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Baggrund
I efteråret 2007 besluttede Tønder Kommune at arbejde målrettet med kvaliteten i dagtilbud til børn
med særlig fokus på udsatte grupper. Dette resulterede i to kursusforløb: ”Den nødvendige
opmærksomhed” og ”Inklusion i dagtilbud”.
”Den nødvendige opmærksomhed” gennemførtes i 2008 med deltagelse af samtlige pædagogiske
medarbejdere og ledere i kommunens daginstitutioner samt alle dagplejere. Formålet med kurset var
at skabe et fælles kommunalt fundament for arbejdet med udsatte børn.
Selve kursusindholdet var koncentreret omkring følgende overordnede temaer:


Livsstil, livskvalitet og social position.



Sammenhæng mellem social baggrund og chanceulighed med fokus på nyere sociologiske
teorier.



Daginstitutionernes betydning set i lyset af problematikken om social arv.



Samspilsrelationer.



Didaktiske og læringsteoretiske overvejelser.



Pædagogiske principper for praksis.



Betingelser for udvikling af og i daginstitutioner.



Institutionel handleplanlægning.



Evaluering og forankring.

Kurset blev afholdt over tre dage, hvor der var indlagt en implementeringsperiode mellem anden og
tredje kursusdag. I denne implementeringsperiode modtog daginstitutionerne konsulentbistand.
”Inklusion i dagtilbud” gennemførtes i 2009 med deltagelse af samtlige pædagogiske medarbejdere og
ledere i kommunens daginstitutioner samt støttepædagogkorpset. Formålet med dette kursus var at
opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med henblik på at
skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn, og kurset byggede videre på den teoretiske,
pædagogiske og didaktiske viden, som deltagerne havde erhvervet på det foregående kursus.
Kursusindholdet var koncentreret omkring følgende overordnede temaer:


Social inklusion.



Social identitet.



Social og kulturel kapital.



In- og eksklusionsprocesser og –mekanismer.



Social læringsteori.



Pædagogisk systematik med fokus på den pædagogiske læreplan.



Skabelse af inkluderende læringsrum.



Pædagogiske kompetencer.



Anerkendende pædagogik.



Udviklings- og forankringsprocesser.



Institutionel selvevaluering.



Implementeringsstrategier.

Kurset blev afholdt over tre dage, og to implementeringsperioder med tilhørende konsulentbistand i
institutionerne var indlagt efter henholdsvis anden og tredje kursusdag.
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Dette inspirationsmateriale er udarbejdet på baggrund af kursusforløbet ”Inklusion i dagtilbud” og
med henvisning til kursusforløbet ”Den nødvendige opmærksomhed”. Materialet er tænkt både som en
teoretisk referenceramme og som inspiration til institutionernes pædagogiske arbejde med udsatte
børn.

Inspirationsmaterialets indhold og opbygning
Inspirationsmaterialet har fire dele:
Del I: Teoretisk fundament indeholder en beskrivelse af relevante videnskabelige og teoretiske
betragtninger i relation til en inkluderende pædagogisk praksis. Indledningsvist defineres begrebet
udsatte børn, dernæst begreberne social ulighed, social arv og social inklusion. Herefter redegøres for
de forhold og omstændigheder, som for det første er afgørende for, hvorledes individet agerer i
praksis, og for det andet er medvirkende til skabelse af social ulighed. Endelig præsenteres den
sociale lærings- og identitetsteori, som, sammen med det foregående, resulterer i formulering af en
række eksemplariske pædagogiske principper for en inkluderende pædagogisk praksis.
Del II: Redskabskasse er praktisk funderet og indeholder beskrivelser af de modeller og værktøjer,
der blev præsenteret på kurset. Samtlige model- og værktøjspræsentationer følges op af
læringshistorier. Disse læringshistorier blev fortalt af kursusdeltagerne på kurset ”Inklusion i
dagtilbud” på tredje kursusdag og er eksempler på, hvorledes deltagerne omsatte den teoretiske
viden til praksis.
Det skal nævnes, at de præsenterede læringshistorier kun er et udsnit af mange fantastiske historier,
som blev fortalt, og at det af pladshensyn desværre ikke har været muligt at bringe dem alle.
Del III: Pædagogisk systematik omhandler udarbejdelse af den pædagogiske læreplan samt
udarbejdelse af handleplaner for arbejdet med udsatte børn. Der redegøres for væsentligheden af en
systematisk praksis i daginstitutionen, og der præsenteres en række modeller, som kan anvendes til
at skabe systematik.
Del IV: Evaluering og implementering viser, hvorledes daginstitutionerne kan arbejde med
systematisk evaluering samt hvilke forhold, der må anses som relevante, når en ny praksis skal
implementeres.
Inspirationsmaterialet afsluttes med en oversigt over udviklede og anvendte modeller; benævnt
pegeplader. Pegepladerne er et hjælpeværktøj, der kan bruges, når pædagogiske principper og
aktiviteter skal vælges, identificeres og/eller analyseres.
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Del I: Teoretisk fundament
Begrebsafklaringer
Dette afsnit har til formål at skabe en forståelse for betydningen af relevante begreber relateret til
arbejdet med udsatte børn. Det er vigtigt at fremhæve, at begrebsforståelserne tager udgangspunkt i
de teoretiske betragtninger, som har været omdrejningspunkt for kursusforløbene. Det betyder, at
definitionerne ikke er universelle – der findes altså andre forståelser af nedenstående begreber; alt
afhængig af hvilke teoretiske betragtninger, der vælges som begrebsbærende.

Udsatte børn
Hvis institutionen skal iværksætte en kvalificeret indsats overfor udsatte børn, må der indledningsvist
skabes en fælles institutionel forståelse for, hvad et udsat barn er.
I videnskabelige sammenhænge skelnes overordnet mellem fire kategorier af udsathed hos børn:
Kategori 1

: Somatisk betingede belastninger.

Kategori 2

: Belastende sociokulturelle forhold.

Kategori 3

: Belastende familieforhold.

Kategori 4

: Belastende institutionserfaringer.

Somatisk betingede belastninger vedrører sygdom hos barnet, både af fysisk og psykisk karakter.
Eks.
Mathilde har ADHD. Dette kommer til udtryk ved, at Mathilde har vanskeligt ved at koncentrere sig.
Hun mister let besindelsen og slår de andre børn.
Belastede sociokulturelle forhold vedrører familiens levevilkår. Det har således en betydning for barnet,
om forældrene er på arbejdsmarkedet, hvad forældrene tjener, hvor familien bor osv.
Eks.
Søren kommer fra en familie, hvis sociale status er lav. Far arbejder som ufaglært på den lokale
maskinfabrik, og mor er ikke i arbejde. Det betyder, at familien er trængt økonomisk.
Sørens skiftetøj, herunder regntøj og gummistøvler, er for småt og er ikke blevet udskiftet trods
gentagne henvendelser til forældrene.
Belastede familieforhold vedrører forældrenes samliv og måden, hvorpå forældrene er sammen med
barnet. Det vedrører også interne familieforhold, så som sygdom eller misbrug i familien.
Eks.
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.

5

Belastede institutionserfaringer vedrører barnets inklusion eller mangel på samme i de institutionelle
sammenhænge og sociale fællesskaber, som barnet indgår i.
Eks.
Jonas opleves af det pædagogiske personale som en dreng, der har svært ved at indordne sig under
institutionens forhold. Han har svært ved at forholde sig til de aktiviteter, som institutionen
iværksætter, og han har endvidere svært ved at lege med de andre børn. Således deltager Jonas ofte
ikke i de aktiviteter som igangsættes af både børn og voksne i institutionen.
Det er væsentligt at være opmærksom på, at der i forhold til ovenstående kategorier er tale om
forskellige grader af udsathed. To børn kan fx have belastede familieforhold, men af hver sin karakter;
det ene barn grundet forældrenes skilsmisse, det andet barn grundet omsorgssvigt i form af fysiske
overgreb.
Det er ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at de nævnte typer af udsathed kan have en
tendens til at forstærke hinanden. Således kan somatisk betingede belastninger, belastede
sociokulturelle forhold eller belastede familieforhold fx medføre belastede institutionserfaringer.
Kategori nr. 4, belastede institutionserfaringer, er selvsagt særlig væsentlig, når der er fokus på
inkluderende pædagogisk praksis – dette fordi daginstitutionen både kan medvirke til at fremme og
hæmme barnets udsathed. En institution kan bidrage til at mindske eventuel udsathed hos børn ved
at være opmærksom på at skabe muligheder for, at alle børn kan indgå som aktive og ligeværdige
deltagere i de sociale fællesskaber. Omvendt kan en institution også bidrage til at fremme udsathed
hos børn, hvis den ikke er opmærksom på væsentligheden af børns deltagelsesmuligheder.

På baggrund af ovenstående kan et udsat barn defineres som
et barn hvis position er en hindring for aktiv og
ligeværdig deltagelse i sociale fællesskaber.

Med position menes den ”plads” som barnet indtager i den sociale struktur. Dette vil blive uddybet i
afsnittet ”Sammenhæng mellem social position og chanceulighed”.
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Social inklusion
Der findes ingen eksakt definition af begrebet social inklusion, men social inklusion må forstås som en
positiv betegnelse med et overordnet politisk mål: At skabe lige muligheder for alle.
Begrebet social inklusion er en del af begrebsparret inklusion/eksklusion, og for at forstå begrebet
social inklusion må man således også forholde sig til begrebet social eksklusion.
Som foregående afsnit angiver, handler social inklusion om mulighed for deltagelse – deltagelse i
områder af samfundslivet, der anses for væsentlige af både samfundet (objektiv betydning) og
individet (subjektiv betydning); i dette tilfælde barnet. Social eksklusion handler om manglende
mulighed for deltagelse i væsentlige områder af samfundslivet.
Daginstitutionen må anses som et væsentligt område for et 3-6-årigt barn; både i objektiv og
subjektiv betydning. Den objektive betydning omhandler samfundets interesse: At daginstitutionen
er ”pasningsarena”, så forældrene kan være på arbejdsmarkedet, og at daginstitutionen bidrager til
barnets dannelse, udvikling og læring med henblik på at skabe erhvervsaktive samfundsborgere. Den
subjektive betydning omhandler barnets og familiens interesse: At barnet udvikles og lærer gennem
de sociale fællesskaber og livet i daginstitutionen.
Med udgangspunkt i ovenstående bliver deltagelsesperspektivet et centralt omdrejningspunkt i
relation til social inklusion/eksklusion, hvorfor begrebet deltagelse nødvendigvis må uddybes, før en
definition af social inklusion kan finde sted.

Deltagelse betyder, at være en del af og
at tage del i.
Det at være til stede i et rum sammen med
andre

er

altså

ikke

ensbetydende

med

deltagelse.

For at barnet kan være en del af fællesskabet og tage del i fællesskabets aktiviteter, skal følgende
forhold være opfyldt:
For det første skal barnet kunne identificere sig med fællesskabet. Det skal kunne se sit eget værd i
forhold til fællesskabets medlemmer.
For det andet skal barnet kunne bidrage til fællesskabets aktiviteter. Det skal kunne anvende
fællesskabets verbale og nonverbale koder, og det skal kunne medvirke til at bestemme meningen
med fællesskabet.
Grundlæggende indebærer arbejdet med social inklusion, at fokus fjernes fra barnets fejl og mangler
og erstattes af et fokus, hvor barnets ressourcer er i centrum. Det betyder, at det pædagogiske
personale må identificere udsatte børn ressourcer og tage udgangspunkt i disse, når pædagogiske
aktiviteter skal planlægges.
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Begrebet rummelighed ses ofte benyttet som synonym for begrebet inklusion i pædagogiske
sammenhænge, men det må anses som hensigtsmæssigt at skelne mellem inklusion og rummelighed.
Begrebet rummelighed betyder ”at være i rummet” – at give plads til barnets tilstedeværelse.
Begrebet inklusion forudsætter derimod et pædagogisk miljø, der vægter barnets ligeværdige og
aktive deltagelse.
Også begrebet social integration bruges som et begreb med tætte relationer til begrebet social
inklusion, men, som nedenstående vil illustrerer, indeholder integrationsbegrebet for det første et
normaliseringsperspektiv og for det andet et individperspektiv – perspektiver, som ikke er forenelige
med social inklusion.
Nedenstående tre figurer (figur 1, 2 og 3) illustrerer samlet forskellen mellem henholdsvis eksklusion,
integration og inklusion. Den grønne ellipse er lig med samfundet/fællesskabet:
Figur 1: Social eksklusion

Her ses et samfund/fællesskab kendetegnet ved eksklusion. Der skelnes
mellem de ”normale”; de individer, der til en vis grad ligner hinanden og
har

de

”rigtige”

normer,

holdninger

og

færdigheder

(de

orange

trekanter), og de ”unormale”; de individer, som også til en vis grad ligner
hinanden, og som har de ”forkerte” normer, holdninger og færdigheder
(de blå firkanter).

Figur 2: Social integration

I dette samfund/fællesskab, har en integrationsproces fundet sted.
De ”normale” har indlemmet de ”unormale” i fællesskabet med et ønske
om, at de ”unormale” tilegner sig de normer, holdninger og færdigheder,
som de ”normale” har defineret som ønskværdige.
Iværksættelse af en integrationsproces indebærer et ønske om en
monokultur – en kultur, hvor individerne i høj grad ligner hinanden – og
der arbejdes især med de individer, som ønskes integreret.
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Figur 3: Social inklusion
Dette samfund/fællesskab kan betegnes som inkluderende. Forskellighed
betragtes som en ressource, normalitetsbegrebet er udfordret og
deltagerne agerer ligeværdigt i fællesskabet.
Iværksættelse af en inklusionsproces indebærer således et ønske om en
multikultur – en kultur, hvor individuelle forskelligheder respekteres – og
i processen fokuseres på det sociale miljø og altså ikke på selve individet.
Med henvisning til inklusionens overordnede målsætning – at skabe lige
muligheder for alle – eksisterer hermed en tro på, at det at være en del
af et inkluderende fællesskab, bidrager til at øge udsatte børns

Arbejdet med social inklusion indebærer med ovenstående et fagligt fokus på skabelse af fællesskaber,
differentierede fællesskaber og læring.

Skabelse af fællesskaber er en forudsætning for
barnets

dannelse.

Det

er

de

pædagogiske

medarbejdere, der har hovedansvaret for at skabe de
nødvendige rammer for, at dette kan finde sted.

Differentierede fællesskaber betyder, at fællesskaberne er åbne og fleksible, og differentierede
fællesskaber er en forudsætning for at skabe udviklings- og læringsrum for alle børn. Dette betyder
samtidig, at et fokus på barnets fejl og mangler i stedet må flyttes til et fokus på barnets ressourcer.
Læring og barnets mulighed for læring afspejles i de sociale fællesskaber, som er til rådighed for
barnet, idet en grundlæggende forudsætning for læring er social deltagelse. Dette vil blive uddybet i
afsnittet ”En social teori om identitet og læring”.

Social ulighed
Begrebet social ulighed er centralt i relation til arbejdet med udsatte børn og social inklusion. Som
påpeget i tidligere afsnit kan et udsat barn defineres som et barn, der hindres i aktiv og ligeværdig
deltagelse i betydningsfulde sociale fællesskaber på grund af den position, som barnet indtager i den
sociale struktur, og social ulighed vedrører netop det faktum, at forskellige positioner giver forskellige
muligheder.
Det er vigtigt at skelne mellem sociale forskelle og sociale uligheder. Sociale forskelle opstår som en
naturlig følge af et individs karaktertræk samt sociale roller og positioner og er således ikke
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nødvendigvis forbundet med en hierarkisk struktur. Fx synes et skolebarns position og sociale roller
ikke at være hverken over- eller underlegent et børnehavebarns position og roller – blot anderledes.
Social ulighed er derimod direkte forbundet med individets hierarkiske position i den sociale struktur –
hierarkisk, fordi nogle positioner anses for mere værdifulde end andre. Fx anses det for mere
værdifuldt at være i arbejde end at være arbejdsløs.
Social ulighed kan defineres som en tilstand, hvor individer har ulige adgang til værdifulde ressourcer,
services og positioner i samfundet.
En position kan fx være en specifik stillingsbetegnelse eller beskæftigelse. Eksempelvis kan
betegnelsen salgschef umiddelbart synes højere hierarkisk placeret end betegnelsen kassedame. I det
tilfælde, hvor betegnelsen direktør efterstræbes, vil en salgschef – alene pga. sin position – have
større chancer for at erhverve direktørbetegnelsen end kassedamen. Vores nuværende position er
således afgørende for, hvilke chancer vi har for at erhverve os andre og mere værdifulde positioner.
En ressource kan fx være penge, hvor nogle mennesker på baggrund af deres position har lettere
adgang til denne ressource end andre har; jf. nævnte eksempel om det at være i arbejde kontra at
være arbejdsløs.
En service kan fx være daginstitutionen. Umiddelbart har alle børn lige adgang til daginstitutionen –
der gives endda økonomisk tilskud til mindre bemidlede familier – men uligheden opstår i og med, at
livet i daginstitutionen har større læringsværdi for nogle børn end for andre. Igen vil det være den
position, som barnet besidder, der er afgørende for barnets læringsudbytte. Dette vil blive uddybet i
afsnittet ”Sammenhæng mellem social position og chanceulighed”.

Den position vi optager i den sociale struktur er
afgørende for de chancer, vi har/får i livet – der
er altså

tale om chanceulighed. En enkel

definition af social ulighed kan derfor være:
Chanceulighed

på

baggrund

af

social

position.

Social arv
Begrebet social arv er et udpræget dansk begreb og benyttes ikke i internationale sammenhænge,
hvor der i stedet tales om reproduktion af social ulighed som betegnelse for, at den sociale ulighed og
hermed ulighed i livschancer går i arv gennem generationer. Begreberne social arv og social ulighed er
således svære at adskille.
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I regeringens strategi for bekæmpelse af negativ social arv defineres social arv således:
Hvad er negativ social arv?
De problemer, som børn og unge har, som de bærer med sig til voksenlivet, og som kan henføres til
deres familiebaggrund. Det kan være, fordi forældrene har nogle individuelle vanskeligheder som
misbrug eller psykisk sygdom, eller fordi forældrene af andre årsager ikke har ydet børnene og de
unge den nødvendige støtte.
Umiddelbart synes denne definition meget langt fra den forståelse for begrebet social ulighed, som
blev præsenteret i forrige afsnit, idet social arv ifølge regeringen udelukkende er centreret omkring
individuelle faktorer. Hvis vi antager at begreberne social ulighed og social arv er svært adskillige, er
der derfor behov for en definition, hvor begreberne understøtter hinanden.
Sociologen Morten Ejrnæs identificerer tre forskellige hovedbetydninger i relation til social arv:
1. Overførsel af sociale problemer fra forældre til børn.
2. Risikofaktorer i barndommen.
3. Strukturelt betinget chanceulighed med hensyn til at opnå uddannelse og attraktive jobs.
Overførsel af sociale problemer fra forældre til børn er identisk med den forståelse, som
kommer til udtryk i regeringens strategi for bekæmpelse af negativ social arv.
Risikofaktorer i barndommen henviser til, at specifikke negative oplevelser/tilstande i barndommen
vil præge barnets senere liv i en negativ retning.
Ejrnæs retter en kritik mod ovenstående to betydninger og mener, at der sker en overvurdering af,
hvor ofte børn fra socialt belastede familier får sociale problemer. Hermed retter han samtidig en kritik
mod regeringens definition af social arv.

Strukturelt betinget chanceulighed med hensyn
til at opnå uddannelse og attraktive jobs betyder,
at samfundets strukturer, og herunder at nogle
positioner nyder mere agtelse end andre positioner,
medvirker til skabe chanceulighed.
Når

Ejrnæs

uddannelse

inddrager
og

sammenhæng

muligheden

attraktive
med,

at

jobs,
netop

for

skal

at

det

opnå
ses

uddannelse

i
og

beskæftigelse i høj grad er afgørende for individets
positionering i samfundet.

Betydning nr. tre (strukturelt betinget chanceulighed med hensyn til at opnå uddannelse og attraktive
jobs) er i høj grad i overensstemmelse med den definition af social ulighed, som blev præsenteret
ovenfor. Faktisk er definitionen næsten identisk med begrebet social ulighed, hvorfor det synes
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nødvendigt at tilføje ordet reproduktion på linje med den internationale forståelse af begrebet social
arv. Således kan social arv defineres som: Reproduktion af strukturelt betinget chanceulighed,
hvor ’strukturelt betinget’ henviser til, af chanceuligheden skabes som en konsekvens af samfundets
strukturer. Disse strukturer vil blive udfoldet i næste afsnit.
Forståelse af begrebet social arv, har stor indflydelse på, hvorledes pædagogisk praksis i
daginstitutionen gribes an. Dette er søgt illustreret gennem nedenstående model (model 1):
Model 1: Interventionsfokus

Hvis daginstitutionen arbejder med den forståelse, at negativ social arv vedrører sociale problemer,
der overføres fra forældre til børn, må institutionen primært placere sit fokus på barnets familie og
hjemlige forhold. Der er umiddelbart intet i vejen med, at institutionen har fokus på barnets
opvækstbetingelser, tværtimod, men der eksisterer en række tvistepunkter, hvis institutionen
udelukkende fokuserer herpå:
1. Forståelsen er som tidligere nævnt individorienteret – man ser altså det enkelte barn og
barnets familie som problemet.
2. En individorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn er ikke forenelig med social inklusion.
3. Det øvrige samfund, herunder daginstitutionen som fællesskab, fritages for ansvar. Som de
næste afsnit vil vise, og som også afsnittet om social inklusion og social ulighed indikerer, er
samfundets institutioner og fællesskaber jo netop påvirkende faktorer i relation til barnets
livschancer.
Arbejdes der derimod med forståelsen om, at social arv vedrører reproduktion af strukturelt betinget
chanceulighed, må der rettes fokus mod de strukturer, som skaber uligheden. Daginstitutionens
fællesskab er en del af disse strukturer, hvilket betyder, at institutionen må rette fokus mod sig selv.
Og det er netop her, den pædagogiske dimension bliver særdeles væsentlig, og et altoverskyggende
spørgsmål må stilles: Hvilken pædagogisk praksis bedrives i institutionen? Er det en praksis,
som medvirker til at reproducere den sociale ulighed?

Eller er det en praksis, som bidrager til at

bryde den negative sociale arv?
De næste afsnit har til formål at identificere en praksis, som ifølge ovenstående begrebsforståelser
kan bidrage til at bryde den negative sociale arv.
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Sammenhæng mellem social position og chanceulighed
Før en række inkluderende pædagogiske principper kan identificeres, er det nødvendigt at få en
forståelse for de strukturelle forhold, der influerer på barnets handlevilkår. Indledningsvist skal tre
perspektiver nævnes i denne forbindelse. Det drejer sig om position, social status og magt.
Position kan, som tidligere nævnt, forstås som den ”plads”, individet optager i det sociale rum.
Pladsen eksisterer, fordi der findes andre pladser i rummet, og pladser eller positioner er kendetegnet
ved at være forskellige fra hinanden.
En position kan fx betegnes i forhold til uddannelsesstatus, hvor man i stedet for begrebet position
benytter begrebet ”social klasse” eller ”socialgruppe”. Der er her muligt at skelne mellem følgende
sociale klasser/socialgrupper/positioner:
Socialgruppe 1

Overordnede funktionærer; fx mennesker med en universitetsuddannelse.

Socialgruppe 2

Mellemfunktionærer; fx folkeskolelærere.

Socialgruppe 3

Underordnede funktionærer; fx pædagoger.

Socialgruppe 4

Faglærte arbejdere; fx smede.

Socialgruppe 5

Ufaglærte arbejdere; mennesker i arbejde men uden nogen uddannelse.

Socialgruppe 6

Ude af erhverv; fx arbejdsløse der modtager penge fra A-kassen.

Socialgruppe 7

Kontanthjælpsmodtagere.

Socialgruppe 8

Førtidspensionister.

Social status henviser til, at bestemte positioner anses for at være mere værd end andre, og disse
positioner nyder mere agtelse og prestige. Det anses fx for at være mere værd at have en høj
uddannelse end en lav uddannelse. Høj position og social status følges således som oftest ad, og en
høj position og social status giver øgede livsmuligheder.
Magt er afledt af de positioner, som forskellige individer optager i den sociale struktur, og nogle
positioner er, som nævnt, mere prestigefyldte at besidde end andre positioner. Disse prestigefyldte
positioner vil også være de positioner, som har mest magt – magt til at definere hvilke holdninger og
handlinger, der er ”rigtige” og ”forkerte”.
Det er fx mere prestigefyldt at være daginstitutionsleder, end det er at være pædagog.
Institutionslederen vil derfor i høj grad være dagsordensættende i forhold til institutionens
overordnede retningslinjer for den pædagogiske praksis.
Det er mere prestigefyldt at være pædagog end at være pædagogmedhjælper. Pædagogen vil derfor
være dagsordensættende i forhold til pædagogmedhjælperen, og pædagogen vil således definere,
hvorledes de overordnede retningslinjer skal omsættes i praksis.
Det er ligeledes mere prestigefyldt at være voksen end at være barn. Det pædagogiske personale vil
være dagsordensættende i forhold til børnene, og det vil være deres forståelse af, hvad børn skal lære
og hvordan, der vil være dominerende.
De børn, der er positioneret højst i børnegruppen, vil være dagsordensættende i forhold til børn
positioneret lavere i gruppen, hvilket igen betyder, at børnenes indbyrdes aktiviteter og relationer vil
være præget af specifikke børns dominans.
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Ovenstående betyder, at daginstitutionen skal være bevidst om positions-, status- og magtforhold,
herunder hvordan disse forhold influerer på både den institutionelle praksis, og på hvorledes
institutionens børnefællesskaber fungerer. En sådan bevidsthed må formodes at have en positiv
indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af pædagogisk praksis, herunder om udsatte børn får
mulighed for at indgå som ligeværdige og aktive deltagere i institutionens fællesskaber.
Nedenfor vil yderligere tre perspektiver blive beskrevet – habitus, felt og kapital – med det formål for
det første at skabe en forståelse for individets handlemønstre og for det andet at uddybe de
strukturelle forhold, der medvirker til at skabe chanceulighed. Perspektiverne er afledt af den franske
sociolog Pierre Bourdieus praksisteori.

Habitus
Ifølge Borudieu kan habitus defineres som:
“[…] et system af varige og transporterbare dispositioner, der ved at integrere alle
tidligere erfaringer til enhver tid fungerer som en oplevelses-, en vurderings- og en
handlingsskabelon.”
Habitus er et dispositionssystem, en slags ”rygsæk”, der indeholder alle de erfaringer, en person har
gjort sig gennem livet. Men i modsætning til en rygsæk, som bevidst kan tages af og på, er habitus
kropsliggjort og mere eller mindre ubevidst. De erfaringer, som rygsækken indeholder, resulterer i, at
personen tilegner sig bestemte holdninger til og forståelse for sin omverden, som ingen resulterer i, at
vedkommende handler på bestemte måder.
Habitus dannes først og fremmest gennem familien og sideløbende hermed gennem de fællesskaber,
som vi indgår i. Dette betyder, at også daginstitutionen bidrager til dannelse af barnets habitus.
Habitus er relevant i relation til det pædagogiske personales blik på og forståelse for børns og
forældres forskellige præferencer og praksisser.
Eks.
Et barn medbringer dagligt en madpakke, som ifølge det pædagogiske personale ikke indeholder,
hvad den burde. Personalet har gentagne gange bedt forældrene om at ændre madpakkens indhold,
men intet sker. Hvorfor? Fordi forældrene, i kraft af deres livserfaringer, vurderer, at et ændret
madpakkeindhold ikke er væsentligt, hvorfor de handler derefter.
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Felt
Et felt består af positioner, som står i et bestemt magtforhold til hinanden. Magt skal her forstås som
retten til at definere, hvilke holdninger og handlinger, der er de ”rigtige” i fællesskabet.
Nedenstående figur (figur 4) illustrerer feltets struktur:
Figur 4: Feltets struktur

Det individ eller den gruppe, som besidder den mest værdifulde position, er også højst positioneret i
feltet, og den højeste position bestemmer hvilke værdier, der er værd at efterstræbe (de røde
værdier). Der eksisterer andre værdier i feltet (de sorte værdier) på baggrund af andre positioner,
blot er disse værdier mindre efterstræbelsesværdige.
Det pædagogiske personale i daginstitutionen vil være værdisættende i feltet. Det betyder, at de børn,
som kan identificere sig med disse værdier også vil være de børn, som har de største muligheder for
at deltage i det institutionelle fællesskab.
Den enkeltes position i feltet er afledt af og i overensstemmelse med vedkommendes habitus. Det
betyder, at individer med ensartede habitusser – altså individer, der er blevet præget af ensartede
sociale betingelser og derfor har ensartede dispositionssystemer – har den samme position i feltet.
Til en specifik position i feltet svarer ligeledes et specifikt synspunkt – et syn på verden, set fra et
bestemt punkt i feltet. Verden ser altså forskellig ud, alt afhæng af hvor man befinder sig i feltet. De
individer, som befinder sig i ”toppen”, ser verden på én måde, og de individer, som befinder sig i
”bunden”, ser verden på en anden måde.

Hvordan træet ser ud, afhænger af, hvor vi
befinder os i forhold til træet.
Ser vi træet fra giraffens synspunkt eller fra sneglens
synspunkt?
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Individer, som har samme position i feltet, bekræfter hinanden i, at netop deres synspunkt er det
rigtige – synspunktet betragtes som indlysende og fornuftigt. Det betyder samtidig, at individet søger
at undgå interaktion med personer, der optager andre positioner, da disse jo forstår verden på en
anden måde. I stedet søger individet andre personer med samme synspunkt, som individet selv.
Snegle søger altså snegle, og giraffer søger giraffer. Herved forbliver individet så at sige ”på sin
plads”, og herved reproduceres også både individets synspunkt og de sociale livsbetingelser, som har
skabt synspunktet. Og det er ifølge teorien også sådan, at den sociale ulighed reproduceres.
Der er således tale om en dobbeltproblematik. På den ene side fastholder de højst positionerede de
lavest positionerede i og med, at de højst positionerede er værdisættende i feltet (jf. figur 4), og på
den anden side fastholder de lavt positionerede sig selv i og med, at de lægger afstand til andre
positioner og omvendt.
For daginstitutionens vedkommende betyder ovenstående, at det pædagogiske personale ikke
automatisk kan forvente, at de for hende/ham fornuftige holdninger og handlinger accepteres af andre
uden forbehold, da der eksisterer andre holdninger og handlinger, der af andre anses som mere
fornuftige. Dette fordrer, at der i institutionen bedrives en pædagogisk praksis af dynamisk karakter
forstået således, at institutionelle værdier, normer, holdninger og regler er til debat.

Kapital
Det er muligt at skelne mellem tre forskellige kapitalformer, nemlig økonomisk, kulturel og social
kapital.
Økonomisk kapital er fx penge eller materielle goder. Det betyder, at individer med mange penge
eller et stort hus, har en høj grad af økonomisk kapital.
Kulturel kapital er fx sprogbrug, uddannelsesstatus og æstetiske præferencer. Individer med en høj
grad af kulturel kapital, vil som regel have en høj uddannelse, de vil have et stort ordforråd, og de vil
fx interessere sig for finkultur – så som teater og kunst – og samfundsmæssige forhold.
Social kapital er ressourcer baseret på netværk, forbindelser og gruppemedlemskaber. Således har
individer med en høj grad af social kapital et stort socialt netværk, som de kan gøre brug af i
forskellige situationer. I forhold til den sociale kapital peger megen forskning på, at det at have et
stort netværk er særdeles betydningsfuldt for individets livskvalitet. Der er endda forskning, som
viser, at individer med en høj grad af social kapital lever længere end individer med en lav grad af
social kapital.
Den enkeltes og en gruppes placering i feltet er bestemt af kapitalvolumen – altså hvor meget kapital
den enkelte person eller den enkelte gruppe besidder. Det er således muligt at anskue individets
position ud fra individets kapitalvolumen, hvilket følgende model (model 2) illustrerer:
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Model 2: Individets placering på baggrund af kapitalvolumen:
(Tallene angiver volumen fra 0-100)

Barn/familie nr. 1 og 2 optager en høj position i det sociale rum i og med, at de besidder en høj
kapitalvolumen. Barn/familie nr. 3 besidder en lav position i det sociale rum i og med, at de besidder
en lav kapitalvolumen.
Børn med en lav kapitalvolumen vil have en tendens til at være mere socialt udsatte end børn med en
høj kapitalvolumen, så det er altså samtidig en måde, hvorpå udsatheden kan anskues.
Følgende ligninger kan opstilles:
Lavt kapitalniveau = Lav position = Højere risiko for udsathed
Højt kapitalniveau = Høj position = Lavere risiko for udsathed
Model 2 viser også, at der er en tendens til, at der fx med et højt økonomisk kapitalniveau også følger
et relativt højt kulturelt og socialt kapitalniveau. Dette skal ses på baggrund af, at kapital kan
konverteres. Det er således muligt at veksle én form for kapital til en anden form.
Forestil dig, at du ønsker et nyt job. Du har en stor omgangskreds og dermed høj grad af
social kapital. En person i din omgangskreds skaffer dig en jobsamtale i det firma, hvor han
arbejder. Du får jobbet – og endda til en højere løn, end du havde i dit tidligere job. Du har
nu vekslet social kapital til økonomisk kapital.
Dette betyder, at individer med en høj grad af kapitalvolumen, har flere livschancer end individer med
en lav kapitalvolumen i og med, at de har mere kapitalvolumen at veksle. Og det et netop denne
forskel i kapitalvolumen, der medvirker til skabelse af chanceulighed.

Daginstitutionens opgave bliver således at bidrage til,
at udsatte børn – børn positioneret lavt i den sociale
struktur – erhverver kapital med henblik på at fremme
deres livschancer.
Det er vanskeligt for institutionen at fremme barnets
økonomiske kapital, men daginstitutionen er i høj grad en
arena, hvor barnets sociale og kulturelle kapital kan
fremmes.
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Næste afsnit beskæftiger sig med identitet og læring, og i dette afsnit vil det kulturelle og sociale
kapitalperspektiv blive udfoldet yderligere.

En social teori om identitet og læring
Læring er det, der sker med individet, når individet interagerer aktivt med den sociale verden. Således
er læring også det, der sker med barnet, når barnet møder daginstitutionen. Gennem livet i
institutionen skaber barnet sin viden, kunnen, forståelser, holdninger, handlemuligheder mv.
Læring er altså et socialt fænomen, og læring handler om aktiv deltagelse i sociale fællesskabers
praksisser. Læring handler også om skabelse af identiteter og disses tilknytning til fællesskaber:
Hvem er jeg? Hvem er de andre? Hvordan passer jeg ind i fællesskabet?
Den schweiziske forsker Etienne Wenger identificerer fire grundlæggende komponenter – identitet,
mening, praksis og fællesskab – som anses for nødvendige for at karakterisere social deltagelse som
en læringsproces:
1. Identitet er et udtryk for, hvordan barnets deltagelse i praksisfællesskaber skaber barnets
tilblivelseshistorie.
Wenger refererer til læring som ”selvets rejse”, hvor forholdet mellem identitet og fællesskab er
grundlaget for barnets udvikling. Omfanget og arten af et barns deltagelse i daginstitutionens
fællesskaber præger således barnet og er med til at skabe barnets identitet.
2. Mening er et udtryk for barnets evne til at opleve eget liv og verden som meningsfuld.
Barnets mulighed for at finde eget liv og verden meningsfuld er betinget af, at barnet kan relatere til
og i et vist omfang beherske de redskaber, der benyttes i de fællesskaber, som barnet indgår i.
Redskaber i daginstitutionsregi kan være sprog, lege, regler, procedurer, etc.
Det betyder, at det er afgørende, at der i pædagogisk praksis differentieres i forhold til det enkelte
barns forudsætninger og præferencer. Det er altså nødvendigt, at det pædagogiske personale tager
udgangspunkt i det enkelte barn, når praksis skal tilrettelægges.
3. Praksis er et udtryk for en fælles referenceramme, som kan støtte fælles forståelse og
engagement i handling.
Den pædagogiske praksis må således vægte barnets aktive deltagelse i fællesskaber. Deltagelsen er
betinget af barnets evne til for det første at kunne forstå, hvad fællesskabet drejer sig om, for det
andet at kunne engagere sig i fællesskabets medlemmer og aktiviteter, for det tredje at kunne
reagere passende på medlemmernes handlinger og for det fjerde at kunne bidrage til fællesskabets
aktiviteter.
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Med henvisning til Bourdieus teori om habitus, felt og kapital er samtlige af disse komponenter i spil i
relation til barnets deltagelsesmuligheder:
a) Det pædagogiske personale vil i kraft af sin habitus/position/kapital definere fællesskabets
virksomhed, herunder de værdier, som er gældende i fællesskabet. Personalet vil også
definere passende handlings- og reaktionsmønstre.
b) Barnet vil engagere sig i fællesskabet i det omfang, det finder fællesskabet meningsfuldt.
Væsentlige spørgsmål er her: Kan barnet forholde sig til de gældende værdier? Kan barnet
forholde sig til de krav, der stilles i fællesskabet? Kan barnet forstå fællesskabets sprog?
Behersker barnet de redskaber, der benyttes i fællesskabet?
c) Barnets evne til at finde mening er direkte afledt af dets egen habitus/position/kapital og er
afgørende for, i hvilket omfang barnet kan bidrage til fællesskabet virksomhed. Et barn, der
ikke finder fællesskabet meningsfuldt, vil heller ikke søge optagelse i fællesskabet, hvorved
barnet afskæres fra at erhverve de ressourcer, som fællesskabet giver adgang til.
Som nævnt i afsnittet ”Felt” vil de børn, som kan identificere sig med de institutionelle værdier også
vil være de børn, som har de største muligheder for at deltage i det institutionelle fællesskab. Her
peger forskning på, at det er de børn, som optager en position i den sociale strukturs midte, der bedst
udnytter daginstitution som læringsarena. På baggrund af teorien kan dette ikke overraske, da det
pædagogiske personale jo også besidder en midterposition, hvorfor personalet og disse børn deler
synspunkt.
Såfremt lavt positionerede børn skal have de samme læringsmuligheder som børn positioneret højere
i den sociale struktur, må det pædagogiske personale blotlægge egen forforståelse – de må blive
opmærksomme på, hvordan eget synspunkt er fremkommet. Endvidere må institutionens doxa
identificeres. Doxa er de ikke-bevidstgjorte forestillinger og regler, som findes i institutionen og som
danner ramme for, hvorledes praksis udføres. Arbejdet med disse forhold vil medvirke til, at det
pædagogiske personale i højere grad bevidstgøres om baggrunden for den institutionelle praksis og
herved også om valgte pædagogiske principper og metoder.
4. Fællesskab er et udtryk for et socialt rum, hvor barnets handlinger defineres som
kompetente og værdifulde.
Det betyder, at hvis barnets skal optages i fællesskabet, skal det beherske de praktiske og kulturelle
redskaber, som benyttes der. Ved denne beherskelse og ved at barnet bidrager til fællesskabets
virksomhed, viser barnet sin duelighed og opnår herved legitimitet – det opnår en form for ”ret” til at
være deltager i fællesskabet.
Følgende model (model 3) viser læringens fire komponenter:
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Model 3: Læringens komponenter

Barnet har den fornødne
duelighed og legitimitet
til at være deltager
i fællesskabet.

Barnet kan forstå
fællesskabets virksomhed,
engagerer sig i
fællesskabets aktiviteter
og medlemmer
og bidrager aktivt
til virksomhedens
udførelse.

Fællesskab

Praksis

Læring Mening

Praksis opleves som
meningsfuldt for barnet.
Barnet kan relatere til
og i et vist omfang
beherske de redskaber,
der benyttes i
fællesskabet.

Identitet

Fællesskabet bekræfter og
anerkender barnet og
bidrager til positiv
identitetsudvikling.

Praksisfællesskabet er et ressourcefællesskab, som kan bidrage til at fremme udsatte børns
livschancer i og med, at fællesskabet kan bidrage til at øge barnets kulturelle og sociale
kapitalvolumen – vel og mærke hvis barnet er deltager i praksisfællesskabet.
To kapitalformer er her væsentlige at forholde sig til; kulturel og social kapital.
Den kulturelle kapital kan for det første ses som ”adgangsbillet” til fællesskabet; det er altså
væsentligt, at barnet er bekendt med og behersker de kulturelle koder, som hersker i fællesskabet.
For det andet er kulturel kapital, en kapital hvis volumen kan øges yderligere, når barnet engagerer
sig i praksisfællesskabets aktiviteter og tilskriver disse nye meninger i nye sociale sammenhænge.
Den sociale kapital er en kapital, hvis volumen kan øges yderligere, når barnet er aktiv deltager i
fællesskabets praksis.
Det er muligt at skelne mellem to forskellige former; afgrænsende og brobyggende social kapital.
Afgrænsende social kapital er kendetegnet ved homogene (ensartede) netværk, hvor deltagerne i høj
grad har samme referenceramme og typisk afgrænser sig i forhold til andre netværk. Brobyggende
social kapital er kendetegnet ved heterogene (forskelligartede) netværk, hvor sociale referencer er
uvæsentlige, og hvor deltagelsen er præget af ligeværdighed, og netop heterogene netværk bidrager
til medlemmernes kontinuerlige udvikling.
Brobyggende social kapital er derfor yderst central i forhold til fremme af udsatte børns livschancer.
Som tidligere påpeget, vil barnet med stor sandsynlighed danne fællesskaber med andre børn
besiddende samme position som barnet selv. Med henblik på at styrke lavt positionerede børns
ligeværdige deltagelse, er det således væsentligt, at pædagogisk praksis i daginstitutionen aktivt
bidrager til, at børn indgår i fællesskaber på tværs af sociale skel. Samtidig er det vigtigt, at det
pædagogiske personale har blik for fællesskabets iboende magtstrukturer – dette med henblik på at
undgå, at det udelukkende er højt positionerede børn, der definere fællesskabets værdier og
virksomhed.
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I forhold til barnets mulighed for deltagelse spiller identifikationsprocessen – dvs. den proces hvor det
individuelle og kollektive mødes og forenes - en afgørende rolle.

Kun hvis barnet kan identificere sig med både
fællesskabets medlemmer og det, der foregår
i fællesskabet, vil barnet finde det relevant at
indgå som medlem.
Medlemskabet i fællesskabet bidrager til, at
barnet opbygger en social identitet.

Nedenstående model (model 4) er et forsøg på at illustrere tre forhold: For det første samspillet
mellem det individuelle og det kollektive, for det andet hvorledes dette samspil er afgørende for
barnets identitetsdannelse, position og kapitalgenerering og for det tredje hvilken betydningsfuld rolle
daginstitutionen som praksisfællesskab spiller i denne sammenhæng.
Model 4: Barnets identitetsdannelse, positionstildeling og kapitalgenerering

Eks. 1 illustrerer en positiv identifikationsproces. Her er barnets og fællesskabets værdier og normer i
overensstemmelse, hvilket resulterer i, at barnets individuelle identitet bekræftes og anerkendes.
Denne anerkendelse bidrager til udvikling af en stærk identitet.
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Som et resultat af anerkendelsen optages barnet i fællesskabet, og barnet har hermed mulighed for at
øge graden af social og kulturel kapital, hvilket er fremmende for barnets livschancer.
Eks. 2 illustrerer en negativ identifikationsproces. Her er barnets møde med det institutionelle
fællesskab præget af manglende bekræftelse og anerkendelse, hvilket resulterer i, at barnets identitet
afvises som en værdifuld identitet. Hermed vanskeliggøres barnets adgang til fællesskabet, og barnets
mulighed for at øge dets sociale og kulturelle kapitalvolumen forringes, hvilket er hæmmende for
barnets livschancer.
Der

er

muligt

at

identificere

en

række

dynamiske

forhold,

som

bidrager

til

en

positiv

identifikationsproces:
1. Barnet bekræftes og modtager positiv respons.
2. Barnet anerkendes og føler sig betydningsfuldt.
3. Barnet har et tilhørsforhold til fællesskabet.
4. Barnets følelser og disse udtryk anerkendes og respekteres.
5. De institutionelle rammebetingelser er fleksible med henblik på at fremme barnets mulighed
for identifikation og deltagelse. Fleksible rammebetingelser kan bl.a. betyde, at institutionen
er åben i forhold til, at et barn skifter fra rød til blå stue, hvis det vurderes, at
børnefællesskabet på blå stue i højere grad vil bidrage til barnets identitetsudvikling og læring.

Eksemplariske inkluderende pædagogiske principper
Opsummerende kan daginstitutionen betragtes som et fællesskab af ressourcefremmende karakter,
hvor barnets mulighed for deltagelse er af afgørende betydning for barnets livschancer.
På baggrund af de foregående afsnit kan følgende væsentlige pædagogiske principper for praksis
identificeres:
1. Daginstitutionens værdigrundlag skal være kendetegnet ved ligeværdighed og respekt for
forskellighed.
2. Daginstitutionens normer, holdninger og regler skal være præget af åbenhed og være til
debat.
3. Daginstitutionens normer, holdninger, regler og rammer skal sikre optimale muligheder for
social interaktion.
4. Det pædagogiske personale skal differentiere praksis med henblik på at tilgodese det enkelte
barns forudsætninger og præferencer.
5. Det pædagogiske personale skal agere anerkendende og værdsættende i forhold til det
enkelte barns forudsætninger og præferencer og disses udtryk.
6. Det pædagogiske personale skal identificere barnets ressourcer.
7. Det pædagogiske personale skal anvende barnets ressourcer aktivt i praksis.
8. Det pædagogiske personale skal sikre, at fællesskabets virksomhed er meningsfuld for barnet.
9. Det pædagogiske personale skal sikre, at barnet bidrager aktivt til fællesskabets virksomhed.
10. Det pædagogiske personale skal etablere ligeværdige børnefællesskaber på tværs af sociale
skel.
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Del II: Redskabskasse
Redskabskassens indhold og opbygning
I Redskabskassen præsenteres kursets værktøjer og modeller i fem afsnit: Organisationsudvikling,
fysiske

rammebetingelser,

oplevelse

af sammenhæng,

sociale

systemer og

relationer samt

anerkendelse. Afsnittet om organisationsudvikling giver ideer til udvikling af personalegrupper.
Afsnittet om fysiske rammebetingelser gør opmærksom på, hvordan eksempelvis lokaleinddeling og
størrelse af rum kan have indflydelse på, i hvor høj grad det er muligt at skabe inkluderende
læringsmiljø. Afsnittet om sociale systemer og relationer omfatter dels en model for de systemer, som
er i spil i daginstitutionen, dels værktøjer til det relationsarbejde, som er forudsætningen for barnets
udvikling og læring. Endelig præsenterer sidste afsnit en række værktøjer/modeller, der kan styrke en
anerkendende pædagogik i hverdagen.
Til hvert værktøj/model knyttes både en beskrivende tekst og en illustration, hvor billede og evt.
nøgleord danner et symbol. Desuden fortælles en række læringshistorier om nogle af de erfaringer,
som det pædagogiske personale har gjort sig med brugen af værktøjerne/modellerne.
Hvis du vil læse mere om det teoretiske grundlag for det enkelte værktøj, findes der i litteraturlisten
forslag til bøger og artikler.

Organisationsudvikling
I dette afsnit præsenteres modellen ’Forandringens vej’ og værktøjet ’Kast en fisk’.

Forandringens vej
Forandringer er et generelt vilkår i vores hverdag. Der kommer til stadighed nye krav og ønsker til
institutionerne, både indefra, fx fra personalet og lederen, og udefra, fx fra forældre, kommune, stat
og faglige sammenslutninger.

Forandringens vej
Organisationens adfærd
Gruppens adfærd
Individuel adfærd
Holdninger

Viden
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Der er flere måder at anskue forandring på. En simpel måde vil være at betragte forandring som det,
der sker i et forløb, fra man vælger at ændre noget, udtænker en plan, gennemfører den, og til man
derefter opnår det ønskede resultat.
Så let går det imidlertid sjældent! Forandring udspringer af viden, vi har lyst til at sætte i spil. Det kan
være ny viden, eller det kan være tidligere erhvervet viden, vi vil anvende på en ny måde. Men det at
have viden ændrer i sig selv intet. Tænk fx på, hvor ofte viden om sund adfærd vedr. kost eller
motion ikke anvendes i praksis. Eller på, hvordan viden fra et kursus ikke nødvendigvis anvendes, når
kursisterne er tilbage i institutionen. Holdninger – dine egne og/eller andres – er væsentlige for,
hvordan viden modtages, og om den anvendes og implementeres. Man skal have lyst til at gøre noget
på en ny måde, som man ikke er fortrolig med, ligesom man skal tro på, at forandringen vil være til
gavn og kan gennemføres i praksis.
Institutionens kultur, dvs. dens grundlæggende opfattelser, værdier og normer, har betydning for, om
din og kollegernes viden omsættes til handling. Indgroede og skjulte holdninger og værdier kan præge
de valg der træffes, sådan at der måske alligevel ikke handles i overensstemmelse med de valgte
målsætninger og de ønskede værdier. Modellen ’Forandringens vej’ viser, at forandring starter med
viden, dernæst kommer ændring af holdninger og først dernæst sker der ændring af adfærd.
Forandringens vej viser videre, at ændret adfærd starter ved den enkelte person. En forandring i
institutionen startes ofte af lederen eller enkelte ildsjæle i personalegruppen – det er sjældent hele
gruppen, der på én gang forandrer noget med lige stor deltagelse. Det er således en proces at få en
hel personalegruppe i gang med nye tiltag. Der er behov for refleksion over, hvorfor ændringerne
ønskes, i hvilken retning de skal gå samt for en fælles handleplan, hvor personalets roller defineres.
Det er vigtigt at arbejde med den modstand, der kan opstå - den enkelte må føle sig anerkendt og
lyttet til, samtidig med at processen ikke må stoppes, blot fordi alle ikke bevæger sig lige hurtigt.
Arbejdet med ’Forandringens vej’ er således både en læreproces og et samarbejdsprojekt.
Modellens

yderste

lag

viser,

at

skal

forandringen

brede

sig

i

hele

organisationen,

fx

daginstitutionsområdet i Tønder kommune, kræver det en yderligere indsats. Det er således
væsentligt at have både tålmodighed og vedholdenhed, mens der arbejdes med den forandringsproces,
der skal implementeres i en større sammenhæng.
Læringshistorie 1 – Forandringens vej
I vores institution har vi søgt ny inspiration udefra med henblik på at sætte en forandringsproces i
gang. Der har været en pædagogisk konsulent på besøg i børnehaven, som har stillet en række
spørgsmål, der har givet stof til eftertanke. Vi var bagefter enige om, at det var godt at blive ”set med
nye øjne”. Det bidrog til refleksion over indgroede rutiner og hverdagsaktiviteter, og vi arbejder nu på
en anden måde med børnegruppens adfærd.

Læringshistorie 2 – Forandringens vej
Min institution har indført skemalagt refleksionstid. Her går vi sammen to og to og snakker om et
emne, som vi selv har valgt – fx Hvordan takles et barn? Hvordan takles relationen mellem barn og
forældre? Hvordan takles en bestemt situation? Tidligere skete der ikke noget, selv om vi havde
besluttet det, men nu får vi igangsat noget af det, som vi har bestemt.
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Læringshistorie 3 – Forandringens vej
Vi har brugt forandringens vej. Børnene var opdelt i to grupper: Store og små. Et ønske fra ca.
halvdelen af personalet var, at børnene skulle blandes. Forandringen er sket gradvist over et år, og
det har kostet mange diskussioner i personalegruppen. De positive erfaringer vandt over de ”ikke
omstillingsparate” indvendinger. Processen fortsætter, og vi arbejder videre ud fra de erfaringer, vi
har gjort os.

Kast en fisk
Værktøjet ’Kast en fisk’ er en metode til at udvikle arbejdspladsen, få nye ideer og forbedre
arbejdsmiljøet.

Kast en fisk

Metoden stammer fra Pike Place fiskemarked i Seattle i USA, der er blevet verdenskendt som det sted,
der

ikke

bare

sælger

fisk,

men

også

arbejder

med

fisk

–

eller

rettere:

Der

arbejdes

efter ”fiskemetoden”. Når en kunde afgiver en ordre, smider ekspedienten fisken tværs over disken til
en kollega, som derefter pakker den ind. Sjove indslag og anderledes måder at håndtere fisken på
opstår spontant undervejs, og af og til inviteres kunderne ind bag disken, så de selv kan prøve at
kaste med fiskene. Men det er ikke blot det, at der kastes med fisk, der gør Pike Place til noget særligt.
Hver kunde får en betjening, der får vedkommende til at føle sig som noget specielt, hvilket gør, at
kunderne vender tilbage igen og igen, og omsætningen stiger.
Studier af fiskemarkedet har vist, at det inspirerende miljø bygger på fire principper, som også kan
overføres til andre arbejdspladser, nemlig leg, gør dem glade, vær nærværende, vælg din holdning.
LEG: Hvis du gør arbejdet til en leg, bliver hverdagens arbejde sjovere, og selv dybt seriøse opgaver
kan gribes an på en munter og spontan måde. Voksne kan være legende; både sammen med børn og
sammen med andre voksne. Legen er ikke kun en aktivitet, men også en måde hvorpå der kan opnås
kreativitet og ny energi.
GØR DEM GLADE: Ligesom fiskehandlerne gør kunderne glade, kan princippet om at gøre andre
glade overføres til egen hverdag. At vise venlighed eller involvere sig, gør selv et helt rutinemæssigt
møde til noget, der kan huskes med særlig glæde; både af andre og af dig selv.
VÆR NÆRVÆRENDE: Når du er nærværende, har du IN-knappen tændt (se beskrivelsen heraf
senere). Andre mennesker føler, at deres mening bliver hørt, og at der er plads til dem i fællesskabet.
Selv får du fornemmelsen af at gøre dine opgaver godt og professionelt.
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VÆLG DIN HOLDNING: At vælge sin holdning vil sige, at du kan bestemme, om du vil være ligesom
Peter Plys (den evige optimist) eller som Æslet (den store pessimist). Hvis du ofte er på udkig efter
fejl og mangler, finder du dem overalt, men leder du efter ressourcer og muligheder, vil du finde
mange flere, end du troede muligt. Fiskehandlernes filosofi er, at du altid kan nå at ændre kurs: Hvis
du opdager, at du ikke kan lide din holdning, så vælg en anden!
Når en institution arbejder med udvikling ved hjælp af ’Kast en fisk’, er det væsentligt:


At personalet afprøver utraditionelle ideer og måder at gribe tingene an på og tør lege og
være kreative i løsningerne.



At der er mange synlige tegn på en glæde.



At samtlige ansatte er lyttende og engageret.



At samtlige ansatte forpligter sig på at vælge en anerkendende holdning og derigennem tage
udgangspunkt i ressourcer og stærke sider – både hos andre og hos dem selv.

Læringshistorie 1 – Kast en fisk
Hos os har vi ændret de traditionelle medarbejdersamtaler, hvor den enkelte medarbejder fortæller
om sig selv overfor lederen, til en ny form for medarbejdersamtaler, hvor en gruppe på 4 personer
mødes med lederen. Til samtalen fortæller vi om kollegaerne, i stedet for om os selv. Vi skal forberede
os på at fortælle om, hvad de andre er gode til pædagogisk, hvad de er gode til at bidrage med i
institutionen og hvilke ting, der vil være godt at videreudvikle pædagogisk. Alle føler efter sådan en
teamsamtale, at de kan noget, er dygtige og er værdsatte – og det giver en lykkefølelse, der rækker
langt ud over samtalen.

Læringshistorie 2 – Kast en fisk
Jeg har altid haft svært ved at sige noget i større forsamlinger, og jeg aftalte derfor med vores leder,
at jeg skulle fortælle om det på et personalemøde. Jeg foreslog selv, at det skulle ske ved at ”kaste
fisk”, da jeg syntes, det var en god oplevelse at gøre det på kurset ”Inklusion i dagtilbud”. Vi kastede
med legetøjsfisk på personalemødet, og jeg fortalte gruppen om, hvor svært jeg havde ved at sige
noget til møderne, og hvordan det var meget lettere at sige noget, når vi kastede fisk. Jeg blev rost
meget af mine kolleger og blev anerkendt for initiativet. Det har betydet, at jeg nu har nemmere ved
at sige noget på personalemøderne.

Læringshistorie 3 – Kast en fisk
I vores børnehave har vi valgt at sætte fokus på de voksnes rolle i forhold til børnene ud fra
principperne i ’Kast en fisk’. Målet er at skabe overraskelse, humør, nye ideer og kreativitet i
børnegruppen, og vi arbejder bevidst med at deltage i legen, sætte os i børnehøjde og understøtte
børnenes ideer. Herved opstår mulighed for at guide de udsatte børn til at deltage i fællesskabet. Vi
leger ikke kun med på sidelinjen, men klæder os ud, cykler med på børnecyklerne på legepladsen og
deltager i væddeløb. Vi kan se, at børnenes entusiasme stiger, og at de deltager mere ligeværdigt i
legen.
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Læringshistorie 4 – Kast en fisk
Rundkredsen i vores børnegruppe var ofte præget af, at der bliver tysset på børnene. Vi valgte derfor
at prøve fiskemetoden, og i stedet for en fisk kastede vi med en pude. Børnene var meget optagede af
at finde på nye ideer til, hvad vi skulle lave i gruppen. De arbejdede sammen, inspirerede hinanden og
byggede videre på de andres gode ideer. Der var dyb koncentration, positiv stemning og optagethed
af legen, og alle kunne bidrage.

Fysiske rammebetingelser
Begrebet rammebetingelser kan både vedrøre lovgivningsmæssige rammer, institutionelle rammer i
form af fx dokumenter, handleplaner og pædagogiske læreplaner samt institutionens fysiske rammer.
Dette afsnit omhandler de fysiske rammer.

Fysiske rammebetingelser

Mange af vores handlinger er ubevidst styret af de rammer, vi befinder os i. Steders fysiske
udformning kan påvirke den måde, vi taler, tænker og handler på. Tænk fx over, hvordan man
ubevidst taler sagte i en kirke, eller hvordan en tunnel med stor rumklang giver lyst til at råbe, så
man kan høre ekkoet. Hvordan man kan føle sig lille og betydningsløs, når man ligger i hvid
patientskjorte i en seng på hospitalet, eller hvordan en krog i haven med bænk, læ og smukke buske
med sommerfugle kan invitere til hygge og fortrolighed.
Vægge kan adskille os, og rums størrelser kan påvirke vores følelser. Åbninger og gange kan forbinde
os, mens materialevalg, farver og lysforhold kan give forskellige stemninger. Institutionens fysiske
rammer udsender signaler om, hvordan rummene skal bruges: Hvis der er få, meget store lokaler,
tvinges børnene til at være mange sammen ad gangen, og det kan være svært at efterkomme et
barns behov for at være i en lille gruppe i rolige omgivelser. Hvis der er mange små rum, kan det
være svært for personalet at have overblik over, hvornår der er behov for, at de voksne sætter
dagsordenen i forhold til leg og aktivitet.
Nogle institutioner er funktionsopdelte, hvor personalet definerer indholdet og aktiviteterne i de
forskellige rum/værksteder. Dette givet et alsidigt aktivitetstilbud, men kan samtidig betyde, at nogle
børn, bliver ”hjemløse” og måske lever deres liv på gangene.

Når børn ”bor på gangene” kan det

skyldes, at de ikke finder værkstedernes aktiviteter vedkommende. Måske kan de ikke relaterer til
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aktiviteterne eller måske har de ikke de nødvendige kompetencer. Tages der ikke højde for disse
forhold, kan værkstedsaktiviteter medvirke til at ekskludere udsatte børn.
Børn tager ofte selv initiativer til at forandre de fysiske rammer. De bygger huler, de graver huller på
legepladsen, de flytter rundt på ting, de måske ikke har fået lov til, eller de søger hen, hvor der ikke
er så meget larm. Heraf kan aflæses, hvilke rammer de føler sig godt tilpas i. Observationer er således
vigtige med henblik på at identificere, hvorledes institutionens fysiske rammer påvirker barnet trivsel.
Læringshistorie 1- Rammebetingelser
I småbørnsgruppen var vi vant til at holde rundkreds. Det resulterede altid i mange kommentarer fra
os voksne så som ”Nu skal du blive siddende” og ”Ti nu stille”. Så vi drøftede, om det mere var de
voksnes behov end børnenes at holde rundkreds. Herefter besluttede vi at afskaffe den fælles
rundkreds. I stedet holder vi nu samling for de børn, der naturligt viser interesse for eksempelvis at
høre historie, mens resten får lov til at lege videre. De børn, som leger i periferien af samlingen, viser
alligevel interesse for det, der sker – de holder øje med os, kommer hen og ser på og går igen. Der er
blevet meget mere ro på stuen.

Læringshistorie 2 - Rammebetingelser
Vi har en dreng, som tit kom i konflikter på sin stue. Han kom let til at slå, og han råbte og drillede de
andre. Vi lagde mærke til, at han ofte forsvandt fra stuen, og når vi ledte efter ham, fandt vi ham altid
på en af de andre stuer. Vi havde en politik om, at man aldrig flyttede et barn til en anden stue ved
problemer, fordi det kunne virke som en straf for barnet. Det har vi nu ændre på, og drengen er
startet på den stue, som han altid søgte ned til. Vi oplever, at han er blevet meget gladere, han har
færre konflikter, og han har knyttet sig til både børn og voksne på den nye stue.

Læringshistorie 3 - Rammebetingelser
PÅ vores stue har vi en 5-årig dreng, som næsten aldrig ville deltage i vores aktiviteter. Han
forstyrrede og larmende og gjorde hele tiden opmærksom på sig selv. Vi dannede en drengegruppe,
som vi tog på heldagsture med ud i naturen. Der satte vi fysiske aktiviteter i gang, netop fordi han
havde en god motorik. I fællesskab skulle børnene save, flytte store grene osv., og han deltog aktivt.
Han fik også nye venner og blev hurtigt et uundværligt samlingspunkt for gruppen.
Læringshistorie 4 - Rammebetingelser
På Troldestuen har vi en pige, som tidligere altid kom i konflikt med de voksne, fordi hun ikke ville
med på legepladsen efter frokost. Vi skyndede på hende, og i mange tilfælde skældte vi også ud. Men
nu har vi valgt at give hende mulighed for at lægge sig lidt, inden hun går på legepladsen. Hun
kommer selv ud, når hun er klar til det, og der er næsten ingen konflikter mere. Vi er samtidig blevet
opmærksomme på, at nogle af de andre børn har lettere ved at koncentrere sig om påklædningen, når
de er i mindre grupper. Så vi er begyndt at dele børneflokken, så alle børn ikke sendes i garderoben
på én gang, når de skal på legepladsen. Det betyder, at der er opstået et ønske hos børnene om at
hjælpe hinanden, og stemningen er mere afslappet i garderoben.
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Oplevelse af sammenhæng
Oplevelse af sammenhæng er et begreb, som er beskrevet af den medicinske sociolog Aron
Antonovsky. Han 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

udviser

handlekompetence og mod på livet. Oplevelsen af sammenhæng er knyttet til tre forhold, nemlig
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.
Begribelighed – at forstå og opfatte tydeligt og sammenhængende.
Håndterbarhed – at tro på, at det kan lykkes mig at løse situationen.
Meningsfuldhed – at have lyst til at investere energi.
Disse tre forhold, der udgør modellen ’Oplevelse af sammenhæng’, er væsentlige at have sig for øje i
institutionens hverdag.

Oplevelse af sammenhæng
Meningsfuldhed

Begribelighed

Jeg synes,
det giver mening,
og jeg har lyst

Jeg forstår
hvordan og
hvorfor

Håndterbarhed
Jeg kan / jeg tror
det bliver muligt
at kunne

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 hovedsagelig har appelleret til deres begribelighed; altså
informeret dem. Måske skal du i stedet appellere til håndterbarheden: Har de fornemmelse af,
hvordan de konkret kan handle ud fra den pågældende information? Tror de på, at det kan lykkes for
dem, eller er der forhindringer? Du kan også lytte efter og spørge til meningsfuldheden: Har de lyst til
at beskæftige sig med emnet?
Når børn virker umotiverede, kan du reflektere over de tre forhold og gå i dialog med dem: Forstår de,
hvad der er på spil i denne situation? Har de mon de nødvendige færdigheder til at kunne handle, eller
skal de have hjælp? Hvad skal der til, for at de finder mening og motivation? Det er vigtigt at gå i
dialogen med barnet uden forudindtaget løsninger, så barnet selv kan finde frem til sin oplevelse af
sammenhæng – hvis du mener at vide, hvad der vil motivere barnet, vil du måske slet ikke opfange
barnets egne løsningsforslag.
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Oplevelse af sammenhæng kan også bruges i overvejelser omkring din egen adfærd. Når du mener, at
noget ikke kan lade sig gøre, kan du overveje, om du helt har begrebet sagen og dens konsekvenser.
Du kan overveje, om din modstand mod ændringen skyldes din opfattelse af egne evner eller
erfaringer med, hvad du tidligere har kunnet eller ikke kunnet. Endelig kan du tænke over, hvilke ting
der kan gøre sagen meningsfuld for dig – i nuværende eller ændret form.
Læringshistorie 1 – Oplevelse af sammenhæng
Vi har prøvet mange gange, at forældre til udsatte børn ikke melder sig til arbejdsdage eller andre
arrangementer i institutionen. Det er ofte ikke nok at give dem viden om, at arrangementerne finder
sted – der skal mere til.

Nu er jeg begyndt at spørge forældrene direkte, når vi holder et

arrangement. Jeg snakker med dem om, hvordan de konkret kan være med eller hjælpe, og jeg kan
se, hvor hurtigt forældrene ændrer holdning og får lyst til at deltage. De kan pludselig se meningen
med det, og når de først har været med én gang, ser det ud til, at det er lettere for dem at møde op
næste gang.

Læringshistorie 2 – Oplevelse af sammenhæng
En gruppe børn skulle have været på knallertbanen, men da bussen var i stykker, valgte jeg i stedet,
at vi tog til rideskolen. En af drengene havde ikke lyst til at tage med og blev ved med at plage om
knallertbanen. Jeg gav ham mulighed for at blive i børnehaven, men så ville han alligevel hellere med
til rideskolen. Berideren viste os, hvordan han sprang med hesten, og alle satte sig ned og så på.
Drengen syntes, det var spændende og var meget interesseret. Da han blev hentet sidst på dagen,
sagde han til sin far, at han gerne vil have en hest. Der var opstået både begribelighed – han havde
nu viden om, hvad der skete på rideskolen; håndterbarhed – han havde klappet hesten og kunne
forestille sig selv siddende på ryggen af den; og meningsfuldhed – han fandt tanken om at springe
med hesten spændende.

Læringshistorie 3 – Oplevelse af sammenhæng
Når et af vores vuggestuebørn skal starte i børnehaven, kommer børnehavepædagogen på besøg hos
os for at lære barnet at kende. Senere er vi med barnet i børnehaven i flere dage. Der er lagt op til, at
barnet, når det er startet i børnehave, gerne må komme tilbage til os, hvis der er behov for det; for
eksempel ved sovetid de første dage. Denne overgang skaber begribelighed, håndterbarhed og
meningsfuldhed for barnet.

Læringshistorie 4 – Oplevelse af sammenhæng
Vi skulle starte en ny småbørnsgruppe og havde mange møder og diskussioner for at forberede os. Vi
vidste, at vi skulle starte den 1. august, men det virkede helt uoverskueligt, fordi ingen af os havde
erfaring med de helt små børn. Vi valgte at tage i praktik i 2 dage i vuggestuen, så vi fik viden om,
hvordan de greb det an der (begribelighed). Så tænkte jeg: ”OK, det kan jeg også” og fik set med
egne øjne, hvordan det fungerede i praksis (håndterbarhed). Det gav lyst og mening til, hvordan vi
ville starte småbørnsgruppen (meningsfuldhed).
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Sociale systemer og relationer
I dette afsnit præsenteres modellerne ’Sociale systemer’, ’Relationer’ og ’Statusbetydning’.

Sociale systemer
Alle mennesker har et behov for samhørighed, det vil sige behov for at blive anerkendt og inkluderet
som deltagere i sociale fællesskaber. Dette gælder for både voksne og børn. I modellen ’Sociale
systemer’ udpeges tre sociale systemer, som kurset ”Inklusion i dagtilbud” har beskæftiget sig med:
[Pædagog – barn], [barn – barn] og [pædagog – forældre].
Begrebet socialt system er udviklet af den amerikanske sociolog Talcott Parsons, og beskriver en
social enhed bestående at individer, kommunikationer og handlinger knyttet til bestemte roller. Et
socialt system er således også et fællesskab.

Sociale systemer
Pædagog - barn

Barn - barn

Pædagog - forældre

 Systemet er meningsfuldt for barnet (og for forældrene)
 Barnet (og forældrene) har en funktion i systemet
 Barnet (og forældrene) bidrager i systemet
 Barnet (og forældrene) er anerkendt i systemet
 Barnet (og forældrene) er værdsat i systemet

I nogle sociale systemer er man placeret uden at have valgt det aktivt; andre vælger man selv. For at
være aktiv deltager i et socialt system/fællesskab er der en række faktorer, som skal være opfyldt:


Det skal være meningsfuldt at være med, for i meningsfuldheden er motivationen og
lysten til deltagelse placeret.
Ofte oplever det pædagogiske personale, at et eller flere børn ikke deltager aktivt
i ”rundkredsen” – måske forstyrrer de endda. Dette kan skyldes, at barnet/børnene ikke finder
de aktiviteter, der foregår i rundkredsen vedkommende og meningsfulde.



Deltageren skal have en funktion i fællesskabet.
Det vil sige, at deltageren skal have en rolle eller en grund til at være i fællesskabet. Dette
legitimerer, at deltageren ”er med”. En funktion kan fx være den rolle, et barn har i en leg.
Barnet er ’mor’ eller ’hund’ i legen, og både barnet og de andre børn ved, hvad funktionen
indebærer.



Deltageren skal bidrage aktivt til fællesskabets virksomhed.
Dette betyder, at deltageren fylder sin funktion ud med handling. Hvis dette ikke er tilfældet,
vil

fællesskabet ikke acceptere den pågældende som fuldgyldigt medlem, og den

pågældende vil ikke føle sig hjemme i fællesskabet.
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Deltageren skal anerkendes i fællesskabet.
Anerkendelse styrker oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået og dermed evnen til at
mærke sig selv. Den, der giver anerkendelse, lever sig ind modpartens oplevelse. Et barn, der
har ryddet op, anerkendes fx af den voksne, der siger: ”Sikke flot du har ryddet op – det må
have været et stort arbejde!”



Deltageren skal værdsættes i fællesskabet, hvilket er en naturlig konsekvens af
deltagerens funktion og bidrag. Ved at få værdsættelse styrkes oplevelsen af at være en del
af det sociale fællesskab. Den, der værdsætter, lægger vægt på at beskrive det, som
modpartens indsats betyder for fællesskabet. Et barn, der har ryddet op, værdsættes fx af den
voksne, der siger: ”Sikke flot du har ryddet op – nu er det blevet dejligt nemt for mig at
dække bord!”

Læringshistorie 1 – Sociale systemer
En af pigerne i vores børnehave var meget stille og iagttagende; både overfor børn og voksne. Hun
forstod, hvad der blev sagt, men sagde ikke selv meget, kun få ord. Jeg snakkede meget med hende
og inddrog hende i daglige gøremål. Jeg viste hende med både ord og kropssprog, at hun var en god
hjælp. Pigen søgte mig mere og mere, og hun indvilligede i, at vi sammen holdt rundkreds på stuen.
Efter kort tid begyndte hun at snakke spontant og give udtryk for sine behov. Hun kan nu sige fra,
hvis der er noget hun ikke vil. Det øvrige personale er begyndt at se med andre øjne på hende - de
lægger mærke til hende og fortæller positive historier om hende.

Læringshistorie 2 – Sociale systemer
Vi skulle lave cirkusforestilling, og alle børnene fik en opgave i showet. En af vores drenge ville ikke
være med, fordi han havde det svært med at skulle lave noget, hvor andre skulle se på ham. Vi ville
gerne hjælpe ham til at finde en rolle i forestillingen, og vi fandt det væsentligt, at hans opgave blev
lige så vigtig som de andre børns. Han fik rollen som cirkustjener og trak forhænget til og fra scenen,
og vi snakkede om, at han var med til at styre forestillingen. Han viste stor omhu og var stolt af sin
indsats – ingen tvivl om, at det var en succes!

Læringshistorie 3– Sociale systemer
I vores børnegruppe er der tre drenge i 4-årsalderen, som leger godt. De søger altid sammen, så
snart de møder om morgenen, og når en af drengene er syg, savner de andre ham. Når han er rask
igen og kommer i børnehaven, får han et stort knus, bliver taget ved hånden og ledt hen til den leg,
de andre har haft i hans fravær. De er gode til at hjælpe hinanden, f.eks. når de løfter tunge grene på
legepladsen, så de kan bygge en hule nede ved træerne.
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Læringshistorie 4 – Sociale systemer
En af drengene i vores børnehave var tit fraværende, fordi moren holdt ham hjemme. Han havde
meget svært ved at blive en del af gruppen. Vi havde vanskeligt ved at komme i dialog med
forældrene om det, og vi kendte problemet fra tidligere, hvor vi havde haft drengens ældre søskende i
børnehaven. Vi besluttede os for at antage en mere positiv holdning overfor forældrene, og vi
begyndte at spørge ind til moren og vise interesse for hende som person. Ret hurtigt skete der en stor
positiv ændring i forholdet mellem os og moren. Hun åbnede sig og begyndte at fortælle om både
problemer og positive oplevelser. Vores samarbejde er blevet meget bedre, og drengen kommer mere
regelmæssigt i børnehaven og har fået kammerater på stuen.

Relationer
Relationsmodellen kan anvendes til at foretage en undersøgelse af, om alle børn i institutionen får
positiv opmærksomhed fra personalet og bliver tilstrækkelig set og anerkendt. Modellen er et
dynamisk og bevægeligt arbejdsredskab, der giver et øjebliksbillede – vel og mærke uden at ville
sætte bestemte prædikater på børnene. Den er oprindelig udviklet af seminarielektor og børneforsker
Erik Sigsgaard, og anvendes i forskellige varianter; fx relationstesten og priktesten.

Relationer

I den enkle form, der præsenteres her, er der tre vurderinger af den voksnes relation til et barn. Disse
vurderinger beskrives med de tre farver fra et trafiklys:
Grøn for ”GÅ”

De børn, du holder af og forstår. Dem, der går ind i dig med træsko på.
De børn, der får privilegier.

Gul for ”PAS PÅ”

De børn, som du det meste af tiden har et godt forhold til, men som du
ikke har så meget med at gøre.

Rød for ”STOP OP”

De børn, du bliver irriteret på og som er besværlige – eller som er helt
usynlige for dig; enten fordi de ikke kontakter dig, eller fordi du undgår
dem.

Stuepersonalet udfylder et relationsskema med alle børnenes navne i lodret række og personalets
navne i vandret række. Hvert personalemedlem giver nu samtlige børn en farve – grøn, gul eller rød der symboliserer, hvordan deres kontakt til barnet har været i den forløbne uge/de sidste par dage.
Derefter betragtes resultatet: Er der børn, som udelukkende har røde og gule kontakter – eller måske
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endda kun røde? Dette bør føre til en drøftelse af, hvordan man kan gøre en ekstra indsats for disse
børn og sikre, at de hver dag får en positiv voksenkontakt, da de pågældende børn ellers vil være i
stor risiko for at være udsatte i forhold til belastende institutionserfaringer. Alle børn behøver ikke
have grønne markeringer fra samtlige voksne på stuen, men alle børn skal have grønne markeringer.
Hvis de kun har grøn markering fra en enkelt voksen, er situationen sårbar – for hvad sker der, hvis
den voksne holder fri eller rejser fra institutionen?
Efter en periode udfyldes skemaet igen, hvorefter det sammenlignes med det første skema. Det
evalueres, om indsatsen har givet resultater.
Relationsskemaet kan også anvendes i forhold til institutionens forældre eller kollegaer.
Læringshistorie 1 – Relationer
Vi har en dreng, som de voksne opfattede som usympatisk, træls og beskidt, og der var ofte konflikter
mellem ham og personalet. Da vi blev præsenteret for relationsskemaet, udfyldte vi det og opdagede,
at ingen voksne i børnehaven havde en positiv relation til drengen. Vi satte derfor som mål, at alle
voksne på stuen skulle have mindst 3 positive kontakter til ham hver dag. Det har betydet, at de
voksne har fået øje for flere og flere positive sider hos drengen, og de er kommet til at synes, at han
er en dejlig dreng. Drengen viser tillid ved at give en krammer, han sidder hos de voksne, beder om
hjælp, er glad, åben og fortæller om, hvad han oplever.

Læringshistorie 2 – Relationer
Vi har vedtaget, at alle voksne skal have mindst 1 anerkendende kontakt til samtlige børn på vores
stue hver dag. Det kan godt bare være et knus, eller at vi standser barnet på legepladsen og
siger: ”Jeg så du hjalp Anna på gyngen – du er vel nok en god kammerat”. Men vi skal hele raden
rundt hver dag. Nu er børnene blevet så opmærksom på kontakten, at vi engang imellem oplever et
barn, der kommer, når vi er på vej hjem og siger: ”Du har slet ikke snakket med mig i dag”. Så kan vi
heldigvis nå at udbedre skaden.

Læringshistorie 3 – Relationer
For at øge det positive fokus på alle børn, har vi besluttet, at alt stuepersonale hver uge skal skrive 3
positive ting om samtlige børn ned i en logbog. Dette har betydet, at vi kender børnene bedre – også
de børn, vi før ikke havde så god kontakt til. Vi har oplevet, at et af de børn, som havde svært ved at
begå sig socialt og havde mange konflikter med andre børn, efterfølgende har ændret adfærd. Vi har
snakket med hende om, hvad hun er god til og har selv arbejdet med at få en positiv indstilling til
hende.

Statusbetydning
Et børnefællesskab har sin egen dynamik og kultur, og det er væsentligt for alle børn at lære at
håndtere børnefællesskabets normer, holdninger og logikker og derved opbygge deres sociale
kompetence. Alle børn oplever engang imellem ikke at få lov at lege med eller blive udelukket under
legen. Dette er uproblematisk for et sundt barn med højt selvværd, men for et lavt positioneret barn
vil en gentagen placering lavest i børnefællesskabets hierarki bekræfte følelsen af ikke at være god
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nok og give yderligere isolation. Det pædagogiske personale har mulighed for at støtte det enkelte
barn og samspillet mellem børnene, således at et udsat barn kan opnå højere status i børnegruppen
og derigennem blive anerkendt samt deltage på lige fod med de andre børn.

Statusbetydning

Gennem vejledt deltagelse, anerkendelse og positiv opmærksomhed kan personalet i institutionen
støtte op om det udsatte barns deltagelse i gruppen. Selv om meget tyder på, at leg bidrager til børns
udvikling, betyder det ikke, at børn udvikler sig automatisk, når de leger – en udvikling er afhængig af,
hvordan legen og det sociale samspil foregår. Personalet kan gå ind i legen og understøtte udsatte
børns deltagelse og kan dernæst trække sig ud og observere, om relationerne er stabile nok til, at
legen kan fortsætte i en positiv retning, eller om der kræves fornyet støtte. Stabile, positive kontakter
skabes ikke i løbet af en enkelt leg, men skal bygges op over længere tid, hvor personalet med
bevidst pædagogisk virksomhed i forhold til legen i en større eller mindre børnegruppe kan medvirke
til, at alle børn får en værdifuld rolle i fællesskabet.
Læringshistorie 1 – Statusbetydning
En pige i børnehaven har en lav status. En dag i gymnastiktimen legede børnene med hulahopringe,
og pigen var rigtig god til at køre med ringen om maven. Hun kunne gøre det i lang tid, og de andre
børn beundrede hende højlydt. Pigen fik for en stund en anden status i gruppen, for her var der
virkelig noget, hun var god til. Hun blev meget glad for de andres opmærksomhed og smilede over
hele hovedet. Det gav os noget at tænke over, og vi forsøger nu at hjælpe pigen til at få en ny
position blandt de andre piger.

Læringshistorie 2 – Statusbetydning
Jonas har svært ved at lege med de andre børn på stuen. Vi har derfor sat fokus på at lave nogle
spændende ting med ham, fx dække bord, hente madkasser eller vælge sang eller bog – ting, de
andre børn synes, der er en vis status i. I starten gjorde vi det alene med Jonas, men vi kunne hurtigt
inddrage et eller flere børn i opgaverne. Det har betydet, at Jonas nu opfattes som en god kammerat,
og de andre børn vil gerne være sammen med ham.
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Læringshistorie 3 – Statusbetydning
De andre drenge ville ikke lege med Hans, og vi valgte at tage på en tur, hvor målet var, at de andre
børn fik øje på Hans’s stærke sider. Vi vidste, at han var god til at klatre i træer, så vi tog i skoven, og
Hans klatrede som den første højt op i et træ. De andre stod og kiggede, og en af drengene prøvede
at klatre op til ham, men mistede modet på halvvejen. Hans viste drengen hvilke grene, han skulle
træde på for at komme helt op, og begge drenge fik en god oplevelse.

Anerkendelse
I dette afsnit præsenteres følgende værktøjer/modeller: ’AI’ (Appreciative Inquiry), ’Anerkendelsens
dimensioner’, ’Sig ikke IKKE’, ’Positive succesoplevelser’, ’Vend mønten’, ’Hjerte-kaktus’, ’INknappen’, ’Container-modellen’ og ’Jeg kan - metoden’.

AI
Den anerkendende tilgang er en pædagogisk indfaldsvinkel, som i de senere år har fundet stor
udbredelse; både i Danmark og i resten af verden. Anerkendelse styrker forandringsprocesser, skaber
motivation og giver næring til vores identitet og selvværd. Den amerikanske forsker David Cooperrider
har udviklet en teori om anerkendelse, som han kalder Appreciative Inquiry, hvilket forkortes til AI.
Oversat betyder det anerkendende udspørgen, og AI-modellen bruges da også i en drøftelse med flere
personer, der stiller hinanden spørgsmål, svarer og diskuter. Modellen har 4 trin: Opdagelse, drøm,
design og praksis.

AI
Opdagelse
De bedste erfaringer

Praksis

Drøm

Vi afprøver og
improviserer

Håb og ønsker
for fremtiden

Design
Vi udfordrer os selv;
hvad vil vi?

Modellens første trin er opdagelsen: Man anerkender og værdsætter det, som allerede fungerer godt.
Man fortæller positive historier og finder gode erfaringer frem med henblik på at afdække ressourcer
til at kunne håndtere det, der er svært. Næste trin er drømmen: Man forestiller sig, hvad der kunne
blive endnu bedre og formulerer ønsker for fremtiden. Ud fra det, som allerede er godt, samt drømme
og ønsker, leder modellen til tredje trin, design: Her drøftes, hvilke af drømmene man har lyst at
realisere. Til slut nås der fjerde trin, praksis: Man tager beslutninger om, hvad der skal forandre og
hvordan det kan lade sig gøre at skabe forandringen i fællesskab.
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Modellen fokuserer altså på det, der går godt og lykkes. Forskning viser, at vi påvirkes af de
forestillinger, vi har om fremtiden, når vi skal handle i nuet. Det betyder, at hvis du tænker på noget
som værende et stort problem, vil du have vanskeligere ved at finde en løsning, end hvis du tænker
på det som noget, der blot mangler en finjustering for at blive en succes. Sætter du fokus på det
vellykkede og værdifulde, opstår troen på, at det er muligt at opnå endnu mere.
Nedenstående skema viser forskellen mellem at fokusere på problemer og at have et anerkende
udgangspunkt. I venstre kolonne ses det, der er kendetegnende for problemløsningstankegangen,
nemlig et vedvarende fokus på det, man ikke er tilfreds med. I højre kolonne ses AI-tankegangen,
hvor fokus i stedet rettes mod det, man er tilfreds med:
PROBLEMLØSNING
Vi lægger mærke til:

Vi lægger mærke til:

AI

Problemer, fejl og mangler.
Vi vil gerne løse problemet, og derfor gør vi

Ressourcer, værdier og ønsker.
Vi ønsker en fremtid, som er endnu bedre,

følgende:

og derfor gør vi følgende:



Taler om det dårlige.



Taler om det gode, værdifulde og vellykkede.



Uddyber problemet.



Uddyber det gode.



Tænker på grunden til problemet.



Drømmer om det, vi ønsker os.



Tænker på hvordan vi skal undgå det i



Vælger blandt de mange gode muligheder.

fremtiden.



Bestemmer vi os for, hvad vi vil gøre i



Bestemmer vi os for, hvad vi vil gøre.

fællesskab.

En anerkendende tilgang betyder, at hvis et barn fx driller, kan du vælge at snakke med det om dets
konkrete muligheder for at være en god kammerat frem for at spørge barnet, hvorfor det driller, og
fortælle, at det ikke må. Sammen med barnet kan du finde eksempler på, hvilke andre gange det har
været en god kammerat, og dernæst kan I sammen lægge planer for, hvordan det realiserer de
positive intentioner. Du må arbejde med din egen positive indstilling til, at barnet kan leve op til sine
drømme og mål, fordi dette giver betydelig større chance for, at barnet får succes. Det er det, der i
pædagogikken kalder Rosenthal-effekten; et begreb, som stammer fra en række forsøg med lærere
og skolebørn, hvor det er påvist, at hvis en lærer er overbevist om, at en elev er særlig begavet, vil
denne elev klare sig væsentligt bedre end klassens andre elever, der har en tilsvarende begavelse.
Læringshistorie 1 – AI
Hver dag kom en mor og fortalte historier om, hvor svært hun havde ved at styre sin dreng
derhjemme. Jeg valgte at bruge anerkendelse til at takle problemet. Jeg lyttede til moren, viste
forståelse og valgte hver dag at fortælle hende om noget, som drengen havde gjort godt. Det gav en
meget bedre afhentningssituation, og moren roste drengen på vej ud af institutionen. Hendes behov
for at fortælle om negative episoder i hjemmet er langsomt blevet mindre. Hun virker mere sikker og
kan også, uden at blive spurgt, fortælle om ting, der rent faktisk lykkes derhjemme.
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Læringshistorie 2 – AI
En pige gik ind i vores depot, uden at nogen lagde mærke til det. Hun var derinde længe, og da hun
blev fundet, viste det sig, at hun havde dekoreret både gulvet og en trappestige. Hun havde været
dybt koncentreret om det og havde nået meget!!! Jeg valgte at rose hendes kunstværk, og vi
snakkede om det i ro og mag. Vi fandt ud af, at kunne være en god ide at gøre rent, og det gjorde vi
så i fællesskab. Selv om alt det malede blev fjernet, var pigen stolt af sin formåen og slet ikke ked af,
at maleriet blev vasket væk.

Læringshistorie 3 – AI
En pige på 4 år voldte en del problemer på vores stue. Hun var meget aktiv, havde et grimt sprog og
havde svært ved at fordybe sig og lege med de andre børn. Vi korrigerede hende og fortalte, når hun
gjorde noget dumt, men det hjalp ikke. Vi blev enige om, at vi i stedet ville tage udgangspunkt i det,
pigen var god til. Vi gav hende mulighed for at fordybe sig sammen med mindre grupper af børn og
roste og anerkendte hende for småting i løbet af dagen. Det kunne hun godt lide – det var, som om
hun solede sig i de gode historier. Vi kunne hurtigt se en positiv ændring i den måde, pigen var
sammen med både børn og voksne på.

Anerkendelsens dimensioner
Modellen ’Anerkendelsens dimensioner’ er udviklet på baggrund af den tyske sociolog og filosof Axel
Honneth’s tanker om anerkendelse.
Honneth opdeler anerkendelse i tre former og vurderer, at mennesket skal tilføres alle tre former for
at blive et fuldt udviklet individ, der kan realisere et vellykket liv. De tre former er emotionel
anerkendelse, lovmæssig anerkendelse og fællesskabets anerkendelse. En yderligere dimensionen,
kulturel anerkendelse, er tilføjet, idet den kulturelle dimension, som påpeget i del I, spiller en
væsentlig rolle i relation til social inklusion.

Anerkendelsens dimensioner
Emotionel anerkendelse

Lovmæssig
anerkendelse

Kulturel
anerkendelse

Fællesskabets anerkendelse
Emotionel anerkendelse handler sig om kærlighed mellem familie og nære venner. Kærligheden er
ubetinget og eksisterer uanset, hvad barnet gør eller siger, og den gør barnet i stand til at udtrykke
sig, holde af sig selv og kunne deltage i fællesskaber. Hermed bliver den grundlæggende for barnets
selvtillid og selvværd.
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I daginstitutionen har de ansatte som udgangspunkt et professionelt forhold til børnene, idet
personalets rolle er at se børnene som unikke og særegne individer, men ikke i et kærlighedens
anerkendelsesperspektiv. Denne form for anerkendelse er således mindre aktuel i det pædagogiske
arbejde.
Lovmæssig anerkendelse gives gennem de universelle rettigheder, barnet har i en given
sammenhæng. Børns rettigheder er fx internationalt beskrevet i FN’s konvention om børns
rettigheder; nationalt beskrevet i fx Danmarks Lov om revselsesret og i Loven om undervisningspligt;
og lokalt beskrevet i Tønder kommune i fx Børne- og ungdomspolitikken og i daginstitutionernes
pædagogiske læreplaner samt handleplaner for udsatte børn.
I daginstitutionen er det en vigtig del af børnenes udvikling, at de lærer om deres rettigheder til at
sige fra og om muligheden for indflydelse i dagligdagen. Dette arbejde med den demokratiske
dannelse er en del af den måde, en institution kan arbejde med lovmæssig anerkendelse på. Et andet
udtryk for denne anerkendelsesform kan være, at personalet er bevidst om, at alle forældre har ret til
at blive mødt positivt, uanset social status. Dette er værd at huske på, fx når du i garderoben irriteres
over den familie, som ikke har sørget for, at barnets regntøj er i orden, selv om du er klar over, at det
skyldes familiens økonomiske uformåen.
Fællesskabets anerkendelse udgår fra gruppen og de fællesskaber, det enkelte barn indgår i og er
del af. Her kan barnet blive set og værdsat for sine særlige evner, kvaliteter og handlinger, og det kan
føle sig som medlem af gruppen og anerkendes af andre i fællesskabet.
Institutionen har en væsentlig rolle med hensyn til at sikre, at børn får kompetencer til at indgå i
relationer og udvikler respekt for andre og deres normer. Også her er personalets egne holdninger
yderst væsentlige.
Kulturel anerkendelse handler om accept og respekt for kulturelle normer og værdier og gives, fx
når det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det udsatte barns og dets families normer og
værdier.
Når institutionen arbejder med kulturel anerkendelse, er det væsentligt, at personalet hele tiden
reflekterer over, hvordan åbenhed over for forskellige kulturer bliver fremherskende. Her tænkes ikke
kun på kulturer fra fremmede lande, men på den forskellighed, der kan være mellem sociale grupper.
Fx kan holdningen til præcision være forskellig, alt efter om man er arbejdsløs og ingen faste aftaler
har for dagen, eller om man er salgskonsulent med en booket kalender. Ligesom måden at forholde
sig til konflikter vil være afhængig af, hvordan konflikter løses i det miljø, man kommer fra.
Vi har en tendens til instinktivt at give størst anerkendelse til dem, der handler, ligesom vi selv gør.
Derfor kræver det en særlig opmærksomhed, når det pædagogiske personale møder et barn og en
familie, som har andre normer og værdier end personalet selv. Udfordringen er at kunne anerkende
andres kultur på lige fod med ens egen.
Modellen ’Anerkendelsens dimensioner’ kan både bruges til vurdering af, om et barn har rigelig
adgang til alle fire anerkendelsesformer og til refleksion over, om din egen adfærd hæmmer eller
fremmer et udsat barns mulighed for få de tre former for anerkendelse, som institutionen skal give:
Lovmæssig anerkendelse, fællesskabets anerkendelse og kulturel anerkendelse.
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Læringshistorie 1 – Anerkendelsens dimensioner
På grøn stue oplevede vi, at børnene ikke gad være med til samling, uanset hvad vi gjorde for at gøre
det interessant og sjovt at deltage. Måden at holde samling på er derfor blevet ændret, så der nu
laves små grupper på 2-3 børn, som er ansvarlige for samlingen. Disse grupper bestemmer emne og
indhold, og vi holder os helt ude af gruppens beslutninger og deltager sammen med de øvrige børn.
Det giver gode, positive oplevelser, som der kommer mange gode aktiviteter ud af, og der er ikke
tvivl om, at børnene føler sig anerkendt ved at få overladt ansvaret og mærke, at de kan forvalte det.
Børnene har langt større lyst til at deltage i samlingerne, når de også er med til at bestemme form og
indhold.
Læringshistorie 2 – Anerkendelsens dimensioner
I vores SFO havde vi en regel om, at børnene først måtte starte med at spise deres frokost, når alle
SFO’ens børn var ankommet. Det betød, at de børn, der kom først, måtte vente – nogen gange
længe. Det gav uro, og jeg sagde ofte ”Sid nu ned” og ”Ti nu stille” ... ofte til de samme børn hver
dag. Men hvorfor holde fast i den regel? Børnenes behov er jo forskelligt, og nogle har glædet sig til at
lege sammen og har slet ikke tid til at spise. Børnene kommer nu, når de er sultne, og det betyder, at
jeg kan sidde og spise med mindre grupper af børn. Der er nærvær, ro og gode samtaler, og børnene
melder tilbage, at ”det er hyggeligt at spise nu”.
Læringshistorie 3 – Statusbetydning
Hos os har vi en pige, som har brug for ekstra hjælp til at være i fællesskabet. En dag gik jeg i gang
med at lave en ”is-butik” på legepladsen sammen med hende, og der kom hurtigt flere børn til. Pigen
blev butiksejer, og de andre kom hen til hende og købte. Legen varede længe og gav alle børnene
gode oplevelser, og pigen blev glad og fandt på nye måder at lege butik på sammen de andre børn.
Læringshistorie 4 – Anerkendelsens dimensioner
I vores børnehave bestemte vi os for at undersøge, hvordan vi brugte anerkendende pædagogik.
Vores observationer og noter i logbogen viste, at det oftest var de børn, som vi i forvejen beskrev som
velfungerende, der fik mest anerkendelse i hverdagen. Endvidere viste det sig, at børnene blev
anerkendt for, hvad personalet generelt opfattede som ”god opførsel”. Dette førte til en diskussion om
vores egne forestillinger om god opførsel og institutionens generelle opfattelse af god opførsel.
Herefter blev det besluttet, at samtlige medarbejdere, over en periode på 14 dage, hver dag skulle
anerkende nogle bestemte udsatte børn. Vi kunne se, at de børn, vi satte fokus på, blev både mere
trygge og mere glade, og en pige, som var meget stille og tilbageholdende, begyndte at turde sige
noget til samling.

Sig ikke IKKE
Værktøjet ’Sig ikke IKKE’ kunne også kalds: ’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. Paradoksalt
nok placerer vi helt instinktivt ordet IKKE som et mindre betydende ord. Det betyder, at vores første
indtryk af meningen er det stik modsatte af sætningens betydning. Når vi efterfølgende reflekterer
over indholdet, forstår vi den rigtige betydning. Hvis du fx får at vide, at du ikke må tænke på en
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lyseblå giraf – læg så mærke til, hvordan den har nået at vandre forbi på din ”indre skærm”, inden du
bevidst skubber den væk. Hvis du siger til børnene, at de ikke må løbe på gangen – ja, så får de en
næsten uimodståelig lyst til at gøre det, fordi du med dit ordvalg har givet dem nøgleordene løbe og
gangen. Måske har du oven i købet forstærket deres lyst til at bevæge sig ved at lægge tryk på ordet
løbe…

Det er altså nøgleordene, som fanger vores opmærksomhed. Du kan derfor blive mere præcis i din
kommunikation ved at formulere, hvad du gerne vil have – og skære ned på brugen af ”ikkesætninger”. Eksemplet med løb på gangen kunne så blive til: ”Jeg vil gerne have, at I går lige så stille
på gangen”.
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 rejse hen, frem for hvor han ikke ønsker at rejse hen.
En indfaldsvinkel til at blive mere bevidst om egen udtryksmåde kan være at tænke på, hvordan vi
selv gerne vil tales til. Vi siger sjældent til andre voksne, at der er noget de ikke må – hvorfor siger vi
det så til børn? Hver gang der er noget, du ikke må, er der altid noget, du gerne må – sæt fokus på
det i stedet.
Læringshistorie 1 – Sig ikke IKKE
I institutionen står en sofa, hvor vi kan sidde og læse og slappe af. Men den indbyder også til at hoppe
i. Før sagde vi mange gange til børnene, at de ikke måtte hoppe i sofaen – uden at det hjalp ret længe
ad gangen. Men nu er vi i stedet begyndt at sige: ”Jeg vil gerne have, at I sidder i sofaen”, og i løbet
af kort tid er hopperiet aftaget, og børnene siger selv til os, at ”vi må sidde i sofaen”.

Læringshistorie 2 – Sig ikke IKKE
Hos os har det været almindeligt, at børnene skulle spise frokosten med kniv og gaffel, og det gav
rigtig mange konflikter. Vi har i stedet ændret det til: ”Hvis I har brug for det, må I hente kniv og
gaffel”. Nu er der ingen problemer mere – de børn, som vi skønner, har mest brug for at spise med
kniv og gaffel, er også de børn, der selv henter bestikket.
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Læringshistorie 3 – Sig ikke IKKE
Når vi var på legepladsen, sagde vi altid til børnene, at de ikke måtte flytte på stenene i bedene, og at
de ikke måtte tage sand ud af sandkasserne. Det hjalp aldrig særlig meget. Nu har vi lavet et billede
med en kort tekst, som siger: ”Sand skal blive i sandkassen” og ”Sten skal blive, hvor de er”.
Børnene ”læser” selv teksten, fordi de har spurgt mange gange, hvad der står. Det går rigtig godt
med, at sand og sten bliver på rette plads, og hvis det en enkelt gang ikke er tilfældet, behøver vi kun
at spørge børnene: ”Hvordan er det lige med sand og sten?”

Succesoplevelser
Den anerkendende pædagogiks grundtanke er, at udforskning af de positive fortællinger frigør energi
og bidrager til øget positivt fokus i andre sammenhænge. Ved at tage udgangspunkt i barnets
ressourcer og muligheder og ved at lægge særligt mærke til de tidspunkter, hvor barnet har succes,
bliver det tydeligt, at forandring ikke starter senere, men rent faktisk NU, imens vi taler om den.

Succesoplevelser
Fremtidige ting,
du vil hjælpe
Nikolaj med

Han begyndte
selv dække
bord uden
opfordring

Han gav Emma
et knus, da
hun græd

Nikolaj
og os
Han legede
½ time uden
konflikt i dag

I går lo vi
sammen over
nogle sjove fugle
Vi havde en
god snak, da
´han havde
været vred
på Lise

Når institutionens ansatte oplever, at der er problemer i forhold til et barn, vil de selvfølgelig gerne
bidrage til en løsning, hvilket kan føre til, at personalegruppen deler de negative historier om barnet
og dermed forstærker problemforståelsen. Dette kan vendes ved, at de positive historier fortælles og
skrives ned – fx i et Mindmap. Der gås på opdagelse i de gode oplevelser samtidig med, at det
udforskes, hvordan samspillet og relationerne udfolder sig.
Fremgangsmåden er:


Vælg sammen med dine kolleger et barn, som I har svært ved at få øje på, svært ved at
rumme, eller som de andre børn har vanskeligheder med.



Brug en farve til at angive eksempler på, hvordan I har fremmet et positivt samspil med
barnet.



Diskutér, hvad der gjorde eksemplerne gode.



Brug en anden farve til at sætte nye cirkler på Mindmappen, beskrivende nye konkrete
handlemuligheder, som I har for at fremme samspillet med barnet.



Aftal en prøveperiode på 1-2 uger. Vend tilbage til Mindmappen og tal om, hvad I har
praktiseret og hvilke oplevelser, jeres praksis har givet jer.
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Læringshistorie 1 – Succesoplevelser
En dreng hos os var ofte urolig, voldsom og råbte meget, så han blev tit bliver udnævnt til syndebuk,
når der var en konflikt. Vi aftalte, at vi ville fokusere på de positive ting og ikke fortælle alle de
negative historier om ham. Vores syn på drengen ændrede sig ret hurtigt, og de andre børn ændrede
også syn på ham. Efter ferien har drengen skiftet stue, da vi har fået en anden struktur i huset. Her er
der sket en yderligere positiv udvikling, alle vil lege med ham, og han har endda fået en bedste ven.

Læringshistorie 2 – Succesoplevelser
Når vi holder personalemøder, er vi begyndt at gennemgå børnene ved hjælp af et Mindmap over
succesoplevelser – både personalet fra klub og børnehave deltager i gennemgangen. Vi synes, det er
meget værdifuldt, at alt personale kender samtlige børns baggrund og positive historie. Vi kan se, at
børnene i højere grad end tidligere henvender sig til voksne, som ikke er tilknyttet den del af
børnehaven, de selv går i. Forældrene er også glade for, at de kan møde interesse for deres barn hos
alt personale.

Vend mønten
En anderledes synsvinkel kan til tider kaste nyt lys over et problem eller give det en ny drejning. Et
maleri kommer til at se anderledes ud, hvis man sætter det i en smal aluminiumsramme i stedet for i
en bred, snørklet guldramme. På samme måde kan vi arbejde med 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 uønsket adfærd.
Det vil dermed også være den adfærd, 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? Det barn, som kunne opfattes som irriterende, kan også forstås som et
interesseret og aktivt barn. Altså egenskaber, vi tolker som positive.

Vend mønten

Irriterende

Interesseret

Påtrængende
Forstyrrende
Blander sig

Nysgerrig
Aktiv
Deltagende
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Når vi vender mønten, er vi som vigtige voksne med til at forme barnets selvopfattelse og gøre det
muligt for det at udvikle sig positivt. På den måde får barnet flere og anderledes handlemuligheder og
undgår at blive stemplet som ”et irriterende barn”. Ved at vende mønten får du chancen for at
anerkende barnet for den gode intention, og anerkendelse er med til at skabe selvtillid, selvagtelse og
selvværd.
Mønten kan også vendes, når du tænker på børnenes forældre og dine kollegaer. Sig til dig selv:
Hvilke positive sider er der af den adfærd, som jeg lige nu opfatter som negativ?
Læringshistorie 1 – Vend mønten
En dreng var meget udadreagerende og svær at magte for os, og vi begyndte at tvivle på vores egen
praksis. Der var brug for, at mønten blev vendt. Vi fokuserede på drengens ressourcer og valgte
aktiviteter, som vi vidste, ville give ham succeser. Vi oplevede en mærkbar ændring. Udadrettetheden
formindskedes meget kraftigt, og drengen kan nu indgå i leg og samvær med de andre børn. Han har
fået en anden status blandt børnene og er blevet ”legskaber” med en positiv betydning for gruppen.

Læringshistorie 2 – Vend mønten
En pige, som tidligere var meget i konflikt med de andre børn og blev udelukket fra legen, er kommet
ind i fællesskabet ved, at vi har vendt mønten i forhold til hende og bevidst har valgt en positiv vinkel.
Nu begynder de andre børn at bruge personalets positive ord, når de taler om hende, og pigen er
blevet mere glad og rolig.

Læringshistorie 3 – Vend mønten
På Blå Stue skulle vi modtage et barn fra en mor, hvis ældre børn tidligere havde gået i børnehaven.
Vi kunne tydeligt huske, hvordan hun altid irettesatte os, og vi orkede ikke at skulle have flere børn
fra den familie. Men så valgte vi at vende mønten: Moderen havde jo altid alting i orden, fx altid det
rette tøj med til børnene, og de ældre søskende var nogle superdejlige børn. I personalegruppen
snakkede vi om de positive ting hos moren, og nu er der som om, at hun er blevet MEGET MERE
samarbejdsvillig. Vi har fået lyst til at snakke med hende, og stemningen er mere afslappet.

Læringshistorie 4 – Vend mønten
Vi har en mor, som altid kom med kritiske spørgsmål til personalet: ”Hvorfor har I ikke…” osv., og alle
de spørgsmål gjorde os usikre på os selv. Så vi vendte mønten. Moderens adfærd kunne jo også ses
som en utrolig stor interesse; både for institutionen og hendes barn. Nu inddrager vi moren i, hvordan
vi planlægger dagligdagen. Hun er uddannet inden for køkkenbranchen, og vi har bl.a. involveret
hende i udarbejdelse af vores kostpolitik. Vi ser hende nu som en ressource, og ikke som en
irriterende forældre, der hele tiden vil kontrollere vores arbejde. Der er også meget mere tillid mellem
os nu.

Læringshistorie 5 – Vend mønten
Jeg har en kollega, som jeg tidligere var irriteret på. Jeg syntes, at hun fyldte meget og altid skulle
bestemme. Jeg valgte at vende mønten og se hende som en person, der sætter meget i gang og altid
var parat til at tage ansvar. Det har gjort vores samarbejde meget bedre.
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Hjerte og kaktus
Når et barn fylder meget i institutionen og i personalets bevidsthed, kan ’Hjerte-kaktus-modellen’
være et redskab, der kan skabe en mere positiv indstilling til barnet. Med ”hjerte” forstås den positive
adfærd og de sider, der er lette at holde af og anerkende. Med ”kaktus” forstås den uhensigtsmæssige
adfærd.

Hjerte og kaktus

Processen er som følger:
1. Identificer barnets ”kaktussider.”
2. Identificer barnets ”hjertesider.”
3. Beskriv i hvilken kontekst hver ”kaktusside” observeres.
4. Beskriv i hvilken kontekst hver ”hjerteside” observeres.
5. Formuler

aktivitetsforslag/udviklingsmuligheder

i

relation

til

kontekstbeskrivelserne.

Udfordringen er at fremme de kontekster, hvor barnets ”hjertesider” er blevet identificeret.
Når hjerte- og kaktussiderne er kortlagt, kan mønten vendes i forhold til kaktussiderne og der kan
reflekteres over, hvilke gode sideeffekter den uhensigtsmæssige adfærd har.
Afslutningsvis kan der, med udgangspunkt i både ”hjerte- og kaktussider” formuleres læringsmål for
barnet.
’Hjerte-kaktus-modellen’ kan anvendes i personalegruppen, sammen med forældrene og i nogle
tilfælde sammen med børnene.
Læringshistorie 1 – Hjerte-kaktus
Vi har afprøvet ’Hjerte-kaktus-modellen’ som forberedelse til en forældresamtale omkring et barn,
som har problemer. Da vi forberedte os, så vi overraskende, at hjerte-ordene var langt i overtal, og
det gav et rigtig godt udgangspunkt for samtalen. Vi var i forvejen lidt nervøse – også fordi
forældrene var meget i forsvarsposition. Vi startede mødet med at præsentere ’Hjerte-kaktusmodellen’ og viste dem, hvor mange hjerte-ord, der var blevet skrevet om deres dreng. Herefter var
det slet ikke noget problem at tale med forældrene om de udfordringer, der jo også var i forhold til
drengen. Da vi gik fra mødet var vi ”helt høje”, så godt var det gået.
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Læringshistorie 2 – Hjerte-kaktus
Vi bruger modellen på personalemøder og til forberedelse til forældresamtaler. Hver gang, vi på et
personale- eller stuemøde nævner en kaktus-side hos et barn, så skal vi også finde en hjerte-side. Det
betyder, at vi i langt mindre grad fortaber os i at fortælle de negative historier, og drøftelserne på
møderne bliver langt mere løsningsorienterede.

Læringshistorie 3 – Hjerte-kaktus
Til forældresamtaler og rapporter laver vi 2 sole med stråler. En ressource-sol med alt det, barnet er
god til; fx flot sprog, mange venner og god fantasi. Og en udfordrings-sol med det, som barnet lære;
fx lære at synge, få flere venner og tage tøj på. I overført betydning er vores opgave at få barnet til at
skinne!!

Ressourcer

Udfordringer

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 ’IN-knappen’ er tændt, er du interesseret i at
høre andres version af historien og spørge ind til, hvad de synes, tænker og gør.

IN – knappen

IN
I = Interesseret
N = Nysgerrig

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. Men når din IN-knap 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 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 synes,
at det er OK, hvad han eller hun siger. Du kan fx sige ”Hvad så?”, ”Fortæl mere”, ”Hvad
betyder…?”, ”Ja?”, for at få den anden til at fortælle mere.
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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 opdage nye sider hos den, du taler med, og se at verden ikke altid er, som du
tror. Du får mere at vide, og andre vil sætte pris på at tale med dig.
Læringshistorie 1 – IN-knappen
I vores institution har vi meget fokus på brug af IN-knappen over for forældrene. Det har bl.a.
medvirket til, at en udsat familie på egen hånd har ”kopieret” en aktivitet fra institutionen: Familien
har for første gang nogensinde selv været på skovtur og haft en rigtig god oplevelse. Nu efterspørger
forældrene, hvornår næste tur i institutionen skal foregå, for de glæder sig til det.

Læringshistorie 2 – IN-knappen
Er forældrepar meddelte, at deres barn ikke måtte deltage i institutionens længere gåture, fordi
barnet efterfølgende havde smerter i benene om aftenen og om natten. I starten var jeg noget
skeptiske og mente, at forældrene var lige lovlig overbeskyttende. Men så prøvede jeg at tænde INknappen. Forældrene fik lov til at fortælle og uddybe, hvad der bekymrede dem, og jeg fik en større
forståelse for situationen. Vi aftalte, at fysioterapeuten skulle komme forbi og undersøge barnet. Det
viste sig, at barnet havde hypermobile led og derfor havde brug for specielle hensyn i børnehaven.

Læringshistorie 3 – IN-knappen
Vi bruger IN-knappen i samværet med børnene i de små situationer i dagligdagen. Her finder vi ud af,
hvad de synes er spændende. Eksempelvis at se på en frø, man har fanget, at begrave en muldvarp,
eller hvad de har lavet i weekenden?

Container-metoden
Når du står i en følelsesladet situation, hvor en anden person er frustreret eller vred, så kan du let få
oplevelsen af, hvordan dine egne følelser blusser op. Det kan være svært at reagere professionelt, når
du er vred, frustreret eller føler dig uretfærdig behandlet. Men ikke desto mindre er en professionel
tilgang nødvendig, når du møder problemer som en del af dit arbejde.

Container - metoden
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Her kan det være en god hjælp at bruge ’Container-metoden’. Containeren er mental og dermed
usynlig. Forestil dig, at du holder en container eller beholder 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 med den anden omdirigerer du nu det, vedkommende 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 dette. 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 vi taler om?” 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.
Lad os foretage et tankeeksperiment: Hvad er fordelen ved at møde modstand? Hvis du tillader dig at
tænke, at der er noget godt modstand, 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.
Er der ikke tid til her og nu at snakke om det, den anden opfatter som problematisk, så sig, at du vil
opfordre til, at I sammen ”parkerer” problemet og tager det op igen senere – gerne med angivelse af
hvornår. Det giver den anden ro at vide, at vedkommende er blevet hørt og kan blive det igen, og I
får begge mulighed til at reflekterer, hvilket nogle gange løser problemet uden yderligere indsats.
Læringshistorie 1 – Container - metoden
Hos os har vi fået en ”jamre-måtte” på kontoret. Hvis man vil af med frustrationer og negative
historier, skal vi stille sig på jamremåtten. Så trykke kollegaerne på deres IN-knap og lytter. Men når
vi går fra måtten, forventes det, at vi stopper med de negative historier.

Læringshistorie 2– Container - metoden
Når forældrene brokker sig, bruger vi containermodellen på følgende måde: ”Det lyder, som om du
har behov for at komme af med en masse, du er utilfreds med. Skal vi ikke hive ”brok-spanden? Så
kan vi bagefter snakke om, hvad der kan gøres ved det.”
Det giver et frirum til at komme af med det negative, og forældrene har bagefter lettere ved at
snakke løsninger.
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Læringshistorie 3 – Container - metoden
På min stue har vi en pige, som let bliver utålmodig og urolig, når tingene ikke går efter hendes
hoved. Når hun ikke vil møde kravene fra den voksne, siger hun hurtigt, at hun savner far. Dette sker
mange gange hver dag. Vi har derfor indført en ”jeg savner far-stol”, hvor hun kan sætte sig, når hun
har brug for det. Jeg sætter mig og snakker lidt med hende om, at det er OK at savne far; derved
giver jeg hende accept og anerkendelse. Hun får mindre og mindre brug for stolen.

Jeg kan - metoden

Jeg kan - metoden

’Jeg kan-metoden’ er udviklet i Finland af psykiater Ben Furman til børn i 4-7-årsalderen, og den har
efterfølgende bredt sig til mange lande og bruges nu til flere forskellige målgrupper; både børn og
voksne. Metoden hjælper børn til at overvinde vanskeligheder på en positiv og konstruktiv måde ved,
at de lærer sig nye færdigheder.
Ben Furman råder til, at metoden følges ret præcist. Det betyder, at man skal forholde sig til 15 trin
og blive fortrolig med dem:
1. Omdan problem til færdigheder.
2. Bliv enige om den færdighed, der skal læres.
3. Tal om fordele ved færdigheden.
4. Find på et navn.
5. Vælg en superhjælper.
6. Find personer, der kan hjælpe og støtte barnet.
7. Styrk barnets selvtillid.
8. Planlæg en fest.
9. Vis færdigheden.
10. Fortæl det til andre.
11. Træn færdigheden.
12. Husk færdigheden.
13. Fejr succesen.
14. Giv færdigheden videre.
15. Videre til næste færdighed.
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’Jeg kan-metoden’ bygger på den opfattelse, at børn ikke har problemer, men blot mangler at lære
nogle færdigheder. Hvis børnene lærer disse færdigheder, forsvinder problemet.
Når opmærksomheden flyttes fra det problematiske, tunge og svært løselige til muligheden for
handling, bliver det både sjovere og mere overskueligt for barnet. Samtidig flyttes personalets fokus
fra at være mini-terapeuter (hvilket de ikke er uddannede til), mod det, de er gode til, nemlig at guide
børn i deres læreproces.
Det kan være svært at omdanne et stort og komplekst problem til en enkelt færdighed. Derfor er det
vigtigt at dele problemet op og identificere færdigheder, der ligger inden for barnets rækkevidde.
Denne måde at anskue læring på kan anvendes i mange situationer i hverdagen. Vi vælger at
benævne den de 4 s’er – en huskelinie, 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 det. Derfor er det vigtigt at
planlægge den pædagogiske aktivitet, så barnets læringsmåle er inden for rækkevidde (små
læringsmål) og ligger inden for nærmeste udviklingszone (sikre læringsmål). Det er ligeledes vigtigt
at anerkende indsatsen ved at tale om den og evt. fejre den (synlig indsats). Endelig bør personalet
følge barnets læreproces og støtte det, så resultatet nås (succes).
En anden væsentlig pointe, er at færdigheder ikke må beskrives med ord, der er knyttet til det
oprindelige ”problem”. Hvis dette er tilfældet, er problemet ikke rigtig forsvundet. Fx er det ikke
hensigtsmæssigt, at en færdighed kaldes ”At holde op med at drille”, idet ’drille’ stadig er nøgleord i
sætningen og stjæler al opmærksomheden. Spørg i stedet barnet: ”Når du vil holde op med at drille
de andre børn, hvad vil du så gøre i stedet?” Så kan den ønskede færdighed blive til fx ”At lege godt
sammen” eller ”At have gode venner”. Her benyttes således redskabet ’Sig ikke IKKE’ i dialogen med
barnet.
Læringshistorie 1 – Jeg kan - metoden
En 5-årig dreng kom dagligt i konflikt i garderoben, hvor han drillede og slog de andre børn, væltede
ting og ikke selv tog sit tøj på. Jeg satte et mål sammen med ham, nemlig at få ”ro på” i garderoben
og efterfølgende komme ud og være gode venner med de andre på legepladsen. Han valgte en
Gormiti-figur som hemmelig hjælper og en pædagog, som måtte støtte ham. Belønningen for en god
dag i garderoben var et klistermærke – og festligholdelsen, når færdigheden var lært, bestod i at bage
kage til stuen. Under den kommende tids arbejde med færdigheden, lykkes det for drengen at nå
målet flere og flere dage, og til sidst blev der stort set ro i garderoben. Han var vældig stolt over, at
det lykkedes for ham, og han gik meget op i klistermærkerne. De andre børn accepterede, at ting blev
gjort på denne måde for drengen, og der var overhovedet ingen diskussioner om, hvorvidt andre
måtte få særordninger – hvilket de voksne ellers havde forventet.
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Læringshistorie 2 – Jeg kan - metoden
Til møder i vores specialinstitution har forældrene ofte ønsker og håb for deres børn, men umiddelbart
er ønskerne urealistiske. Forældrene får mulighed for at formulere deres tanker – dernæst udarbejder
vi en handleplan i fællesskab. Denne plan tager udgangspunkt i forældrenes ønsker, men med delmål
(ofte meget små), som er realistiske i forhold til, hvad barnet kan lige nu. Det, at målene gøres
målbare, giver ofte forældrene et mere positivt syn på deres barns formåen, og fokus flyttes fra alt
det, som barnet ikke kan.

Læringshistorie 3 – Jeg kan - metoden
En dreng på 5 år havde i en meget lang periode voldsomme raseriudbrud, når han følte sig forurettet,
drillet, irriteret mm. Han slog, sparkede, kradsede og råbte af børn og voksne. Jeg snakkede med ham
om at finde en god metode til at komme af med vrede og frustrationer uden at lade det gå ud over
andre. Han fandt selv frem til, at det hjalp at holde ved en sten i lommen, når han mærkede, at han
blev gal. Det blev en kæmpe succes for ham, og han har altid 2-3 sten liggende i garderoben, hvis
han nu skulle tabe den sten, han har i lommen. I starten huskede vi ham på at fiske stenen op af
lommen, når der var behov for det, men nu er han så bevidst om stenen, at han selv klarer det. Vi ser
ham jævnligt stå og knuge stenen og bagefter lege videre med de andre uden konflikt.
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Del III: Pædagogisk systematik
Internt i daginstitutionen trives ofte mange forskellige opfattelser af, hvordan konkrete problematikker
og tiltag omkring udsatte børn gribes an. Det er muligt at anskue dette som en fordel, fordi den
enkelte pædagog/pædagogmedhjælper herved har et personligt råderum. Men der opstår også en
faglig faldgruppe med hensyn til pædagogisk refleksion og kvalitet. Hvis der udføres flere forskellige
former for pædagogisk praksis i forhold til udsatte børn, hvorledes sikres så, at disse praksisser alle er
lige kvalificerede? Det må således anses som yderst væsentligt, at institutionen identificerer den mest
kvalificerede praksis samt vurderer, hvordan det er muligt at implementere denne i institutionen.
Dette kræver, at der kastes et kritisk blik på de praksisser, som institutionen har i dag.
At kaste et kritisk blik på noget betyder at stille spørgsmål. Disse spørgsmål skal bidrage til refleksiv
virksomhed:


Hvad gør vi i dag?



Er det, vi gør i dag, i overensstemmelse med vores værdier og pædagogiske principper?



Bidrager det, vi gør i dag, til at opfylde vores målsætninger; både i relation til den pædagogiske
praksis og i relation til barnet/familien?



Er der andre handlemåder, der i højere grad ville være i overensstemmelse med vores værdier og
pædagogiske principper?



Er der andre handlemåder, der i højere grad ville opfylde vores målsætninger?

Arbejdet med disse spørgsmål vil bidrage til, at institutionen får præciseret netop den praksis, som
kendetegner den ønskede kvalitet. Dertil kommer, at der skabes en fælles forståelsesramme for
arbejdet med udsatte børn, hvilket både bidrager til en overordnet fælles praksis, og til at den enkelte
medarbejder føler sig tryg ved at arbejde med udsathedsproblematikken.

Pædagogisk handleplan for arbejdet med udsatte børn
Arbejdet med formulering af handleplaner er en fælles opgave for institutionen. Daginstitutioner er
forskellige, ligesom børn og forældre er forskellige. Handleplanlægningen bør afspejle denne
forskellighed, og det giver derfor umiddelbart heller ikke mening at præsentere én færdig model for
den eksemplariske handleplan. I stedet vil vi præsentere forskellige skemaer (nr. 1 – 4), som kan
tjene til inspiration for handleplanlægning i forhold til udsatte børn. Skema nr. 1 bør ses som en
obligatorisk indledning, hvorefter der frit kan vælges mellem skemaerne 2A+B, 3 eller 4 i forhold til
udarbejdelse af selve handleplanen.

Sammenhæng med værdier, målsætninger og principper
Når institutionen udarbejder en handleplan med fokus på udsatte børn og deres familier, er det en
nødvendighed, at den er i overensstemmelse med og tager udgangspunkt i institutionens værdier, mål
og pædagogiske principper. På den måde sikres samtidig en sammenhæng med institutionens
pædagogiske læreplan. Der er derfor en række overordnede spørgsmål, som skal besvares, inden
handleplanens praktiske faser kan drøftes og nedskrives – skema nr. 1.
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Skema nr. 1:
Institutionelle værdier
Institutionelle
målsætninger

Pædagogiske principper

VÆRDIER, MÅL OG PRINCIPPER
Hvad er kendetegnende for institutionen til alle tider og i alle
sammenhænge?

Fx demokrati og ligeværdighed.
Hvilke overordnede målsætninger eksisterer for det pædagogiske
arbejde i institutionen?

Fx at alle børn oplever sig selv som en betydningsfuld del af det
institutionelle fællesskab.
Hvorledes tænkes handleplanen at bidrage til indfrielse af disse
målsætninger?

Fx at sikre kvalitet i arbejdet med børn med særlige behov.

Fx at institutionen agerer som en samlet enhed.
Hvilke overordnede pædagogiske principper er kendetegnende for
institutionens praksis?

Fx at det pædagogiske personale rummer og forstår
sociokulturelle forskelle.

Fx at det pædagogiske personale kommunikerer anerkendende.

Fx at der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger
og præferencer.

Handling i forhold til 2 former for udsathed
Omfanget af de handlinger, en institution iværksætter i forhold til udsatte børn, påvirkes bl.a. af den
type udsathedsproblematik, der er tale om i den konkrete sammenhæng. Det kan derfor være
hensigtsmæssigt at have to typer handleplaner; én rettet mod den udsathed, der skyldes midlertidige
og forbigående faktorer, og én rettet mod den type udsathed, der er af længerevarende og mere
kompleks karakter.
Midlertidig udsathed opstår fx i forbindelse med forældrenes skilsmisse, midlertidig sygdom i
familien, flytning eller dødsfald i familien. De fleste børn møder på et eller andet tidspunkt i deres liv
én eller flere af disse påvirkninger, hvilket betyder, at de i en kortere eller længere periode er mere
sårbare og kan have behov for ekstra støtte. Det pædagogiske personale i institutionen får ofte
kendskab til denne type udsathed gennem information fra familien og har rimelig let ved at sætte sig
ind i problematikken, da den er almenmenneskelig og ofte til en vis grad selvoplevet.
Længerevarende udsathed skyldes mere komplekse fysiske, psykiske og/eller sociale faktorer, der
ofte er indbyrdes afhængige. Her kan det pædagogiske personale have sværere ved at forstå og leve
sig ind i barnets situation, fordi de ikke selv har oplevet noget tilsvarende, eller fordi problemet synes
forbundet med en livsstil eller levevilkår, som ligger langt fra egne præferencer. Institutionen oplyses
ofte ikke af familien om problematikken, og institutionen er derfor afhængig af afdækning gennem
observation af en række tegn inden for følgende fem kategorier:
Kategori 1

: Tegn ved forældrene; fx alkoholmisbrug eller følelsesmæssig uformåenhed.

Kategori 2

: Tegn ved barnets samspil med andre; fx aggressiv adfærd eller isolation.

Kategori 3

: Tegn ved forsømmelse; fx dårlig hygiejne eller ikke årstidssvarende påklædning.

Kategori 4

: Tegn ved barnets psykiske tilstand; fx nedtrykthed eller frygtsomhed.

Kategori 5

: Tegn på mishandling; fx uforklarlige blå mærker eller kropsmærker efter afstraffelse.
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Med fokus på forskelligheden i indsatsen overfor børn, der er midlertidigt eller længerevarende
udsatte, kan skema nr. 2A og 2B benyttes. Her vurderes bl.a., hvem der skal handle, hvor hurtigt der
skal handles, hvem der skal inddrages, og hvordan observation og valg af pædagogiske tiltag er en
del af indsatsen. Institutionens personale nedskriver svarene på spørgsmålene og tilføjer gerne andre
relevante spørgsmål og svar.
Skema nr. 2A:
HANDLEPLAN VED MIDLERTIDIG UDSATHED
Eksempler
på
typer
af
udsathed,
som
institutionen betragter som midlertidige.
Samtale med forældrene – hvornår og hvem?
Samtale med barnet – hvornår og hvem?
Råd til forældrene?
Pædagogiske tiltag målrettet barnet?
Evaluering og dokumentation?

Skema nr. 2B:
HANDLEPLAN VED LÆNGEREVARENDE UDSATHED
Eksempler på typer af udsathed, som institutionen
betragter som længerevarende.
Tegn på udsathed?
Bekymringsfase – hvor lang tid?
Samtale med forældrene – hvornår og hvem?
Samtale med barnet – hvornår og hvem?
Pædagogiske tiltag målrettet barnet?
Evaluering og dokumentation?
Tværfagligt samarbejde?
Underretning til offentlig myndighed?

Handling på en tidslinie
I stedet for at have to adskilte handleplaner som skema nr. 2A og 2B ligger op til, kan man vælge at
arbejde med én overordnet handleplan; uanset hvad udsathedsproblematikken er koncentreret
omkring. Handleplanen afsluttes hurtigere ved midlertidig udsathed, og den fortsætter med flere
handlefaser ved længerevarende udsathed. Dermed opstilles en række handlinger i kronologisk
rækkefølge i et flowdiagram. Et flowdiagram er en kvalitetsudviklingsmodel, der er særligt egnet til at
beskrive forløb.
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Hvis institutionen vælger at arbejde med et flowdiagram, skriver personalet de forskellige handlinger
(fx observation, bekymringsfase, samtale med forældre) på post-it-sedler, som flyttes rundt, til der er
fundet en tidsmæssig rækkefølge:

Post-it-sedlerne og den tidsmæssige
rækkefølge,

der

er

fundet,

bliver

herefter et systematisk udgangspunktet
for udarbejdelse af handleplanen.

Skema nr. 3 er et eksempel på, hvordan en daginstitution først har identificeret en række relevante
handlinger for herefter at placere dem i kronologisk rækkefølge i modellens første kolonne. Herefter er
hver handling uddybet i de øvrige kolonner.
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Skema nr. 3:

Bekymring

KRONOLIGISK HANDLEPLAN FRA
Hvad gør vi hver
gang?
Er bevidst om forhold,
der kan bekymre.
Drøfter med kollega
samme dag, som
bekymringen opstår.

Observation

Refleksion i
personalegruppen

Forældresamtale

Pædagogiske tiltag

Opfølgning

Inddragelse af
tværfaglige
samarbejdspartnere
Evaluering

Ser efter specifikke
tegn.
Opmærksomhed på
barnets samspil med
andre børn, pædagoger
og forældre.
Evt. supplering med
tests.
Drøftelse af udsatte
børn er fast punkt på
både stue- og
personalemøde.
Der skrives referat.
Beslutning om det
videre forløb.
Leder og
kontaktpædagog er
med til mødet.
Forældre får
observationsrapport 23 dage før mødet.
Brug af mødeskabelon.
Aftale om mål og
fremtidige tiltag.
Fokus på barnets
ligeværdige deltagelse i
praksisfællesskaber.
Fokus på barnets
kompetencer.

Drøftes i
personalegruppen.
Kontaktpædagog og
leder tager beslutning
om indstilling.
Evaluering af både
forløbet og af den
læring, der skal bruges
fremadrettet.

ARBEJDET MED UDSATTE BØRN
Pædagogisk
Relevante
udgangspunkt
overvejelser?
Giver bekymringen
Observation tager
anledning til yderligere udgangspunkt i lege og
tiltag?
sociale sammenhænge.
Kuno Beller, TRAS,
tilrettelagt
aktivitetsobservation.
Hvad observeres,
hvordan, af hvem,
hvor længe?
Hvordan
dokumenteres?

Hvor alvorligt er det,
og hvor hurtigt skal
der handles?
Hvad skal der gøres,
og hvem skal gøre
det?

Kollegial supervision
med reflekterende
team.

Skriftlig indbydelse til
forældrene?
Hvordan gribes mødet
an?
Referat?

Fokus på løsninger.
Udgangspunkt i barnets
og forældrenes
kompetencer.
Åbenhed, anerkendelse
og omsorg.

Hvordan inddrages
forældrene?

Anerkendende
pædagogik.
Fokus på
praksisfællesskaber.

Hvem skal gøre hvad i
opfølgningen?
Tidshorisont for
opfølgning?
Hvad skal gøres i
ventetiden?
Opfølgning?

SMTTE-modellen
anvendes til opfølgning
og evaluering.
Anerkendelse af andre
fagpersoners bidrag.

SMTTE-modellen.
Brug af forældrene som
informanter.

Handling med fokus på de involverede parter
Flowdiagrammet anskuer handlinger som noget, der foregår i en bestemt rækkefølge med mulighed
for at placere handlingerne på en tidslinie. Dette giver et godt overblik, men rummer samtidig risikoen
for, at institutionen ikke er opmærksom på, at et konkret behov kan optræde på varierende
tidspunkter i forløbet. Fx er information til forældrene vigtig i hele forløbet og ikke kun på et bestemt
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givet tidspunkt. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at fokusere på de involverede parter frem for
selve handlingen.
Skema

nr.

4

fokuserer

på

en

dynamisk

inddragelse

af

mulige

parter:

Barn,

forældre,

institutionspersonale og andet fagligt personale (fx psykolog eller sundhedsplejerske). Ved at placere
handlingerne i lodrette kolonner, hvor handlingerne rettes mod de involverede parter, fremkommer
ideer til, hvad en handling over for én part kræver i forhold til en anden. Fx kan en forældresamtale
efterfølgende medføre et behov for supervision hos det involverede institutionspersonale. Eller det kan
være hensigtsmæssigt, inden afholdelse af en forældresamtale, at gå i dialog med det øvrige
institutionspersonale eller PPR.
Skema nr. 4:
HANDLEPLAN FOR ARBEJDET MED UDSATTE BØRN
Barnet
Forældrene
Institutionspersonalet
Tegn på
udsathed

Konsensus omkring tegn
på udsathed?

Bekymringsfase

Inddragelse – i så
fald hvordan?

Tidsperspektiv?

Observation

Inddragelse – i så
fald hvordan?

Hvem observerer?
Hvad observeres?
I hvilken kontekst
observeres?
Fastholdelse af
resultaterne?
Konsensus omkring
problemstillingen?
Interne retningslinier
ved samtale?
Kollegial supervision?

Samtale

Samtale med
barnet?
Hvem tager
samtalen?
Hvornår?
Hvordan?

Særlig indsats

Hvilken
indsats?
Med hvilken
begrundelse?

Evaluering

Inddragelse –
i så fald
hvordan?
Inddragelse –
i så fald
hvordan?

Dokumentation

Samtale med
forældrene?
Hvem tager
samtalen?
Hvornår?
Hvordan?
Mødeindkaldelse?
Mål for fremtidig
indsats?
Aftale om
opfølgning?
Inddragelse – i så
fald hvordan?
Særlig indsats i
hjemmet?
Inddragelse – i så
fald hvordan?
Inddragelse – i så
fald hvordan?

Udarbejdelse af plan for
særlig indsats?

Hvordan evalueres?
Hvornår evalueres?
Hvem evaluerer?
Hvordan dokumenteres?
Hvem dokumenterer?

Andet fagligt
personale
Dialog med
relevante
parter?
Dialog med
relevante
parter?
Dialog med
relevante
parter?
Observation ved
tværfagligt
personale?
Supervision?
Deltagelse ved
samtale?

Dialog med
relevante
parter?
Deltagelse ved
særlig indsats?
Tværfaglig
evaluering?
Tværfaglig
dokumentation?

Anbefalinger
Det er vigtigt at være opmærksom på, at en nedskrevet handleplan for udsatte børn ikke sikrer, at
der rent faktisk handles, når et problem opstår. For at handleplanen ikke blot bliver et stykke støvet
papir i en skuffe, er det nødvendigt, at institutionens personale har ejerskab til planen. Selve
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processen med at udforme handleplanen og efterfølgende at revidere den er lige så vigtig som selve
dokumentet. Ligeledes er drøftelsen af begrebet ’udsathed’ og differentiering af udsathedsgraden
væsentlig for en fælles forståelse af hvilke børn, planen gælder. Nyansatte skal have forklaret
handleplanen, når de introduceres for husets øvrige procedurer, og når et udsat barn er genstand for
samtale, skal handleplanen naturligt findes frem. Tilsvarende skal det efterfølgende evalueres, om
handleplanen er blevet fulgt og på hvilke måder, den har vist sin værdi.
Og jo mere konkret en handleplan udformes, desto større anvendelsesgrad kan der forventes.
Dette fører til en påmindelse om, at en handleplan på den ene side skal sikre ensartetheden i den
måde, man griber problemer an på, men på den anden side også er en ramme, inden for hvilken man
kan handle situationsbestemt. Det er vigtigt, at handleplanen bliver et dynamisk redskab, der rummer
mulighed for tilpasning i den konkrete situation – fulgt af en redegørelse for de pædagogiske
begrundelser herfor.

Den pædagogiske læreplan
Indførelsen af den pædagogiske læreplan skal, ud over ønsket om at fremme en læringskultur i
daginstitutionsregi, ses som en væsentlig del af den nuværende regerings indsats for at modvirke
negativ social arv.
Det fremgår af loven, at den pædagogiske læreplan skal “[…] beskrive dagtilbuddets arbejde med mål
for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og
metoder.”
I bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner opstilles seks temaer, der som minimum skal arbejdes
med: “Sproglige kompetencer”, “Sociale kompetencer”, “Personlige kompetencer”, “Naturen og
naturfænomener”, “Kulturelle udtryksformer og værdier” og “Krop og bevægelse”.
Det præciseres, at barnet er med til at skabe sin egen læring, og at det pædagogiske personale i
praksis skal fokusere på barnets potentialer og kompetencer. Der skal tages hensyn til børns
forskellige forudsætninger ved tilrettelæggelsen af læringsmiljøer, og læreplanen skal indeholde
overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med særlige behov.
Denne måde at anskue læring på er i høj grad i overensstemmelse med dette inspirationsmateriales
teoretiske læringsperspektiver. Dog synes bekendtgørelsen at have en væsentlig mangel, da
institutionen, ifølge bekendtgørelsen, ikke er forpligtet til at redegøre for, hvorledes de beskrevne
metoder omsættes og anvendes i daglig pædagogisk praksis. En sådan forpligtigelse vil kunne bidrage
yderligere til, at det pædagogiske personale bliver bevidstgjorte om den praksis, der bedrives i
institutionen.

Skema for arbejdet med den pædagogiske læreplan
Nedenstående skema (skema nr. 5) er et eksempel på, hvordan den pædagogiske læreplan kan
opbygges. Arbejdet med skemaet bidrager for det første til et systematisk overblik over relevante
indholdsområder i læreplanen, for det andet til at tydeliggøre relevante inkluderende pædagogiske
principper og for det tredje til at beskrive daglig pædagogisk praksis ud fra disse principper. Under
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hvert indholdsområde lægges der op til, at det pædagogiske personale forholder sig til en række
spørgsmål, hvilket bidrager til refleksion.
Grundet skemaets længde er det ikke muligt, at præsentere dette på en enkelt side, hvorfor skal det
pointeres, at skemaet skal ses som sammenhængende og bør arbejdes med dynamisk.
Skema nr. 5: Den pædagogiske læreplan
Læreplansetablering


Hvordan og af hvem udformes læreplanen?



Hvordan er denne etablering forenelig med, at samtlige pædagogiske medarbejdere
involveres?



Hvordan udvikles ejerskab i forhold til læreplansetableringen?
Pædagogiske værdier, normer og holdninger



Hvilke værdier, normer og holdninger er bærende i institutionen?



Hvorfor er det netop disse værdier, normer og holdninger, som er bærende?



Hvordan er institutionens værdier, normer og holdninger forenelige med ligeværdighed og
respekt for kulturelle forskelligheder?



Hvordan sikres, at institutionens værdier, normer og holdninger er forenelige med børns
mulighed for social interaktion?



Hvordan er institutionens værdier, normer og holdninger dynamiske?
Pædagogiske mål



Hvad ønsker institutionen at fremme hos børnene?



Hvorfor er dette vigtigt?



Hvordan er disse mål forenelige med, at barnet udvikler forståelse og respekt for kulturelle
forskelligheder?



Hvordan er disse mål forenelige med, at barnets kulturelle og sociale kapital fremmes?
Pædagogiske principper



Hvilke pædagogiske principper er kendetegnende for institutionens praksis?



Hvordan er disse principper forenelige med, at det enkelte barn anerkendes med
udgangspunkt i dets forudsætninger og præferencer?



Hvordan er disse principper forenelige med, at barnets følelser og disses udtryk anerkendes?



Hvordan er disse principper forenelige med, at barnets forudsætninger, præferencer og
ressourcer danner udgangspunkt for læring i praksis?



Hvordan er disse principper forenelige med, at barnet indgår i institutionens fællesskaber
som ligeværdig deltager?



Hvordan

er

disse

principper

forenelige

med,

at

barnet

indgår

i

heterogene

praksisfællesskaber?
Rammebetingelser


Hvordan understøtter institutionens rammebetingelser institutionens pædagogiske værdier,
mål og principper?



Hvordan

understøtter

institutionens

rammebetingelser

barnets

mulighed

for

social

interaktion?
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Temamål og institutionel praksis


Hvilke mål opstilles for de seks læreplanstemaer?



Hvordan er disse mål i overensstemmelse med institutionens værdier og pædagogiske mål?



Hvordan omsættes pædagogiske værdier, mål, principper og temamål i daglig pædagogisk
praksis?



Hvordan er denne praksis forenelig med differentiering i forhold til barnets forudsætninger
og præferencer?



Hvordan

er

denne

praksis

forenelig

med,

at

praksisfællesskabets

virksomhed

er

meningsfuldt for barnet?


Hvordan er denne praksis forenelig med, at barnets ressourcer anvendes aktivt i praksis?



Hvordan er denne praksis forenelig med, at barnet bidrager aktivt til praksisfællesskabets
virksomhed?



Hvordan er denne praksis forenelig med, at barnet indgår som ligeværdig deltager i
praksisfællesskaber?



Hvordan er denne praksis forenelig med, at barnets indgår i heterogene praksisfællesskaber?
Evaluering



Hvordan og af hvem evalueres læreplanen?



Hvordan er evalueringen forenelig med målet om, at læreplanen indgår som en aktiv del af
daglig pædagogiske praksis?



Hvordan og af hvem evalueres praksis?



Hvordan er evalueringen forenelig med målet om, at læreplanen skal afspejle praksis?
Dokumentation



Hvem er dokumentationen rettet mod – institutionen, forældrene, det politiske niveau,
omverdenen?



Hvad skal dokumenteres og til hvem?



Hvordan og af hvem dokumenteres?
Implementering



Hvordan sikres, at læreplanen indgår som en aktiv del af daglig pædagogisk praksis?

I den sidste del af inspirationsmaterialet, del IV, behandles temaerne evaluering, implementering og
forankring.
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Del IV: Evaluering, implementering og forankring
Evalueringens væsentlighed
At evaluere betyder at bedømme eller værdisætte noget.
Formålet med evaluering i daginstitutionen er at blive klogere på praksis og at udvikle det
pædagogiske arbejde. Der er altså både et bagudrettet perspektiv, hvor der gøres status over praksis,
og et fremadrettet perspektiv, hvor praksis udvikles og forbedres på baggrund af evalueringens
resultater.
Der vil typisk være to overordnede interesser, når der evalueres. For det første personalets faglige
interesse i egen praksis til gavn for egen udvikling og for børnenes udvikling og læring. For det andet
forældrenes, kommunens og statens interesse i at få viden om, hvordan institutionen klarer sin
opgave, og om praksis lever op til det, der forventes og ønskes.
Evaluering kan let blive omfattende, og det er derfor vigtigt at tænke i systematik og enkelthed, når
en evaluering planlægges. Som en hjælp kan følgende spørgsmål stilles:
1. Hvorfor skal evalueringen foretages?
2. Hvad er evalueringens genstand - dvs. hvad skal vi evaluere?
3. Hvordan skal evalueringen foregå?
4. Hvornår skal evalueringen finde sted?
5. Hvor skal evalueringen foregå?
6. Hvem skal foretage evalueringen?
De seneste år er personalet i daginstitutioner blevet mødt med øgede, formaliserede krav om at
evaluere og dokumenterer deres arbejde; mest tydeligt i relation til den pædagogiske læreplan,
sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger.
Mange institutioner har allerede opbygget en tradition for at dokumentere. Dette gøres på forskellig
vis: Fx via observationer, referater, relationsskemaer, barnets bog, fotos, video, tegninger, forskellige
undersøgelser (ex TRAS og Kuno Beller test), børneinterviews og spørgeskemaer.
Systematisk evaluering har derimod ikke nogen langvarig tradition i daginstitutionsverdenen. Tidligere
har evalueringer været baseret på drøftelser og vurderinger, der i højere grad har bygget på
fornemmelser og sporadisk fokus på enkeltområder, end på systematisk og tilrettelagt dataindsamling.
Når der indsamles data til en evaluering, er det vigtigt at vælge en metode, der er hensigtsmæssig i
forhold til det, der skal undersøges. Vil vi vide, om børns trivsel øges ved en bestemt pædagogisk
indsats, nytter det ikke noget at undersøge deres højde og vægt. Det vil være langt mere
hensigtsmæssigt at undersøge børnenes trivsel ved hjælp af børneinterviews, men det er også en
mulighed at lade personalet tolke, hvad børnene mener, fx via personaleinterviews eller analyse af
børnetegninger - dog med risiko for, at tolkningen ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er
væsentligt, at de oplysninger, der evalueres ud fra, er troværdige, og at de er indsamlet på en
systematik og ensartet måde. Kun herved kan resultaterne undersøges og sammenlignes i
evalueringen.
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En evaluering svarer bl.a. på spørgsmålet: Nåede vi målet? Indledningsvist skal der derfor opstilles
mål for indsatsen, og som hjælp hertil kan SMARTI anvendes. Ordet SMARTI er dannet af
forbogstaverne til de 6 spørgsmål, som stilles i relation til målet: Specifikt? Målbart? Attraktivt?
Realistisk? Tidsbestemt? Involverede parter?
Spørgsmålene kan uddybes på følgende måde:
Specifikt

Er målet præcist og detaljeret?

Målbart

Hvad er beviset/beviserne for, at målet er nået?

Attraktivt

Hvor vigtigt er målet på en skala fra 0-10, hvor 0 = ikke-vigtigt og 10 = meget
vigtigt?

Realistisk

Hvordan hænger målet sammen med den tid, der er til rådighed, og hvor
opnåeligt er målet på en skala fra 0-10, hvor 0 = ikke-opnåeligt og 10 =
opnåeligt?

Tidsbestemt

Hvornår skal målet være nået?

Involverede

Hvem skal involveres for at målet kan nås? Hvilken rolle har de?

For at sikre systematik i planlægningen af både indsats og evaluering kan forskellige hjælpemodeller
anvendes. På kurserne ”Den nødvendige opmærksomhed” og ”Inklusion i dagtilbud” er der bl.a. blevet
arbejdet med modellerne: Udviklingsspiralen, SM(I)TTE og Syvkanten.
I det følgende beskrives to nyudviklede modeller, som er udviklet gennem den dialog, der har været
mellem institutioner og konsulenter i projektperioden. Disse to modeller har fået navnene SMITTE og
KVADO og kan på linje med de øvrige hjælpemodeller kvalificere en evaluering.

62

Evalueringsmodeller
SMITTE
SM(I)TTE-modellen er kendt i mange institutioner som et godt og lettilgængeligt refleksionsredskab.
Modellens formål er at skabe et grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med
praksisforløb.
I nedenstående, nye udformning er modellen blevet udbygget med et I, som står for inklusion, og her
overvejes, hvordan institutionen vil skabe inkluderende læringsmiljøer. Øvrige punkter i modellen
svarer til den traditionelle SM(I)TTE model. Modellen bruges til at konkretisere mål og sørge for, at
der på en dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, der ønskes opnået, og de tiltag og
handlinger, der planlægges for at opnå det.

KVADO
Navnet KVADO er opstået ved begyndelsesbogstaverne i ordene KVAlitet og DOkumentation. KVADO
modellen er en udvikling af et kvalitetsudviklingsskema fra Faxe kommune, og der er i løbet af
projektet ”Inklusion i Dagtilbud” tilføjet nye elementer, der har vist sig væsentlige for en systematisk
planlægning af en pædagogisk indsats.
SM(I)TTE-modellens elementer genfindes i rubrikkerne baggrund, mål, tegn, handleplaner og
evaluering – evalueringspunktet er dog delt i to; en planlægningsfase og en afsluttende fase, der dels
ser bagud og opsamler resultater, dels ser fremad og vurderer både implementering og nye
udviklingsmuligheder.
En række yderligere rubrikker tager højde for, at der også tages stilling til processens formål, hvilke
pædagogiske principper, der ønskes anvendt, hvilke forudsætninger indsatsen kræver, samt hvem der
skal informeres. Endvidere reflekteres over, hvordan temaerne i den pædagogiske læreplan inddrages
i den aktuelle indsats.
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KVADO
Baggrund:
Hvad er baggrunden for at iværksætte tiltaget?
Formål:
Hvad er formålet med tiltaget?
Pædagogiske principper:
Hvilke pædagogiske principper er kendetegnende
tiltaget?
Mål
Indikatorer/tegn Planlægning af
Hvad er
Hvad kan ses,
evaluering
målet/målene
høres og
Hvornår og
(SMART-mål)
fornemmes, når
hvordan skal der
med tiltaget?
målet/målene er
evalueres?
opnået?
Hvordan
fastholdes
resultaterne
(tegn)?
Hvordan
fastholdes
nyidentificerede
tegn?

for
Praksisplanlægning
Hvordan og
hvornår skal
den konkrete
praksis
bedrives og
hvorfor?

Læreplanstemaer
Hvordan
understøtter
tiltaget de seks
læreplanstemaer?

Forudsætninger
Hvad skal der til
for at tiltaget
lykkedes
(rammer,
materialer,
personale etc.)?

Information
Hvem skal
informeres
om tiltaget?
Hvem er
informationen
rettet imod?
Hvordan
informeres og
af hvem?

Evaluering
I hvor høj grad har tiltaget
bidraget til målopfyldelse?
Hvad har været specielt
fremmende for
målopfyldelsen?
Hvad har været specielt
hæmmende for
målopfyldelsen?
Hvordan bruges resultaterne
fremadrettet?
Iværksættes der nye tiltag
på baggrund af
evalueringen?
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Implementering og forankring
Den pædagogiske læreplan kan ses som et udtryk for intenderet pædagogisk praksis – den praksis,
som det pædagogiske personale i daginstitutionen har intentioner om at bedrive. Dette er ikke det
samme som reel pædagogisk praksis – den praksis, som rent faktisk bliver bedrevet i institutionen.
Således er en velskrevet læreplan, som indeholder ”de rigtige” formuleringer, ikke ensbetydende med,
at den institutionelle praksis har samme pædagogiske karakter, som læreplanen beskriver. I
rapporten “Social arv: Sammenfatning 2005” konkluderes, at når pædagogisk personale skal beskrive
praksis, gives der udtryk for ét, men når praksis observeres, ses noget andet. Det er derfor
nødvendigt at beskæftige sig aktivt med implementering. Implementering betyder realisering eller
virkeliggørelse – i dette tilfælde realisering af en bevidst valgt pædagogisk praksis.
For at implementere en pædagogisk praksis – fx den praksis, som institutionen har beskrevet i sin den
pædagogiske læreplan og handleplan i forhold til udsatte børn – må det pædagogiske personale
opfatte læreplanen og handleplanerne som vedkommende og meningsfulde.
Der er tre overordnede egenskaber, som gør sig gældende i relation til en succesfuld implementering;
viden og forståelse, vilje og kapacitet.
Det er væsentligt, at det pædagogiske personale har viden om og forståelse for konsekvenserne af
implementeringen. Denne viden og forståelse er relateret både til det pædagogiske personale selv –
hvilke konsekvenser har en specifik pædagogisk praksis for os? Og til børnene – hvilke konsekvenser
har en specifik pædagogisk praksis for børnene?
Lad os tage den pædagogiske læreplan som eksempel. Da denne blev introduceret i 2004, sås en
umiddelbar modvilje hos det pædagogiske personale, fordi man forestillede sig, at formålet med
læreplanen var en unødvendig kontrol og en ændring af praksis til mere ”skolelignende” karakter.
Evalueringen af de pædagogiske læreplaner peger nu på, at denne modvilje er vendt til en forståelse
for både formålet med og gevinsten ved at arbejde med læreplanen. Således lader det til, at
personalet i daginstitutionerne har fået viden om og forståelse for arbejdet med den pædagogiske
læreplan.
Desuden er kapaciteten afgørende for en succesfuld implementering, hvor kapacitet vedrører
relevante uddannelsesmæssige ressourcer. Et eksempel herpå er, at der i forbindelse med indførelsen
af de pædagogiske læreplaner blev der gennemført kurser for daginstitutionerne for at gøre dem i
stand

til

arbejde

kvalificeret

med

læreplanen.

Tilsvarende

skal

kurserne

”Den nødvendige

opmærksomhed” og ”Inklusion i dagtilbud” sætte institutionerne i stand til at arbejde kvalificeret med
udsatte børn.
Endelig er det væsentligt, at det pædagogiske personale har en vilje til implementering. Viljen er
betinget af, at personalets holdninger er i overensstemmelse med den pædagogiske praksis, som skal
implementeres.
Lad os tage læreplanen som eksempel igen. I bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner fremgår
det, at institutionslederen er ansvarlig for udformning af læreplanen. Det betyder reelt, at
institutionslederen alene, eller i samarbejde med nogle få medarbejdere, kan udarbejde den
pædagogiske læreplan. I implementeringsøjemed er dette problematisk på flere områder. For det
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første giver denne organisering ikke rum til refleksion blandt personalet – viljen til realisering er jo
netop forbundet med samtlige pædagogiske medarbejderes holdningsmæssige enighed. Derfor bør
alle medarbejdere inddrages, når der skal reflekteres over den pædagogiske praksis i forbindelse med
udarbejdelse af den pædagogiske læreplan.
For det andet får man mere lyst til at realisere noget, når man involveres. Kun gennem involvering
kan der skabes et aktivt medejerskab til den pædagogiske læreplan, og personalets deltagelse i
udformningen af læreplanen er derfor helt central.
For det tredje kan læreplanen have en ekskluderende effekt, såfremt den kun udarbejdes af
institutionslederen og/eller nogle få medarbejdere – disse få medarbejdere vil kunne stå inde for
læreplanens indhold, hvorimod dette ikke nødvendigvis er tilfældet for resten af personalegruppen.

Implementering og oplevelse af sammenhæng
I kapitlet ”Redskabskasse” blev Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng præsenteret, hvor
følgende tre forhold fremhævedes:
Begribelighed – at forstå og opfatte tydeligt og sammenhængende.
Håndterbarhed – at tro på, at det kan lykkes mig at løse situationen.
Meningsfuldhed – at have lyst til at investere energi.
Denne teori, som er i overensstemmelse med de tidligere nævnte egenskaber (viden og forståelse,
kapacitet og vilje), kan med fordel anvendes i implementeringsøjemed. I forhold til implementering af
en specifik pædagogisk praksis, opnås således kun succes, hvis følgende er opfyldt: Det pædagogiske
personale skal forstå og opfatte den nye praksis som tydelig og i sammenhæng med nuværende
praksis, endvidere skal personalet have en tro på egen kunnen i forhold til at udføre den nye praksis,
og endelig skal den nye praksis findes meningsfuld og derfor værd at investere energi i.
Ved indførelse af en ny pædagogisk praksis er det derfor vigtigt, at institutionslederen sikrer sig, at
hele personalegruppen kan begribe og håndtere den samt finde mening heri. Dette kan fx gøres
gennem individuelle medarbejdersamtaler eller på fælles personalemøder – sidstnævnte kræver dog
åbenhed og tryghed, idet det kan være svært at drøfte egen manglende håndterbarhed i et fælles
forum.
Når ovenstående tre forhold menes opfyldt, er tiden inde til at lægge en strategi for implementeringen
– en implementeringsstrategi. En implementeringsstrategi er et styringsredskab, som skal medvirke til,
at implementeringen lykkedes.
Følgende punkter er væsentlige i forbindelse med udarbejdelse af strategien:


Tydelige ramme og mål for opgaven.



Præcise beskrivelser af arbejdsopgaverne.



Retningslinier for samarbejdet og rollefordeling.



Afstemning af de gensidige forventninger til proces og indhold.



Beskrivelse af forventede delresultater og endelige resultater.
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Institutionel forankring
Når implementeringsprocessen har fundet sted, skal den evalueres (se afsnittet om evaluering), og
herefter ønskes en forankring af den praksis, som leverede de forventede resultater.
En implementerings- og forankringsproces kan skitseres ved hjælp af nedenstående flow-diagram:

Udvikling handler om at planlægge, gennemføre og evaluere den ønskede pædagogiske praksis.
Synliggørelse handler om at dokumentere værdien og resultaterne af den pædagogiske praksis.
Dette kan både ske internt i institutionen, gennem fx udstillinger og/eller skriftlige materialer, og
eksternt gennem fx artikler i aviser og/eller fagblade.
Forankring handler om at ændre handlinger og vaner i retning mod den ønskværdige pædagogiske
praksis.
Forankring er således slutproduktet af en proces.
Der er tale om tre niveauer i forbindelse med forankringsprocessen: Individniveauet, teamniveauet og
institutionsniveauet. Dette kan skitseres ved hjælp af en omvendt pyramide:

Det er en forudsætning, at individet ændrer handlinger og vaner, hvis teamet skal ændre handlinger
og vaner. Og det er en forudsætning, at teamet ændrer handlinger og vaner, hvis forankringen skal
kunne finde sted på institutionsniveau.
Det kræver altså både viden, bevidstgørelse, systematisk planlægning, villighed til forandring og mod
til at afprøve nye metoder, når en forankring af en inkluderende pædagogisk praksis skal føres ud i
livet. Det er forfatternes håb og ønske, at dette materiale vil bidrage til, at Tønder Kommunes
daginstitutioner fortsætter den positive udviklingsproces og fastholder det engagement, som vi har
oplevet ved vores konsulentbesøg i institutionerne.
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Pegeplader
De følgende to pegeplader indeholder de væsentligste redskaber og modeller, som er blevet
præsenteret i dette inspirationsmateriale
Pegepladerne er tænkt som et enkelt redskab, der kan bidrage til refleksion over praksis, inspiration
til nye tiltag samt evaluering af praksis.
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Kast en fisk

AI

Forandringens vej
Organisationens adfærd

Opdagelse
De bedste erfaringer

Gruppens adfærd

Praksis

Drøm

Vi afprøver og
improviserer

Håb og ønsker
for fremtiden

Individuel adfærd
Holdninger

Design
Viden

Vi udfordrer os selv;
hvad vil vi?

Anerkendelsens dimensioner
Svag identitet

Emotionel anerkendelse

Lovmæssig
anerkendelse

Fysiske rammebetingelser

Identitet
Stærk identitet

I
D
E
N
T
I
T
E
T

I
D
E
N
T
I
T
E
T

Kulturel
anerkendelse

Egen fortælling

Andres fortælling

Egen fortælling

Andres fortælling

Fællesskabets anerkendelse

Statusbetydning

IN – knappen

Vend mønten

IN

Irriterende

Interesseret

Påtrængende
Forstyrrende
Blander sig

Nysgerrig
Aktiv
Deltagende

I = Interesseret
N = Nysgerrig
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Hjerte og kaktus

Sociale systemer
Pædagog - barn

Pædagog - barn

Relationer

Pædagog - barn

 Systemet er meningsfuldt for barnet (og for forældrene)
 Barnet (og forældrene) har en funktion i systemet
 Barnet (og forældrene) bidrager i systemet
 Barnet (og forældrene) er anerkendt i systemet
 Barnet (og forældrene) er værdsat i systemet

Sig ikke IKKE

Jeg kan - metoden

Læringens komponenter
Identitet

Fællesskab

Læring

Praksis

Mening

Container - metoden

Succesoplevelser
Fremtidige ting,
du vil hjælpe
Nikolaj med

Han begyndte
selv dække
bord uden
opfordring

Han gav Emma
et knus, da
hun græd

Nikolaj
og os

Oplevelse af sammenhæng
Meningsfuldhed

Begribelighed

Jeg synes,
det giver mening,
og jeg har lyst

Jeg forstår
hvordan og
hvorfor

I går lo vi
sammen over
nogle sjove fugle

Håndterbarhed
Han legede
½ time uden
konflikt i dag

Vi havde en
god snak, da
´han havde
været vred
på Lise

Jeg kan / jeg tror
det bliver muligt
at kunne
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Tønder Kommune har i årene 2007-2009 gennemført et stort
udviklingsarbejde i daginstitutionsregi med fokus på udsatte børn og social
inklusion. Hæftet her er et produkt af dette arbejde.

I hæftet redegøres for det teoretiske og metodiske grundlag, som har været
udgangspunkt for udviklingsarbejdet. Værktøjer og modeller udviklet
undervejs i forløbet præsenteres og følges op af institutionelle
praksisfortællinger.
Hæftet tjener således både som en base for viden og som inspiration til
pædagogisk praksisudvikling.
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