtigt, at forældrene som barnets primære omsorgs- og kærlighedsgivere:


Skaber tryghed, tillid, nærvær og hengivenhed.



Sikrer, at barnets behov for mad opfyldes.



Sikre barnets passende påklædning.



Sikrer, at barnets behov for hvile opfyldes.



Har ansvaret for økonomien.



Sikrer hygiejnen.



Sikrer boligforholdene.



Passer det syge barn.



Sørger for, at barnet får frisk luft og bevægelse.

Forældrene har også roller som grænsesættere (personer, der lærer barnet selv at sætte grænser og at
respektere andres grænser), relationslærere (personer, der hjælper barnet til at indgå i relation med
andre børn og voksne) og livslærere (personer, der lærer barnet at kunne begå sig praktisk og
følelsesmæssigt i livet). Imidlertid kan dagplejeren også i vid udstrækning bidrage til varetagelse af disse
sidstnævnte roller.

Historie 1 om Forældreroller
Far spørger sin 2-årige pige om morgenen, om hun vil blive ved dagplejeren. Hvortil hun svarer nej, men
han afleverer hende alligevel. Resten af dagen spørger pigen, hvornår det er tid til, at faren skal komme
og hente hende. Faren er ikke grænsesættende.

Historie 2 om Forældreroller
En morgen overrakte jeg forældrene i dagplejen et hjerte hver til at tage med hjem. Jeg havde skrevet 3
gode ting om deres barn på hjertet. Forældrene blev glade og rørte, og de begyndte at snakke med
børnene om, hvad det var, de var gode til. De har flere gange siden snakket med mig og børnene om det,
der stod på hjertet. Jeg vil gøre det igen om en måned, for så er der nok endnu flere ting, som børnene
gode til.
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Historie 3 om Forældreroller
En pige har ofte lus, og forældrene siger, de har kæmmet hende. Men når jeg kæmmer hende, finder jeg
stadig lus. Her mangler den basale omsorg.

Historie 4 om Forældreroller
En far har lettere ved at sætte grænser, når jeg trækker mig tilbage ved afhentningen, end hvis jeg står
der, når han skal hjælpe barnet tøj på.

Historie 5 om Forældreroller
Jeg har gjort en mor opmærksom på, at hun skal sætte grænser for sit barn. Jeg følger op på de samme
grænser, så barnet kan blive trygt og vide, hvad det kan regne med.

Kommunikation
Dette afsnit indeholder de tre værktøjer ’Kontakt og matching’, ’Container-modellen’ og ’Sig ikke IKKE’.
Alle værktøjerne kan bruges i din kommunikation med børn og forældre.
Det kan være en god ide at styrke dine egne evner i forhold til kommunikation og konflikthåndtering, når
du vil være god til at arbejde med relationer. Ved at være bevidst om din kommunikerer, får du mere
gennemslagskraft, og det bliver lettere at være anerkendende over for både børn og voksne.
De kommunikationsværktøjer, som du præsenteres for her, beskæftiger sig med kropssprog, tænkemåde
og ordvalg.

Kontakt og matching
Måske har du lagt mærke til, at to mennesker, der taler rigtig godt sammen, ofte sidder eller står på
samme måde. Det kan næsten se ud, som om de spejler hinanden for at vise, at de forstår hinanden og
sætter pris på at tale sammen. Dette kalder man i fagsproget ’at matche’. Matching bruges – ofte
ubevidst – til at skabe en god kontakt, og at have god kontakt er en af de allervigtigste forudsætninger
for en god kommunikation.

25

Ved bevidst at bruge matching kan du opnå større tillid og tryghed hos de børn og voksne, som du taler
med. Du kan matche deres kropssprog ved at efterligne deres kropsholdning eller armbevægelser, eller
du kan matche ved at bruge samme ord som dem. Hvis en mor fx siger, at hun er forvirret over et
budskab, kan du matche hendes sprog ved at sige: ”Hvad gør dig forvirret?”, og derved bruge det
nøgleord, hun selv valgte, nemlig ”forvirret”. Du kan også matche ved at tale med høj eller lav stemme
ligesom den, du taler med. Forestil dig fx en person, som med lav stemme betror dig en hemmelighed.
Hvis du vil fortsætte samtalen, så sænk selv stemmen. Herved skabes tillid og fortrolighed – fordi du
matcher.

Historie 1 om Kontakt og matching
Når jeg taler med forældrene om noget alvorligt, sørger jeg for at stå op, hvis de står op. Eller få dem til
at sætte sig, hvis jeg sidder ned. Så er det lettere at få begyndt.

Historie 2 om Kontakt og matching
Når jeg skal forklare børnene noget, forstår de det lettere, hvis jeg er i børnehøjde.

Historie 3 om Kontakt og matching
En far afleverer hver dag sit barn i døren mellem køkkenet og bryggerset. Jeg sætter mig på hug og siger
godmorgen og lytter/spørger ind, hvis der er noget, jeg skal være opmærksom på. Faren sætter sig også
på hug hver dag – vi spejler hinanden. Det er en god måde at modtage barnet på.

Historie 4 om Kontakt og matching
En pige holdt op med at bruge sproget, da der kom nye børn i dagplejen. Hun var det barn, som hver dag
blev hentet sidst, og jeg lagde mærke til, at hun gerne ville sidde ved spisebordet sammen med mig, når
vi var alene. Så snakkede jeg lige så roligt med hende, tog de emner op, hun selv kom ind på, og efter
ca. 1 uge begyndte hun at tale igen, og sproget blev også mere tydeligt.

Container - metoden
Når du står i en følelsesladet situation, hvor en anden person er frustreret eller vred, så kan du let komme
ud for, at dine egne følelser blusser op. Det kan være svært at reagere professionelt, hvis du oplever
vrede, frustration eller føler dig uretfærdig behandlet. Men ikke desto mindre er en professionel tilgang
nødvendig, når du møder problemer og konflikter som en del af dit arbejde.
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Her kan det være en god hjælp at bruge containermodellen. Den container, vi her taler om, er mental og
dermed usynlig. Forestil dig, at du holder en container eller beholder ud mellem dig selv og den, du taler
med. Du kan lege med tanken om, hvordan containeren ser ud: Er det en skraldespand, en flettet kurv
eller en affaldssæk? Hvilken farve har den? Hvordan lyder det, når ordene falder ned i den? Er den let
eller tung? Disse forestillinger kan gøre det lettere at huske at gribe containeren i en presset situation.
I samtalen omdirigerer du nu det, den anden siger, så det ”falder ned” i containeren – du skal ikke tage
stilling til det eller argumentere imod. Herved får du tid til at falde til ro og tænke dig om. Containeren er
din private måde at klare situationen på, og det er ikke nødvendigt at indvi den anden i, hvordan du
tackler situationen. Det er din rummelighed, din anerkendende holdning og dit kropssprog, der har
betydning for den anden.
Undervejs kan du åbent og venligt bede om mere information. Spørge ind til det, den anden siger og få
det uddybet – stadig uden at gå i forsvar. Du kan fx spørge: ”Er der andre ting, du har tænkt på i
forbindelse med det?” Det handler ikke om at give den anden ret, men blot at angive, at du har plads og
rummelighed til at lytte. Vis anerkendelse med kropssproget. Nik, kom i møde, bekræft med lyde nøjagtig som du ville gøre, hvis du talte med en, du var enig med. På et tidspunkt har den anden talt ud,
og du kan så konstatere: ”Det var jo en del – lad os se på de ting, du har nævnt. Hvad har du lyst til at
tage fat på som det første?” Herved får du den anden til at prioritere mellem væsentligt og uvæsentligt.
Du vil ofte kunne opleve, at fordi du har lyttet og rummet den andens følelser uden at bortforklare, så vil
den anden selv moderere sine udtalelser og måske trække lidt i land.
Hvad er fordelen ved at møde modstand? Jo, hvis du tillader dig at tænke, at der er noget godt i, at den
anden reagerer, som vedkommende gør, får du mulighed for at lære noget af situationen og gøre brug af
den andens erfaringer. Herved får du lejlighed til at sikre, at I begge har en rolle og et medansvar for at
løse problemet.
Måske er der ikke tid eller mulighed for at drøfte alle de ting, som den anden har nævnt som
problematiske. Her kan du bruge begrebet ”at parkere”. At parkere et problem, betyder at problemet
sættes til side, men kan hentes igen senere. Når du siger til den anden, at I kan vende tilbage til
problemet, viser du, at du tager det alvorligt. Det giver den anden ro at vide, at vedkommende er blevet
hørt og kan blive det igen uden problemer. I får begge lejlighed til at tænke over tingene i fred og ro,
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hvilket nogle gange løser problemet uden yderligere indsats. Du kan fx aftale, at den anden selv husker
på at tage problemet op senere.

Historie 1 om Container-metoden
Det er fint at bruge container-metoden, når kollegerne har nogle problemer, som man gerne vil lytte til,
men ikke tage med sig hjem.

Historie 2 om Container-metoden
Jeg bruger containeren til, at forældrene kan læsse af, når de vil det. Så tømmer jeg containeren, inden
jeg går i seng. Eller jeg snakker med dagplejepædagogen om det – det er også en måde at tømme
containeren på.

Historie 3 om Container-metoden
Når det sidste barn er afhentet og de sidste legesager skal ind på plads i legeværelset, putter jeg samtidig
alle de ting fra mit hoved, som jeg ikke kan bruge, ind i legeværelset også. Så får jeg tømt ud og kan
holde fri.

Historie 4 om Container-metoden
Man skal ikke overføre alt fra forældrene til en container – nogle ting skal gives videre til
dagplejekontoret. Flere gange bemærkes ting, som man har oplysningspligt i forhold til, og det skal der
handles på. Det er nødvendigt at have affaldssortering, inden man smider noget i containeren. For måske
har man fået oplysninger, man skal bruge i arbejdet med barnet og familien.

Historie 5 om Container-metoden
Forældrene til et barn har valgt at gå fra hinanden. Jeg får både farens og morens version af historien.
Samtidig har barnet rigtig meget brug for omsorg. Så da er containermetoden et vigtigt redskab for mig.

Sig ikke IKKE
Værktøjet ’Sig ikke IKKE’ kunne man også have kaldt: ”Sig det, du ønsker”.
Sproget har en væsentlig betydning for, hvordan vi opfatter verden. Når vi skal forstå mening med
sætninger, inddeler vi ordene i 2 grupper: Dels de vigtige og meningsbærende nøgleord og dels de mindre
betydende ord. Underligt nok placerer vi ordet ’ikke’ i den sidste kategori helt automatisk. Dette betyder,
at vores første indtryk af sætningens mening er det stik modsatte af sætningens betydning. Når vi
efterfølgende tænker over indholdet, forstår vi den rigtige betydning. Hvis du fx får at vide, at du ikke må
tænke på en lyseblå giraf – læg så mærke til, hvordan den har nået at vandre forbi din ”indre skærm”,
inden du bevidst skubber den væk. Hvis du siger til børnene, at de ikke må løbe indenfor – ja, så får de
en næsten uimodståelig lyst til at gøre det, fordi du har givet dem nøgleordene ’løbe’ og ’indenfor’. Måske
har du oven i købet forstærket deres lyst til at bevæge sig ved at lægge tryk på ordet LØBE.
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Det er altså nøgleordene, som fanger vores opmærksomhed, og du kan blive mere præcis i din
kommunikation ved at blive bedre til at formulere, hvad du gerne vil have. Eksemplet med løb indenfor
kunne blive til: ”Jeg vil gerne have, at I går lige så stille, når I er indenfor”.
En mand beder om en togbillet ved billetlugen. Da billetsælgeren spørger, hvor han skal hen,
siger manden: ”Jeg vil i hvert fald ikke til Århus! Og jeg vil heller ikke til Odense”. Vi er ikke i
tvivl om, at det bliver lettere for ham at komme i mål, hvis han definerer, hvor han ønsker at
komme hen, frem for at fortælle om det, han ikke ønsker.

Historie 1 om Sig ikke IKKE
Jeg bruger ”STOP” og viser håndfladen. Nu er børnene begyndt at gøre det samme til mig.

Historie 2 om Sig ikke IKKE
Jeg kalder alle børn ind på toilettet, så de kan få vasket hænder. En af de aktive drenge bliver ved med at
tage fat i toiletbørsten og vil lege med den, mens han venter på, at det bliver hans tur. Jeg ser på
drengen og siger: ”Du må gerne lade den stå og sætte dig her på gulvet”. Drengen gør, som jeg beder
ham om og sætter sig ned for at vente.

Historie 3 om Sig ikke IKKE
En dreng kørte med en bil hen over glasset i havedøren. Så snart han fik en bil i hånden, styrede han
direkte hen til døren, og det hjalp ikke at tage ham væk eller sige, at han ikke måtte. Så fik han i stedet
at vide, at han måtte køre med bilen på gulvet, og jeg satte mig ned hos ham og viste ham hvordan. De
næste gange, han fik en bil i hånden, satte jeg mig ned og sagde: ”Vis mig, hvordan du kan køre med
bilen på gulvet” – og nu vælger han aldrig havedøren som motorvej mere.

Historie 4 om Sig ikke IKKE
Der kan være flere situationer i løbet af en dag, hvor man i stedet for at sige: ”Det vil jeg ikke have”
eller ”Det må du ikke”, kan sige det, man gerne vil have barnet til at gøre. Fx hvis et barn banker koppen
i bordet, siger jeg: ”Sæt koppen”. Hvis et barn slår et andet barn, siger jeg: ”Du må ae”, eller ”Du må gi’
et knus”, alt efter hvor stort barnet er.
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Historie 5 om Sig ikke IKKE
En pige sad og hakkede gaflen ned i bordet, mens vi spiste. Jeg sagde: ”Jeg vil ikke ha’ det”. Det fik
hende ikke til at holde op – det blev i stedet næsten værre. Men da jeg vendte det og sagde: ”Gaflen skal
du bruge til at spise med”, så virkede det.

Historie 6 om Sig ikke IKKE
To drenge var tit oppe at slå, og jeg måtte ofte skille dem ad og sige, at de ikke måtte slås. Men det hjalp
kun kort tid ad gangen. Nu er det sådan, at hvis det trækker op til slåskamp, så siger jeg: ”Hov, hov,
hvad er det nu, I må?”, og så siger de: ”Vi må gi’ en krammer”.

Læring
Dette

afsnit

indeholder

de

fem

redskaber

’Skydeskiven’,

’Oplevelse

af

Sammenhæng’, ’Læringstrappen’, ’De 4 S’er’ og ’Gevinst og tab’. Alle disse redskaber handler om læring.
Indførelse af de pædagogiske læreplaner er et signal om at børn ikke længere blot skal ”passes” i
dagtilbud, men at dagplejen også skal arbejde med børns læring.
Der er mange færdigheder, børn har brug for at lære, og som dagplejer er din rolle at bidrage til, at der
skabes rum for børns læring.

Skydeskiven
Dagplejehjemmet er et læringsrum for små børn. I modsætning til andre læringsrum, som vores samfund
har oprettet, fx skolen eller daginstitutionen, fungerer dagplejen også som privat hjem. Dagplejen er på
den ene side præget af din omsorg, varme og nærhed til børnene; på den anden side præget af din rolle
som en professionel, der bruger pædagogiske metoder for at sikre, at børnene lærer og udvikler sig. Som
dagplejer åbner du dit eget hjem og giver andre indblik i dit private liv; du bruger dig selv, dine styrker og
de erfaringer, du har fået via egne oplevelser, og endelig udvikler og anvender du din faglige viden. Disse
områder kan vi vise ved en tegning af en skydeskive.
Skydeskiven har 3 cirkler. Den inderste, røde cirkel på skydeskiven er dit private liv. Her er du dig selv
i din fritid sammen med din egen familie uden at tænke på arbejdet. Den mellemste, blå cirkel er dit
personlige liv, hvorfra du kan trække på dine erfaringer og færdigheder. Hvis du fx har kreative evner,
har stor tålmodighed eller er god til at fornemme andres behov, så kan du trække på disse egenskaber i
jobbet som dagplejer. Men du skal dog være opmærksom på, at dine beslutninger også i for høj grad kan
træffes ud fra det personlige liv. Selv om du ville vælge at lade dine egne børn slappe af ved fx at se TV
en hel dag, kan du ikke vælge at lade dagplejebørnene gøre det samme, fordi du er ansvarlig for deres
læring. Her skal du sikre dig, at du har en professionel tilgang – den yderste, gule cirkel. Her bruges
din viden, om eksempelvis hvordan børns læring støttes bedst, hvordan et barn kan stimuleres, eller
hvordan du kan fremme barnets sproglige udvikling.
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Historie 1 om Skydeskiven
Mit eget barn på knap to år er i min dagpleje. Hun ved, når der er dagplejebørn i huset. Så er det vand og
mælk, hun beder om. Men når dagplejebørnene er hentet, vil hun gerne have saftevand. Hun er meget
bevidst om, hvornår hendes mor arbejder og ikke arbejder.

Historie 2 om Skydeskiven
Når dagplejerne sidder i legestuen, kan der godt blive rigtig meget privatsnak. Så kan man sige: ”Skal vi
nu ikke bevæge os hen til det professionelle?” Så kan man snakke om fx pegepladen.

Historie 3 om Skydeskiven
Jeg tog min egen datter med til mor-barn-gymnastik, men jeg fandt ud af, at det var svært at skelne
mellem det professionelle og det private. Når man er en ”offentlig person” og ens dagplejebørn er med til
forskellige aktiviteter, vil der næsten altid komme en misforståelse. Jeg valgte at lade min ældste datter
følge min yngste datter til gymnastik i stedet.

Historie 4 om Skydeskiven
Jeg har brugt Skydeskiven til at vurdere, hvad jeg skulle sige til en mor, der kom og sagde: ”Jeg kan se,
at du også er på Facebook. Skal vi ikke være venner, så du kan se billeder fra vores ferie?”. Jeg valgte at
sige nej tak, fordi jeg ikke ville blande det private og det professionelle liv sammen.

Historie 5 om Skydeskiven
En dreng kaldte mig for ”mor”, hvilket hans mor blev ked af. Jeg lærte ham at sige mit navn i stedet, for
jeg er jo ikke hans mor. Nu kender han forskel, og han siger kun mor til mig for at drille med et glimt i
øjet.
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Oplevelse af sammenhæng
Oplevelse af sammenhæng er et begreb, som er beskrevet af den medicinske sociolog Aron Antonovsky.
Antonovsky har forsket i, hvad der gør, at mennesker forbliver sunde og mestrer tilværelsen, og han
vurderer, at oplevelse af sammenhæng er afgørende for, om mennesker har mod på livet og evne til at
handle. Oplevelsen af sammenhæng opstår, når tre forhold er opfyldt, nemlig begribelighed,
håndterbarhed og meningsfuldhed.
Begribelighed betyder, at du forstår budskaber tydeligt og sammenhængende.
Håndterbarhed betyder, at du har evne til og tror på, at det kan lykkes dig at løse situationen.
Meningsfuldhed betyder, at du synes, at situationen er værd at investere energi i.
Værktøjet ’Oplevelse af sammenhæng’ kan bruges både i forhold til forældre, børn og dig selv.

Når du vil formidle noget til forældrene og undrer dig over, at de ikke forstår dit budskab, så kan det
være en idé at tænke over, om du har lagt for meget vægt på informationen. Måske skal du i stedet
snakke med dem om, hvad de kan gøre i den konkrete situation. Det er nemlig vigtigt, at de kan forestille
sig, hvad deres rolle er og tror på, at det kan lykkes for dem at overvinde eventuelle forhindringer.
Endelig er det er spørgsmål, om de har lyst til at beskæftige sig med problemet, og hvad der skal til, før
de får det?
Du kan også bruge værktøjet i forhold til børn. Forstår barnet, hvad det handler om? Har det de
nødvendige færdigheder og tror det på sig selv - eller skal det have hjælp hertil? Hvad skal der til, for at
barnet får lyst til noget bestemt?
Endelig kan værktøjet bruges til at blive klogere på dig selv. Når du mener, at noget ikke kan lade sig
gøre, kan du overveje, om du helt har forstået sagen og dens konsekvenser. Du kan overveje, om din
modstand mod at ændre noget bestemt skyldes, at du tvivler på egne evner. Og du kan tænke over, hvad
der skal til, for at du har lyst.
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Historie 1 om Oplevelse af sammenhæng
Et ungt forældrepar til et barn under 6 måneder fortalte, at de var holdt op med at give barnet
modermælkserstatning. De havde bestemt sig for at give barnet sødmælk i stedet, fordi det var lettere.
Jeg forklarede, at barnet ville komme til at mangle næringsstofferne fra modermælkserstatningen. Dette
virkede forældrene ikke motiverede for – de blev ved med at sige, at det var besværligt. Men jeg kom i
tanke om, at det måske kunne hjælpe, hvis jeg gav dem et skema, der viste barnets behov i forskellige
aldre. Nu virkede forældrene interesserede, stillede spørgsmål og sagde, de kunne se, hvorfor det ikke
var en god ide med sødmælk. Det var tydeligt at se, at de var glade for hjælpen.

Historie 2 om Oplevelse af sammenhæng.
En far fik at vide, at hans barn skulle i gæstedagpleje, fordi jeg skulle på kursus. Han blev irriteret over
det og forsøgte at argumentere for, at jeg burde blive hjemme. Jeg forklarede ham, hvorfor det var
vigtigt med kurset, og hvem gæstedagplejeren var, men det hjalp ikke. Så begyndte jeg at snakke med
ham om, hvordan det kunne komme til at hænge sammen for ham at aflevere et andet sted, men han
insisterede stadig. Da jeg fortalte, hvad det ville betyde for hans dreng, at jeg lærte noget nyt, faldt faren
pludselig til ro og accepterede uden flere indvendinger.

Historie 3 om Oplevelse af sammenhæng.
En mor havde svært ved at huske mine beskeder. Vi gik galt af hinanden et par gange, hvilket gav en
dårlig stemning. Jeg fik fat i en bog, hvor jeg skrev de oplysninger, som moderen havde brug for. Det
gjorde en stor forskel, og nu husker moren tingene og har lyst til at være aktiv i samarbejdet.

Historie 4 om Oplevelse af sammenhæng.
Louise på 2 år havde svært ved at forstå en besked i dagplejen. Men når jeg samtidig med at give
beskeden, viste Louise, hvad hun skulle gøre og hjalp hende lidt på vej, så var Louise meget ivrig for at
gøre tingene godt.

Læringstrappen
Som tidligere beskrevet har dagplejeren en meget vigtig rolle med hensyn til barnets læring. Du kan
derfor overveje, hvad du vil arbejde for, at barnet skal have med videre i livet. Barnet er hele tiden på vej
til næste trin på læringstrappen. I dagplejen lærer det vigtige ting, som det har behov for, når det skal op
på næste trin: Børnehaven. I børnehaven lærer det, hvad det skal kunne for at komme videre til næste
trin: Børnehaveklassen. Sådan kan vi fortsætte – vi taler endda om livslang læring, hvilket betyder, at vi
opfatter trappen som noget, der eksisterer gennem hele livet.
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Dagplejen kan fx give barnet følgende med, når det skal videre børnehaven:
Hvad skal dagplejebarnet lære om livet?


At skelne mellem rigtigt og forkert.



At kunne begå sig socialt.



At lære af den voksne som forbillede.



At vide, hvad der er skik og brug.



At kende forskellige traditioner.



At lære at tage imod stimulering.

Hvad skal dagplejebarnet lære om relationer?


At kunne udveksle meninger.



At lytte.



At klare konflikter.



At tage imod støtte og trøst.



At sætte ord på følelser og vide, at følelser er ok.



At afgrænse sig selv og kunne sige nej.



At overholde regler.

Historie 1 om Læringstrappen.
Sommertiden er slut og dermed de dage, hvor vi løber ud uden overtøj. Vi prøver os frem med dragter,
hatte og jakker. Et af børnene tog hætten fra jakken på først og stak derefter armene i jakken. Hold da
op, det var hurtigt. Så skulle der kun lynes!

Historie 2 om Læringstrappen.
Tre børn vasker legetøj, og de vil alle stå ved vasken. Den ene af drengene starter, og da det er pigens
tur, bliver han vred og skubber. Jeg foreslår, at de bygger et tårn af kopperne og hjælper dem med det.
Drengen glemmer helt, at han var sur over ikke at måske vaske op, og børnene får en god leg ud af det.
Drengen har lært, at det er OK at lege sammen med andre – en vigtig ting at have lært, når han engang
skal i skole.
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Historie 3 om Læringstrappen.
Christian er blevet god til at skabe relationer til andre børn. Det har han ellers haft svært ved. Jeg har
prøvet at styrke det ved at være igangsætter og ”hjælper” på sidelinjen.

De 4 S’er
Når du skal lære noget nyt, er det vigtigt, at du får fornemmelsen af, at dette vil lykkes for dig. Ellers er
der risiko for, at du giver op. Hvis du fx bestemmer dig for at ville løbe et maraton om en uge, men ikke
er vant til at motionere – ja, så kan du næsten være sikker på, at det bliver en fiasko. Vælger du derimod
at starte med et overskueligt mål, som fx at kunne løbe i 5 min uden pause, vil du kunne glæde dig over
at have nået målet og dernæst sætte et mål, som kræver lidt mere af dig. Du kan altså dele store mål op
i små delmål for at have overskud til at fortsætte din læring – dette gælder også for børn. Denne måde at
betragte læring på kan vi kalde de 4 s’er – en huskelinje, hvor alle ord begynder med S: SMÅ, SIKRE,
SYNLIGE SUCCESER.
Det gælder for alle, der skal lære noget, at motivationen og troen på egne evner er størst, når man får
succes undervejs i læreprocessen, og når også andre lægger mærke til dette. Du kan derfor hjælpe
barnet med at få succes ved at planlægge en aktivitet, så det er inden for barnets rækkevidde at få den
til at lykkes: Sæt små mål, som du er sikker på, at barnet kan nå. Når barnet har nået målet, er det
vigtigt at gøre det synligt for barnet selv, de andre børn og forældrene. Fortæl om det og vis din
begejstring.

Historie 1 om De 4 s’er
Når jeg skal hjælpe et barn med at lære at tage flyverdragten af, åbner jeg lynlåsen lidt og lader barnet
gøre resten. Jeg sætter ord på alt, hvad jeg gør, og jeg viser det i handling.

Historie 2 om De 4 s’er
En pige er 2 år, da jeg får hende i dagpleje. Hun er blevet vurderet til, at hendes udvikling er på ca. 1 år.
Hun har ikke meget sprog og er meget forsigtig og usikker. Jeg arbejder med anerkendelse, leger med
ord og sang/musik og arbejder med små mål. Nu kan hun sige hele sætninger, hendes øjne stråler, hun
er blevet lidt fræk og har meget mere selvtillid.

35

Historie 3 om De 4 s’er
I et tvillingepar kan den ene tvilling selv tage tøj af og på, men den anden bøvler endnu. Jeg hjælper ham
i det skjulte, så han tror, han selv har klaret det, roser ham, og han bliver pavestolt. Han har i hvert fald
meget lyst til at lære det.

Historie 4 om De 4 s’er
En pige er bange for edderkopper og kan heller ikke lide andet småkravl. Mit mål er at gøre hende tryg,
så jeg fanger bænkebidere og viser børnene, at jeg ikke er bange for dem, selv om de kravler på mine
hænder. Vi synger og læser om edderkopper. Efterhånden bliver pigen mere og mere tryg, og efter 14
dage kan hun selv fange dyrene og lade dem kravle på sine hænder.

Historie 5 om De 4 s’er
Vi klippede i ugeblade, og den ene dreng havde svært ved at håndtere saksen. Han blev sur og smed
bladet på gulvet. Jeg brugte de 4 s’er og viste ham, hvordan han skulle rive i stedet. Han blev glad og
ville gerne være med til aktiviteten. Næste gang vil han måske prøve saksen.

Historie 6 om De 4 s’er
Et barn lægger puslespil og har lidt svært ved at få alle brikker til at passe i hullerne. Jeg hjælper på vej.
En dag, hvor barnet sidder alene med puslespillet, kommer hun løbende hen til mig med spillet, som er
fyldt op med brikker. HUN KUNNE!!!

Gevinst og tab
Forskning viser, at læring sker bedst i fællesskab, når børn for eksempel sammen med andre prøver at
løse et problem. Det at lære i fællesskab grundlægges allerede omkring 1-års alderen. Børns lærelyst er
der altid, og de voksnes opgave er bl.a. at skabe mulighederne for, at børnene kan lære. Børn lærer
allermest af andre børn – og du kan støtte denne læring ved at være aktiv sammen med børnene, og ved
at inddrage alle børn i fællesskabet, sådan som vi bl.a. har beskrevet i kapitlet om relationer.

Nedenstående skema viser, hvilke gevinster barnet har, når det er i et fællesskab med andre børn. Disse
gevinster bidrager til barnets lyst til at lære. Skemaet viser også, hvilke tab barnet har, når det modsatte
er tilfældet.
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Gevinst ved barnets deltagelse i fællesskaber

Tab ved manglende deltagelse i fællesskaber



Nysgerrighed / interesse fra andres side.



Bliver isoleret / ensom.



Opmærksomhed / knus.



Bliver fravalgt / mister selvværd.



Stimuli.



Mister opmærksomhed.



Invitationer / bliver valgt til / samvær.



Mister troen på egne evner / selvtillid.



Selvværd / selvtillid.



Mister omsorg, trøst, empati.



Glæde / succes.



Bliver ked af det.



Omsorg / trøst / empati.



Oplever fiasko.

Historie 1 om Gevinst og tab
Jeg har et barn slår og bider, og så tør de andre børn ikke lege med det. Barnet bliver isoleret og mister
omsorg fra de andre børn. Men når det lykkes at få børnene til at være sammen på en god måde, så får
barnet nysgerrighed og interesse fra de andre, måske endda et knus.

Historie 2 om Gevinst og tab.
Jeg havde en pige, der ikke kunne komme ind i de andre børns leg. De gad ikke have hende med. Jeg
begyndte at bygge høje tårne med legoklodser sammen med hende, og efter 14 dage blev hun
interessant for de andre børn. De andre pegede på klodserne og hentede hende, og siden har hun ikke
været lukket ude.
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At holde fast og fortsætte udviklingen
Hvad skal der til, for at du holder fast i brugen af de redskaber, som du har stiftet bekendtskab med på
kurset – og hermed fortsætter den positive udvikling i praksis?
På kursets sidste dag gav samtlige dagplejere gode råd til dette, hvilket resulterede i skabelse af en fælles
liste over tiltag, der kan hjælpe med til at fastholde og videreudvikle den nye viden.

Denne liste

præsenteres nedenfor.
Efter listen vil du finde den pegeplade (vist på to sider), som du fik udleveret på kurset, hvorefter der
gives forslag til litteratur, som du med fordel kan læse.

Pegepladen:
 Hav pegepladen liggende fremme i legestuen.
 Sæt ord på redskaberne, når de er aktuelle.
 Lav dækkeservietter med et billede på hver, så du husker redskaberne,
når man sidder og får kaffe. Der kan være et billede på hver side, så de
kan vendes, og alle dækkeservietter er forskellige.
 Hæng pegepladen op, så du altid kan finde den.
 Snak løs om værktøjerne – husk, at alle ved, hvad du taler om.
 Hæng pegepladen op på opslagstavlen, så forældrene kan se den.

Plakater:


Hæng de store billeder med redskaber op i legestuen.



Hav nogle få billeder hængende på skift.

Tal med kollegaer


Mind hinanden om, hvor I er mht. at bruge værktøjerne.



Lav aftaler om sparring på forhånd.



Spørg uopfordret, om vedkommende bruger værktøjerne.



Sig ”Æsel” og ”Plys” til din kollega.



Vær positiv selv (vær en Plys bjørn).



Bak op, når en kollega fortæller om sine erfaringer.



Snak to og to, når I tilfældigt mødes på legepladsen.



Ring til hinanden og spørg til brugen af værktøjerne.



Giv papirballoner til kollegaen og skriv det, hun gør godt.

Tal med forældrene:


Snak med forældrene om værktøjerne og lær dem udtrykkene.
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Tal med dagplejepædagogen:


Brug værktøjerne, når I snakker om børnene.



Fortæl om barnet ved hjælp af værktøjerne, når du skal
aflevere et barn til børnehaven.



Tænk det faglige aspekt ind og sørg for at handle derefter.



Bed om feedback på, hvordan pædagogen oplever, du
bruger værktøjerne.

Introducer til nyansatte:
 Fortæl nye kollegaer om værktøjerne og gennemgå det
sammen, så du selv får frisket sin viden op.
 Giv pegepladen til nye kolleger.

I legestuen:
 Hav et mantra, der lyder: ”Hvad lærte vi på kurset, som vi
kan bruge i denne situation?”
 Observer hinanden – hvornår bruges værktøjerne? Snak
derefter sammen to og to – eller hele gruppen.
 Fortæl historier om brugen af værktøjerne.
 Giv hinanden små opgaver vedr. værktøjer (bestem på
skift).
 Aftal,

at

nu

observerer

jeg

dig

i

dag

og

fortæller

efterfølgende om de gange, jeg har set, at du har brugt
værktøjerne.
 Smid navne i en hat og træk et navn. Du skal observere
vedkommende og fortælle, hvilke værktøjer, du kan se, hun
bruger.
 Tag en ”bordet rundt” snak i legestuen, hvor alle fortæller en
læringshistorie.
 Giv sparring og få gode råd.
 Tag et enkelt værktøj op og snak om, hvordan det kan
bruges. I kan skiftes til at vælge.
 Snak om nye ideer og indgå kompromisser, bl.a. for at
bringe de ”tossede ideer” på banen.
 Vær god til at bruge værktøjerne selv, for så er du en god
rollemodel.
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Alene:
 Læs og brug inspirationsmaterialet.
 Husk at sætte dato på, hvornår der skal tales om redskaberne.
 Skriv episoder (historier) ned.

Udveksling af erfaringer:
 På Facebook.
 I legestuen.
 Ring til en kollega.
 Aftenmøder/gruppemøder.
 På en velfærdsaften.
 Telefonkæde: Hvilket redskab har du brugt i dag?

Anerkendelse:
 Giv anerkendelse, når kolleger bruger redskaberne (”Flot – jeg
så, at du brugte IN-knappen for lidt siden”).
 Giv feedback til kolleger.
 Vis, at det er OK at sige fra.
 Hav tillid til, at kollegerne vil det samme som du selv.
 Respekter hinanden.
 Husk skulderklap – sig, hvad du observerer.
 Giv ros og vær anerkendende.
 Brug humor.

Åben atmosfære:


Lyt til hinanden.



Brug IN-knappen.



Spørg ind til nye ideer fra kollegerne.



Giv gode ideer.



Vær positive over for nye forslag.



Hold fast, men vær åben.



Vær opmærksom på stemningen i legestuen.



Giv feedback til Æseldyrene.



Sig din mening løbende i hverdagen.
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Plys og æsel- modellen

Ballonmodellen

De 4 S´er

SMÅ, SIKRE,
SYNLIGE
SUCCESSER
Dagplejer/barn-relation

Kontakt og matching

Forældreroller

Oplevelse af sammenhæng

Succesoplevelser
Fremtidige ting,
du vil hjælpe
Lasse med

Han gav Emma
et knus, da
hun græd

Re

lat
io

ns

Han begyndte
selv at hjælpe
med at dække
bord

Lasse
og os

I går lo vi
sammen over
nogle sjove fugle

re
læ
vs
i
L

r

e
ligh
iver
dsg

Vi havde en
god kontakt, da
vi sad på gulvet
og sang

Meningsfuldhed

Begribelighed

Jeg synes,
det giver mening,
og jeg har lyst

Jeg forstår
hvordan og
hvorfor

Omsorgsgiver

Kær

Han legede
uden at slå
i dag

læ
re
r

Græ
nse
sæt
ter

Container-metoden

Håndterbarhed
Jeg kan / jeg tror
det bliver muligt
at kunne
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Læringstrappen

Skydeskiven

Relationer i dagplejen

Professionelle liv
Personlige liv
Private liv

Barn/barn-relation

Vend mønten

Irriterende

Interesseret

Påtrængende
Forstyrrende
Blander sig

Nysgerrig
Aktiv
Deltagende

Forældre/barn-relation

Gevinst og tab

Sig ikke IKKE

IN – knappen

IN
I = Interesseret
N = Nysgerrig
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Hvor kan jeg læse mere?
Udsatte børn
Karina Estrup Eriksen & Lise Halkier: Vi arbejder med børn med særlige behov. Dafolo 2009.
John Aasted Halse: Negativ social arv. Dafolo, 2007.
Regeringen: Lige muligheder for alle børn. Socialministeriet, 2006.
Download: www.vfm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/66/publikation.pdf

Anerkendelse
Plys og æsel - modellen
Bente Lynge: Anerkendende pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag, 2007
Anette Schulz, Ulla Pedersen & Kristian Dahl: Fortælling og forandringer i Forsamlingshuset. University
College Syd, 2008.
Download: www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/videncentre/sundhedsfremme/FFIF.light.enkeltsidet.pdf
IN-knappen
Susann Gjerde: Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. Forlaget Samfundslitteratur, 2006. Kapitel 7
Erik Sigsgaard, Rikke S. Madsen & Rie Haslund: Anerkendelse i dagplejen. FOA, 2009
Ballonmodellen
Jytte Birk Sørensen: Støt mestring – bryd mønstre. Dafolo, 2008. Kapitel 2
Anne Linder & Stina B. Mortensen: Glædens pædagogik. Dafolo, 2007
Positive succesoplevelser
Bente Lynge: Anerkendende pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. side 53-55
Vend mønten
Jørgen Riber: Forstået og forstyrret. Hans Reitzels Forlag, 2005

Relationer
Dagplejer/barn-relation
Per Schultz Jørgensen: Dagplejen, livsform og relation. Hans Reitzels Forlag, 2006
Thorsten Asbjørn Lauritzen & Peter Broberg: Børn får prikker. I: Børn og Unge 12/2009
Barn/barn-relation
Erik Sigsgaard, Rie Haslund & Rikke S. Madsen: De mindste. Godt begyndt i daginstitution og dagpleje. Hans
Reitzels Forlag, 2009. Kapitel 6
Tom Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Billesø & Baltzer. 1. kapitel
Relationer i dagplejen
Per Schulz Jørgensen: Dagplejen. Livsform og relation. Hans Reitzels Forlag, 2006. Kapitel 3.
Thorsten Asbjørn Lauritzen & Peter Broberg: Børn får prikker. I: Børn og Unge nr. 12/2009.
Download:
www.bupl.dk/internet/BoernogUnge.nsf/0/BCE219324834E165C125759F003ADDF5?opendocument
Forældre/barn-relationen
Jytte Birk Sørensen: Støt mestring – bryd mønstre. Dafolo, 2008. Kapitel 2
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Forældreroller
Annette Wiborg: At ruste børn til at møde verden – om det særlige ved vuggestuen. BUPL, 2008.
Download: www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQJWA/$file/at_ruste_boern_til_at_moede_verden.pdf
Eva Silberschmidt Viala: Hvorfor børn udvikler sig, som de gør. BUPL, 2001, side 6-10.
Download:
www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQJWS/$file/hvorfor_boerrn_%20udvikler_sig%20nr%202_af%20serie%206.pdf

Kommunikation
Kontakt og matching
Lotte Møller Sørensen & Vagn Strandgaard: Introduktion til NLP. Strandgaard Consulting A/S, 2002
Container metoden
Marion Thorning: Lær at løse konflikter. Gyldendal, 2005
Sig ikke IKKE
Erik Sigsgaard, Rie Haslund & Rikke Sværke Madsen: De mindste. Godt begyndt i daginstitutionen og
dagpleje. Hans Reitzels Forlag, 2009. Kapitel 4
Ben Furman: Børn kan. Hans Reitzels Forlag, 2008. Side 38

Læring
Skydeskiven
Anne Linder: Relationer der rykker – om dagplejepædagogik. Dafolo, 2007. 2. kapitel
Oplevelse af sammenhæng
Bente Lynge: Anerkendende pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Side 214-215
Aron Antonovsky: Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag, 2000. Kapitel 2
Læringstrappen
Erik Sigsgaard, Rie Haslund & Rikke Sværke Madsen: De mindste. Godt begyndt i daginstitution og dagplejer.
Hans Reitzels Forlag, 2009. Kapitel 4
De 4 S’er
Ben Furman: Børn kan. Hans Reitzels Forlag, 2008. Side 31-35
Erik Sigsgaard, Rikke Sværke Masen & Rie Haslund: Læring i dagplejen. FOA, fag og arbejde, 2009
Gevinst og tab
Lene Lind: Forstå mig dog! Hans Reitzels Forlag, 2003. Side 152 – 157
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Tønder

Kommune

har

i

årene

2007-2009

gennemført

et

stort

udviklingsarbejde med fokus på udsatte børn og social relationsdannelse.
I denne forbindelse har samtlige dagplejere i kommunen gennemgået et
efteruddannelsesforløb, og dette materiale er et produkt af dette forløb.
I materialet præsenteres de værktøjer, som er udviklet undervejs i
forløbet,

og

værktøjerne

følges

op

af

dagplejernes

egne

praksisfortællinger om brugen af disse.
Materialet

er

tænkt

som

inspiration

til

fortsat

udvikling

på

dagplejeområdet.
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