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FORORD

Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra Danmarks Pæda-
gogiske Universitets undersøgelse af daginstitutionen og den sociale arv.
Hovedvægten i undersøgelsen ligger på en karakteristik og analyse af,
hvilke strukturer og processer i daginstitutionen der kan medvirke til at
kompensere for negativ social arv.

Undersøgelsen indgår i Forskningsprogrammet om social arv. Det
består af et samarbejde mellem Socialforskningsinstituttet (SFI), Amternes
og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet (DPU) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Forsknings-
programmets fælles formål er at indhente viden om faktorer, der påvirker
individets livssituation, og at gennemføre analyser af faktorernes betyd-
ning for individets trivsel, sociale integration, sundhed, familiedannelse,
uddannelse og forsørgelse.

Undersøgelsen er baseret på en kvalitativ og en kvantitativ data-
indsamling i en række daginstitutioner. De kvantitative data er indsamlet
ved hjælp af spørgeskemaer med spørgsmål om institutionernes organisa-
tionsformer, identifikation af og indsatser over for udsatte børn, generelle
mål og pædagogiske principper samt rammebetingelser. De kvalitative data
er indsamlet gennem observationer og interview med pædagogisk perso-
nale i fire institutioner.

Rapporten er skrevet af lektor Bente Jensen fra Danmarks Pæda-
gogiske Universitet. Programleder, mag.art. Else Christensen fra Social-
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forskningsinstituttet, har læst og kommenteret et udkast til rapporten og
takkes for gode råd og kommentarer. Desuden skal der rettes en særlig tak
til de institutioner, der indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet, dog har BUPL
finansieret dataindsamlingen på den kvantitative del.

København, juni 2005

Jørgen Søndergaard
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RESUMÉ

Formålet med denne undersøgelse er at belyse, om det pædagogiske ar-
bejde i danske daginstitutioner kan gøre en forskel for de børn, der er
vokset op under socialt belastede vilkår og præges af negativ social arv. Der
hentes i undersøgelsen inspiration fra den internationale interventions-
forskning, der eksperimenterer med at gribe ind over for og bryde negativ
social arv.

Social arv handler ikke kun om sociale uligheder, der overføres fra
forældre til barn. Social arv er også reproduktion af de sociale uligheder,
der opstår i samspillet mellem samfund, lokalmiljø, daginstitution og fa-
milie. Social arv skal derfor i denne rapport forstås ud fra barnets mange
forskellige relationer til omgivelserne.

Der er i denne undersøgelse foretaget en kvantitativ og en kvali-
tativ dataindsamling. Der er udsendt spørgeskemaer til ca. 1.000 dagin-
stitutioner med børn i alderen 0-6 år. 2.722 ledere, pædagoger og pæda-
gogmedhjælpere har svaret. De kvalitative data er indsamlet gennem ob-
servation og interview i fire daginstitutioner, der alle har 20-50 pct. socialt
udsatte børn.

Det viser sig, at daginstitutionerne har to forskellige tilgange til
arbejdet med socialt udsatte børn: en kompenserende tilgang, der fokuse-
rer på de udsatte børns mangler og behov, og en innovativ tilgang, der
fokuserer på de udsatte børns intellektuelle, sociale og følelsesmæssige
ressourcer og kompetencer. Daginstitutionerne kan tilsyneladende gøre en
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forskel, hvis den pædagogiske praksis bliver mindre kompenserende og
mere innovativ.

FLERE BØRN PRÆGET AF NEGATIV SOCIAL ARV

De kvantitative spørgeskemadata viser, at antallet af socialt udsatte børn er
ujævnt fordelt i forhold til antallet af daginstitutioner. 14 pct. af dagin-
stitutionerne vurderer, at de ingen socialt udsatte børn har, mens 49 pct.
vurderer, at de har under 10 pct., 24,5 pct. vurderer, at de har 10-19 pct.,
11 pct. vurderer, at de har 20-50 pct., og 1,5 pct. vurderer, at de har over
50 pct. udsatte børn.

Samtidig viser dataene, at der i de danske daginstitutioner findes
flere socialt udsatte børn end tidligere. Kun 14 pct. vurderer som nævnt,
at de ingen socialt udsatte børn har. I 1996 vurderede ca. 20 pct. af
daginstitutionerne, at de ingen socialt udsatte børn havde. Ændringen kan
skyldes, at der i dag er flere børn i de danske daginstitutioner i det hele
taget.

FOR STORT FOKUS PÅ MANGLERNE

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen mener 93 pct. af lederne, 97 pct. af
pædagogerne og 92 pct. af pædagogmedhjælperne, at de allerede i dagin-
stitutionerne kan registrere de vanskeligheder forårsaget af negativ social
arv, som socialt udsatte børn har. På trods af den høje procentandel oplyser
kun 80 pct. af institutionerne, at de anvender særlige synliggørelsesmeto-
der til at registrere de signaler, som de socialt udsatte børn udsender.

Ofte tjener synliggørelsesmetoderne til at afdække det enkelte
barns fejl og mangler. Kun sjældent anvendes de til at identificere de
mekanismer i den pædagogiske praksis, som kan være med til fastholde
barnet i en udsat position. Hvis den pædagogiske praksis fokuserer på
barnets individuelle fejl og mangler, kan det være med til at stemple barnet
som udsat.

Grunden til, at man i den pædagogiske praksis opretholder et
fokus på de udsatte børns individuelle fejl og mangler, kan være, at det
samfundsmæssige system kun giver støtte, hvis daginstitutionernes indbe-
retninger om socialt udsatte børn fokuserer på børnenes individuelle pro-
blemer.

8 R E S UMÉ
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Der viser sig dog en tendens til, at fokus i den pædagogiske praksis
er ved at fjerne sig fra børns fejl og mangler og flytte over på børns
ressourcer og kompetencer. 84 pct. af lederne i daginstitutionerne oplyser,
at de arbejder ud fra bestemte og fælles pædagogiske principper, og stør-
steparten fremhæver, at det i det pædagogiske arbejde er vigtigt at fremme
børns selvstændighed, at udvikle børns intellektuelle, sociale og følelses-
mæssige kompetencer samt at motivere børn til at lære. Tæt samarbejde
med forældrene påpeges også som vigtigt for den pædagogiske praksis.

PÆDAGOGER TROR IKKE SELV PÅ
LANGTIDSEFFEKTER

Ud over forskellige synliggørelsesmetoder anvender institutionerne støtte-
pædagoger som en indsats over for socialt udsatte børn. Involvering af
forældrene i det pædagogiske arbejde og tværfagligt samarbejde med andre
faggrupper nævnes ligeledes som hyppigt anvendte indsatsformer.

Størsteparten af de pædagogiske medarbejdere tror imidlertid ikke
på, at indsatserne har en optimal effekt, der rækker ud over den tid, de
udsatte børn befinder sig i daginstitutionerne.

RAMMEBETINGELSERNE ER BARRIERER

Vanskelighederne ved at opnå den ønskede effekt af de pædagogiske ind-
satser kan forklares med forskellige forhold: Systemet, forvaltningen og
lovgivningen stiller større og større krav til daginstitutionernes omstillings-
parathed, flere opgaver lægges over på daginstitutionerne, og daginstitu-
tionerne får ikke tildelt de midler, der er behov for, for at kunne gennem-
føre arbejdet med socialt udsatte børn. For eksempel er det et problem, at
socialt udsatte børn har en tendens til at hobe sig op i enkelte daginstitu-
tioner, uden at disse daginstitutioner får tildelt ekstra ressourcer.

Desuden nævner pædagogerne selv, at de savner et løft i deres
faglighed gennem uddannelse eller videreuddannelse. Pædagogerne har
ikke kun brug for at få mere viden om social arv, men også for at udvikle
deres handlekompetencer generelt, så de personligt føler sig mere rustet til
at varetage opgaven med socialt udsatte børn.

R E S UMÉ 9
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HVAD KAN DER GØRES?

Der er altså mange vanskeligheder i arbejdet med socialt udsatte børn.
Men undersøgelsen peger også på tre områder, der kan arbejdes videre
med, hvis daginstitutionerne skal gøre en forskel på længere sigt. Der er
behov for:

v et løft i pædagogernes faglighed og handlekompetence generelt
v opbakning fra det politiske og kommunale system
v anvendelse af forskellige og mere systematiske interventionsstrategier,

der bygger læringsteorier og teorier om relationsdannelse sammen.

10 RE S UMÉ
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KAPITEL 1

INDLEDNING

UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG
OVERORDNEDE MÅL

Denne undersøgelse er en del af Forskningsprogrammet om Social Arv og
er sat i værk som følge af, at den danske regering i 1999 opfordrede
forskere til at opdatere den forskningsbaserede viden om social arv (Eks-
pertgruppen for social arv, 1999). Siden er tråden taget op af den nuvæ-
rende regering, og opdateret viden om social arv er indsamlet med afsæt i
de samme temaer som i 1999 (Ploug, 2003). Man har således indsamlet
viden om, hvordan fænomenet social arv manifesterer sig, om risikofak-
torerne for social arv og om, hvordan samfundets sociale arenaer, bl.a.
daginstitutionen, skolen og uddannelsessystemet, påvirker en eventuelt
negativ social arv, herunder hvilke aspekter der bør fokuseres på i en søgen
efter forandringsmuligheder (Jensen, 2002a; Jensen et al., 2003).

Social arv forstås her som reproduktion af social ulighed, hvor
social ulighed hænger tæt sammen med begrebet chanceuligheder, dvs.
ulige chancer for at få en uddannelse, indgå på arbejdsmarkedet og dermed
opleve sig selv som socialt integreret. Børn af lavtuddannede forældre eller
af forældre uden for arbejdsmarkedet med de psykologiske og sociale kon-
sekvenser, det måtte have, antages at have større sandsynlighed end andre
socialgrupper for selv at komme til at tilhøre gruppen af lavtuddannede
eller grupper uden for arbejdsmarkedet (Hansen, 2002). Social arv defi-

IND L EDN I NG 11
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neret som chanceuligheder, der går i arv fra generation til generation,
antages at have såvel psykologiske som sociale konsekvenser for det enkelte
menneske, for den enkelte familie og for hele samfundsgrupper. Hvis
oplevelsen af forringede livschancer, der defineres som chancerne for selv
at komme videre i livet og skabe en tilværelse, som man selv føler, man har
magt over, får konsekvenser for menneskers evne og overskud til at magte
og mestre ydre livsbetingelser, får dette også konsekvenser for udviklingen
af handlekompetencer. Handlekompetencer er defineret som en kapacitet
hos det enkelte menneske, som både rummer et videns-, færdigheds- og
identitetselement samt et mestrings- og handleberedskabselement (jf. Ny-
gren, 2004; Jensen et al., 2005b).

Selvom vi mangler systematiske undersøgelser, der følger udvik-
lingen på disse områder over tid, viser forsøg, hvor omfanget af risiko-
grupper er estimeret, at risikogrupperne i dag – såvel som for ti år siden –
omfatter ca. 15-20 pct. af børnegruppen, og at der bag disse procenter
findes problemer af varierende sværhedsgrad. Der kan ikke påvises en
direkte deterministisk overførsel af svage vilkår til børn, således at børne-
nes videre livsforløb ligefrem ville kunne forudsiges, men derimod er der
meget, der tyder på, at der finder indirekte risikoprocesser, dvs. udstød-
ningsprocesser, sted både internt i familien og eksternt i samfundets in-
stitutionelle arenaer. Udsatte børns muligheder og vanskeligheder antages
således at være indirekte påvirket af forældrenes oplevelse af egen situation,
af eventuelle nederlag og af de konsekvenser, der kan ligge i den margi-
naliseringsproblematik, der knytter sig til en negativ social arv. Børnene
påvirkes i deres egen udvikling af handlekompetencer og opbygning af
livschancer – ikke direkte – men indirekte af den måde, familiens ressour-
cer eller manglende ressourcer slår over i holdninger, opdragelsesværdier og
konkrete opdragelseshandlinger på (Kohn, 1971; Bourdieu & Wacquant,
1996). Barnet påvirkes af forældrenes måde at håndtere forældrerollen på,
men også af den måde, de ser forældrene udfolde deres egne handlekom-
petencer på. Det er indlysende, at familier, der (gennem generationer) har
levet under socialt belastede vilkår, har sværere ved at udvikle eller fast-
holde et personligt og socialt overskud og de handlekompetencer, der skal
til for at kunne begå sig i et udfordrende samfund (Beck, 1996; Giddens,
1996). Mønsteret af adfærds- og handleformer i familien må opfattes som
et centralt aspekt i en social arv, negativ som positiv, der påvirker børn i
deres eget kompetence- og udviklingsmønster. Det er denne på sin vis
indirekte form for påvirkningskilde, der her anses for at være hovedpuls-
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åren i en negativ social arv, der overføres fra familie til børn (Jensen,
2002b).

Når børn præget af en opvækst under socialt belastede vilkår del-
tager i samfundets sociale arenaer, daginstitutionen og skolen, må det
antages, at børnene både bærer sådanne erfaringer fra tidlige påvirknings-
kilder med sig og får nye gennem den socialisering, som daginstitutionen
indebærer. Erfaringer fra opvæksten i familien har sat sig tydelige spor, og
de fungerer side om side med erfaringer, som opnås i daginstitutionen og
senere i skolen. Derved bliver den ’habitus’ (Bourdieu, 1997, se kapitel 2),
som barnet har udviklet hjemmefra, båret med, og den vil sætte dagsor-
denen for barnets videre udvikling og udbytte af de muligheder, der ligger
i at deltage i de institutionelle sammenhænge.

Dobbeltsocialiseringen (Dencik, 1999), som knytter sig til det
faktum, at børn i vor tid, fra de er helt små, ikke kun deltager i livet
hjemme i familien, men også i daginstitutionslivet, må antages at rumme
nye muligheder for at bryde negative mønstre, som følger af negativ social
arv. Omvendt vil det være naivt at tro, at de mønstre og den habitus, der
knytter sig til familiens levemåder og livsstil, og som er opbygget gennem
generationer, lader sig eliminere af institutionelle forhold. Mulighederne
for at bryde mønstret ligger i institutionernes arbejde med at ’geare’ sig til
at få øje på problematikken vedrørende negativ social arv, at synliggøre de
socialt udsatte børns signaler og at arbejde med indsatser, der fokuserer på
at udvikle nye handlemønstre og kompetencer hos de socialt udsatte børn.
Hvis den negative sociale arv som antaget udgør en række mønstre, psy-
kologiske og sociale, der medieres af forældrenes handlinger, holdninger og
hele habitus, er det arbejdet med at forny de udsatte børns handlinger og
holdninger samt at skabe socialt beskyttende og stimulerende omgivelser,
der er forudsætninger for, at arbejdet kan få positive effekter (Jensen &
Jørgensen, 1999).

På grund af den negative sociale arv er der således en forhøjet
risiko for, at børn af udsatte familier selv får problemer (Jørgensen, 1999).
Det forstemmende er, at det på trods af sociale indsatser gennem de sidste
ti år ikke er lykkedes at ændre billedet væsentligt. De fund, der blev lagt
frem i 1993 i rapporten “Risikobørn. Hvem er de – hvad gør vi” (Jørgen-
sen et al., 1993), er stadig gældende (Jørgensen, 2002), dvs. at andelen af
udsatte børn i dag udgør samme procentandel som for ti år siden, nemlig
15-20 pct. (jf. den estimerede procentandel ovenfor). En del af forklarin-
gen er måske, at man ved planlægning af strategier for tidlige indsatser ikke
har fokuseret stærkt nok på forholdet mellem den negative sociale arv, som
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ligger implicit i barnets ’habitus’, og de sociale reproduktionsmekanismer,
der (også mere eller mindre implicit) finder sted i samfundets forskellige
tiltag.

Daginstitutionerne er blevet en del af den offentlige velfærdspo-
litik. Hovedparten af alle danske børn opholder sig i daginstitutioner, fra
de er helt små, bl.a. på grund af loven om pladsgaranti fra 1992, som
betyder, at alle børn, også børn fra socialt belastede opvækstvilkår, fra den
tidligste alder er garanteret en plads i daginstitutioner, og at dækningsgra-
den, dvs. andelen af udsatte børn, der kommer i daginstitutionen, er
ekspanderet voldsomt (Nærvig, 2002; Glavind, 2004). Det, at nu også
børn fra socialt belastede vilkår, fra de er helt små, opholder sig i dagin-
stitutioner, har skabt nogle nye muligheder for, at samfundet gennem
daginstitutionerne kan sætte ind med tidlige indsatser over for udsatte
børn ved at fokusere mere målrettet på institutionernes forebyggende sigte
(Socialministeriet, 2004).

Opfattes social arv som et fænomen, der især er knyttet til det
enkelte menneskes uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige mulig-
heder og livschancer (Hansen, 1995, 2002, 2003; Ploug 2002, Ploug et
al., 2003), anses daginstitutionen for at være et sted at sætte ind med
indsatser, dvs. for at være et sted, hvor børnenes læringsproces allerede på
et tidligt tidspunkt kan påvirkes og formes. Også andre aspekter af social
arv, såsom fx misbrugsproblemer, vold, selvmord og skilsmisser, som hos
Christoffersen (2003) kaldes risikofaktorer, anses for at være særligt afgø-
rende for barnets udvikling. Begge aspekter ved social arv, både det udan-
nelses- og arbejdsmæssige aspekt og risikofaktorerne, påvirker et barns
livschancer og udvikling af kompetencer til at begå sig her og nu i dagin-
stitutioner og senere gennem skole- og uddannelsesforløbet.

Når der sættes fokus på de psykologiske konsekvenser af negativ
social arv og risikofaktorerne, lægges der op til at se daginstitutionernes
rolle i et slags ’behandlerperspektiv’, mens der, når der sættes fokus på de
uddannelsesmæssige konsekvenser, lægges op til at se daginstitutioners
rolle ud fra et ’dannelses- og uddannelsesperspektiv’. Det er dannelses- og
uddannelsesperspektivet, der er i fokus i denne undersøgelse, og derved
lægger undersøgelsen op til især at se social arv i sammenhæng med be-
grebet om chanceuligheder i relation til uddannelsessystemet. Ud fra et
dannelses- og uddannelsesperspektiv ses daginstitutioner som et sted, hvor
en tidlig indsats kan sættes ind.

Det interessante er, om det gennem tidlig indsats i daginstitutio-
nen vil lykkes at fremme alle børns livschancer, herunder børn fra socialt
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belastede vilkår. Hvilke initiativer skal der i givet fald til? Det forekommer
oplagt, at der skal arbejdes med to mål for øje: at målrette indsatser og
direkte intervention ved at tage afsæt i barnets ressourcer og at eliminere
risikoen for, at barnet udstødes af samfundets institutioner allerede i dets
tidligste alder.

Risikoen for udstødning knytter sig bl.a. til den såkaldte segrege-
ring, dvs. opdeling af børnene (jf. Ekspertgruppen for social arv, 1999). En
opdeling af børnene lader til at finde sted allerede ved forældrenes dagin-
stitutionsvalg. En undersøgelse foretaget ved registersamkørsel viser, at
sammensætningen af børn i daginstitutioner varierer på en sådan måde, at
man kan tale om, at Danmarks børnebefolkning er delt op i et A- og et
B-hold (Glavind, 2004). Udstødningsmekanismer kan også finde sted in-
den for den enkelte institution (Ellegaard, 2000). Det ser ud til, at den
pædagogiske praksis og/eller pædagogernes forventninger til børn, forestil-
linger om social arv og normalitetsbegreber kan virke udstødende – på
trods af alle gode intentioner.

Det overordnede formål med denne undersøgelse er at kaste nyt
lys over spørgsmålet om, hvorvidt daginstitutioner kan være med til at
bryde den negative sociale arv og fremme udsatte børns kompetencer i
bredeste forstand – dvs. følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. For at
belyse denne problemstilling fokuseres i undersøgelsen på følgende tre
problemstillinger:

v Hvordan opfatter de pædagogiske medarbejdere opgaven med at ar-
bejde med socialt udsatte børn, dvs. hvordan manifesterer problem-
stillingen om social arv sig i hverdagslivet i daginstitutionen, og hvilke
signaler udsender socialt udsatte børn? (Se kapitel 3.)

v Hvilke pædagogiske principper og indsatsformer findes der i de danske
daginstitutioner? Hvordan vurderer de pædagogiske medarbejdere ef-
fekten af de pædagogiske indsatser? (Se kapitel 4.)

v Hvordan vurderer de pædagogiske medarbejdere de givne arbejdsvil-
kår og rammebetingelser i forhold til det at planlægge og gennemføre
den optimale indsats over for udsatte børn? (Se kapitel 5.)

ANDRE UNDERSØGELSER

Ifølge tidligere empirisk forskning er der overordnet set to modstridende
teser om daginstitutioners betydning i forbindelse med social arv. Tese 1:
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Daginstitutionerne har en kompensatorisk og forandrende betydning, dvs.
at de kan støtte udsatte børn i opbygningen af livschancer og kompetencer
i bred forstand. Tese 2: Daginstitutionerne er producenter eller medpro-
ducenter af social arv, dvs. at daginstitutionerne med deres potentielle
segregerings- og selektionsmekanismer i sig selv risikerer at bidrage til at
øge de sociale skel og opdele børnene i et A-hold og et B-hold – og det fra
tidligste alder.

Andre danske og nordiske undersøgelser
Undersøgelser, der belyser kvalitetsforskelle med hensyn til tilknytning og
omsorg i daginstitutioner, støtter begge teser, som er opstillet ovenfor, dvs.
støtter den antagelse, at daginstitutionslivet både rummer en mulighed for
kompensation og forandring og risikerer at være medproducent af den
sociale arv. Diderichsen (1991, 1997) finder blandt andet, at børn fra svært
belastede baggrundsvilkår har større behov for omsorg end andre børn. Og
det i en grad, der overstiger, hvad daginstitutionspersonalet formår at give.
Derved lader man de dybereliggende psykologiske behov uberørt, barnet
oplever (igen) at blive ladt alene, og de muligheder for kompetenceudvik-
ling og udvikling af støtte og trygge tilknytningsrelationer, som barnet
mangler, forbliver uudnyttede.

Andre forskere har gjort tilsvarende fund. Christensen (1996,
2000) har eksempelvis fundet, at udsatte børn kan have svært ved at
’udnytte’ daginstitutionstilbuddene optimalt. Hvis de udsatte børn for
eksempel kognitivt, personligt og/eller socialt er mindre udviklede end
deres jævnaldrende, er der en tendens til, at de udsatte børn ikke ’kan tage
imod’ daginstitutionens tilbud. Det må antages at medføre yderligere se-
lektion, hvor de udsatte børn adskilles fra de andre børn ved ikke at
udvikle de kompetencer, som de andre børn gør, og som anerkendes og
fordres i daginstitutionsmiljøet.

Andre former for selektionsproblematikker er fx blevet belyst hos
Ellegaard (2000) og Dencik (1999). I disse undersøgelser peges der på
forekomsten af mere eller mindre usynlige mekanismer, som kan have
indflydelse på dagligdagens pædagogiske praksis. Det kan dreje sig om de
aktuelle værdier, som man arbejder efter i daginstitutionen, eller om hver-
dagens koder (fx sprog, normer og syn på udvikling), der kan tage afsæt i
middelklassens koder og derfor bedst kan forstås af middelklassens børn.
Endelig kan rekrutteringen af børn fra bestemte områder til bestemte
daginstitutioner få konsekvenser for det pædagogiske arbejde og dermed
for de børn, som har allermest brug for et understøttende pædagogisk
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miljø. I en svensk undersøgelse fandt man bl.a., at en institution, som
rekrutterede børn fra et område med store sociale problemer, led under
meget uro i dagligdagen, havde en stor udskiftning i personalegruppen,
svag forældreinvolvering og problemer med ophobninger af ressourcesvage
børn (if. Hestbæk & Christoffersen, 2002).

En dansk undersøgelse af mere end 750 daginstitutioner (Chri-
stensen, 1996) viser, at der er store skævheder i rekrutteringen til dagin-
stitutionerne i Danmark. 23 pct. af institutionerne havde mere end 10 pct.
socialt udsatte børn, mens 22 pct. ikke havde nogen socialt udsatte børn
indskrevet overhovedet. Når børn fra bestemte socialgrupper har en ten-
dens til at ’samle sig’ på bestemte institutioner, kan det som vist blive et
problem i sig selv. Den sociale segregering er bl.a. et resultat af, at dagin-
stitutionerne rekrutterer børn fra de bolig/lokalområder, de er placeret i.
Samme undersøgelse viser, at andelen af socialt udsatte børn ikke influerer
på normeringen af pædagogiske medarbejdere.

Undersøgelsen antyder desuden, at pædagogikken og pædagoger-
nes adfærd ændrer sig i negativ retning i pressede institutioner. Relativt
mange socialt udsatte børn i en daginstitution medfører en øget sandsyn-
lighed for, at metoderne i det daglige pædagogiske arbejde let kommer til
at minde om metoderne i behandlingsinstitutioner, men uden at der til-
nærmelsesvis er samme bemanding. Endelig finder Christensen (ibid.), at
de pædagogiske medarbejdere karakteriserer samarbejdet mellem daginsti-
tution og socialforvaltning som utilfredsstillende. Det tværfaglige samar-
bejde i kommunerne, herunder det forebyggende arbejde over for udsatte
grupper, fungerer ifølge de pædagoger, der indgår i undersøgelsen, ikke
godt.

En nyere undersøgelse, som belyser effekten af kommunernes
forebyggende indsats i forbindelse med anbringelsessager (Christensen &
Egelund, 2002), kommer til tilsvarende resultater, der peger på, at der er
mange faktorer, som griber ind i hinanden i arbejdet med udsatte børn, og
som i sammenhæng ser ud til at virke som barrierer for det forebyggende
og/eller behandlende arbejde. Det samme mønster ses i en undersøgelse af
specialundervisning på anbringelsesområdet (Bryderup et al., 2002).

På baggrund af mere end ti års opsamling af viden om indsatser
over for ’risikobørn’ i samfundet, ses det således, at indsatsen tilsynela-
dende stadig er utilstrækkelig i forhold til de politiske målsætninger (Jør-
gensen, 2002). Dette resultat er med til at bekræfte hypotesen om, at der
i det danske samfund stadig er tale om øget sandsynlighed for reproduk-
tion af social ulighed gennem negativ social arv. Desuden er uligheden
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knyttet til en række samfundsmæssige og sociale mekanismer, som mere
eller mindre ’synligt’ er med til at fastholde problematikken.

Således kan såvel ’vejen ind’ som ’livet indenfor’ i daginstitutio-
nerne være med til både at producere og reproducere social ulighed. Dette
fund fra andre danske og nordiske undersøgelser understøtter, at man for
at svare på spørgsmålet, ’om daginstitutioner kan gøre en positiv forskel’,
ikke skal lede efter entydige kausalforhold inden for det pædagogiske felt,
hvor én bestemt faktor (organisationsform eller institutionskultur osv.)
skulle have én bestemt effekt. Det er derimod centralt at søge at belyse
kompleksiteten ved problemstillingen om social arv og at opnå viden om,
hvad der skaber den kvalitet i børns daginstitutionsliv, der bevirker, at
udsatte børn får optimal støtte i deres kompetenceudvikling.

Forskningen i Danmark og i de andre nordiske lande har hidtil
haft et deskriptivt og/eller eksplorativt sigte. Der er ikke gennemført egent-
lige interventionsstudier som i den internationale forskning. I de interna-
tionale interventionsstudier laver man retningsbestemte og systematiske
pædagogiske eksperimenter, hvor man søger at gribe ind over for og for-
andre udsatte børns livschancer.

Internationale undersøgelser
I modsætning til i Danmark og i de andre nordiske lande findes der i de
angelsaksiske lande undersøgelser, der fokuserer på målrettede indsatser
over for børn fra socialt og økonomisk belastede familier.1 De grupper,
som indsatserne er rettet mod, er de samme som dem, der her i studiet er
indkredset med begrebet negativ social arv.

Antagelsen bag de internationale interventions- og effektstudier er
gennemgående, at hvis børn ikke er skoleparate, har de ringe udsigt til at
klare sig godt i skolen, og tendensen til reproduktion af forringede
livschancer øges (Jensen & Christoffersen, 2005). I USA er der fokus på
sammenhænge mellem tidlige skoleproblemer og senere sociale problem-
stillinger som fx tidlig graviditet, ungdomskriminalitet, arbejdsløshed og
forringet evne til at være forældre. Som følge af disse sammenhænge har
man gennem de sidste 40 år, dvs. siden 1960’erne, arbejdet med tidlige
indsatser. Den gennemgående hypotese i de amerikanske undersøgelser er,

1. Se bl.a. Barnett et al., 1998; Campbell et al., 2001, 2002; Campbell & Ramey, 1994, 1995;
Clarke-Stewart, 1984; Crahay, 1991; Evans, 2000; Garber, 1988; NICHD, 1998-2001; Van
Kuyk, 2000; Melhuish et al., 2004.

18 IND L EDN I NG



JOBNAME: No Job Name PAGE: 19 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

at indsatser, som går ud på at ændre erfaringer og udvikle kompetencer hos
børn og deres forældre, har en positiv virkning på børnenes senere udvik-
ling.

For eksempel opstiller de amerikanske udviklingsforskere Ramey
& Ramey (1998) følgende seks forhold, som de – ud fra empiriske og
teoretiske analyser – karakteriserer som befordrende for børns udvikling:

v Opmuntring til at udforske omgivelserne
v Udfordringer og støtte til at udvikle kognitive og sociale kompetencer
v Påskønnelse, anerkendelse af nye kompetencer
v Træning og udvidelse af kompetencer
v Beskyttelse mod latterliggørelse
v Stimulation af sprog og symbolforståelse
v Kommunikation

Piagets udviklingsteori (1963) er ofte det grundlæggende teoretiske ud-
gangspunkt for de angelsaksiske interventionsundersøgelser. Undersøgel-
serne bygger på Piagets antagelse om, at børns udvikling kan påvirkes, hvis
deres muligheder og omgivelser ændres, allerede fra de er helt små, og om,
at denne form for påvirkning har langtidseffekt. Desuden anses et varieret
miljø for at være en væsentlig forudsætning for at kunne påvirke børns
udvikling og støtte deres intellektuelle og kulturelle kompetencer.

De angelsaksiske undersøgelser tager endvidere afsæt i en system-
teoretisk tilgang, hvor effekten af indsatsen over for børnene ses som
resultat af samspillet mellem mange aktører: børn, forældre, pædagoger,
skole, lokalsamfund og samfundet i øvrigt. I den systemteoretiske tilgang
fremhæves betydningen af de sociale interaktioner mellem voksen og barn.

De sociale interaktioner anses således for at være den primære
mekanisme, der producerer udviklingsmuligheder for det enkelte barn,
hvilket understøttes af George Herbert Meads (1934) mikrosociologiske
opfattelse af, at personligheden (selvet) netop skabes gennem interaktioner
med andre. Det kan ske på en positiv måde i form af anerkendende
tilbagemeldinger og reaktioner på personens handlinger, som af personen
selvtolkes og anvendes konstruktivt i opbygningen af identitet og selvfor-
ståelse (Berger & Luckmann, 2004). Det kan også ske på en negativ måde
i form af negative reaktioner og forventninger, der har en tendens til at
blive omsat i den pågældendes personlighed med uheldige konsekvenser til
følge (jf. bl.a. Jensen, 2002a).

Der findes mange forskellige undersøgelser inden for området
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dagpasningstilbud og udsatte børn. Valget af, hvilke undersøgelser der kan
være inspirationskilder for nærværende undersøgelse, er foretaget ud fra
hensynet til den validitet, undersøgelsernes konklusioner kan tillægges (se
også Jensen et al., 2003). Under gennemgangen af tidligere review over
litteraturen (Jensen & Christoffersen, 2004) viste det sig, at næsten alle de
undersøgelser, som der refereres til, omhandler børn, der er præget af en
opvækst under socialt belastede vilkår, dvs. børn med en økonomisk og
socialt belastet familiebaggrund (Anderson, 2003; Currie, 2000;Melhuish,
2003; Zoritch et al., 2002). De er derfor interessante for nærværende
undersøgelse.

Især to interventionsundersøgelser, Abecedarian-projektet og
Perry Preschool-projektet, har påvist, at en tidlig indsats over for socialt
udsatte børn i form af dagtilbud kan have langtidseffekter, dvs. øge de
socialt udsatte børns livschancer.

Den ene interventionsundersøgelse, Abecedarian-projektet, blev
påbegyndt i 1972, og den sidste opfølgning blev gennemført 21 år efter i
1993 (Ramey & Ramey, 2004). 111 familier deltog i det kontrollerede
eksperiment, og den endelige tilfældigt udvalgte gruppe bestod af børn,
der primært kom fra familier med enlige forsørgere, der havde kort ud-
dannelse, lav indkomst og var af afroamerikansk oprindelse.

Indsatsen bestod i dagpasning otte timer om dagen, fem dage om
ugen og i 50 uger om året for børn i aldersgruppen 0-5 år. Det var altså et
meget intensivt dagpasningstilbud. Der var særligt uddannet personale og
gode normeringer: én voksen for hvert tredje barn hos de mindre børn og
én voksen for hvert sjette barn hos de større børn. Der blev udarbejdet en
uddannelsesplan (læreplan) og givet støtte til hvert enkelt barn. Hoved-
vægten blev lagt på sprogtilegnelse og på social, emotionel og kognitiv
udvikling samt læring i mere overordnet forstand. Ved skolestart fortsatte
indsatsen, dvs. at en del af børnene fra den oprindelige testgruppe fortsatte
med at modtage støtte de første år af skoleforløbet, mens resten af børnene
ikke fik støtte, idet de fungerede som kontrolgruppe i eksperimentet. Støt-
ten bestod ved skolestart i en ressourcelærer, der fungerede som forbin-
delsesled mellem skole og hjem de første tre år af barnets skolegang. For-
målet var at stimulere forældrenes interesse for barnets skoleforløb.

Der blev gennemført effektmålinger, bl.a. i form af forskellige
former for spædbørnstest. Resultaterne viste, at børnene i testgruppen på
en lang række punkter klarede sig bedre end kontrolgrupperne (begge
grupper deltog i projektet, men testgruppen bestod af børn, der deltog i
eksperimentet, og kontrolgruppen af børn, der ikke deltog i det pædago-
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giske eksperiment). Ved skolestart blev effektmålingerne gentaget med
relevante test, og der blev gennemført løbende opfølgninger ved 8-, 12- og
15-årsalderen. Den (foreløbig) sidste effektmåling blev gennemført, da de
unge i test- og kontrolgrupperne var 21 år. Til trods for de mange år, der
er gået siden projektets start, kunne der følges op på 104 af de oprindelige
111 deltagere. Der var altså et meget lille frafald. Konklusionen var, at
deltagerne i testgruppen ved 21-årsalderen i højere grad stadig var i ud-
dannelsessystemet (dobbelt så mange som i kontrolgruppen), i højere grad
havde gennemført en 4-årig collegeuddannelse, og at de havde en højere
alder ved første barns fødsel (dvs. færre teenagegraviditeter) end deltagerne
i kontrolgruppen.

Den anden interventionsundersøgelse, Perry Preschool-projektet
(Schweinhart et al., 1993), er enestående på grund af sit lange forløb, og
fordi resultaterne er bemærkelsesværdige. Ud over at børnene var udvalgt
fra familier med ringe socioøkonomiske kår, havde de en relativt lav IQ.
Også i dette projekt anvendtes en effektforskningstilgang, dvs. man arbej-
dede med test- og kontrolgrupper. 123 børn indgik i undersøgelsen, og
børnene blev fulgt, fra de var 3-4 år gamle, til de blev 27 år.

Indsatsen var mindre intensiv end i Abecedarian-projektet. Test-
gruppen var dagligt i halvdagsbørnehave, 12,5 timer om ugen, 30 uger om
året i to år. Herudover indgik hjemmebesøg halvanden time om ugen i to
år. Personalenormeringen i halvdagsbørnehaven var én voksen for hvert
sjette barn, og der var tale om særligt uddannet personale med erfaring i
børns udvikling. Der blev gennemført effektmålinger på børnene, da de
var 14 år. Resultaterne viste, at det der tidligere var små forskelle mellem
testgruppen og kontrolgruppen, nu var blevet større. Her viste det sig, at
testgruppen klarede sig bedre i forhold til uddannelsesniveau og i forhold
til beskæftigelsesgrad og -niveau, havde højere alder ved første barns fødsel,
i højere grad var boligejere, i højere grad indgik i stabile parforhold, i
mindre grad var enlige mødre, i mindre grad var modtagere af sociale
ydelser, i mindre grad var brugere af narkotika og i mindre grad var kri-
minelle.

Indsatsen rettede sig mod bedre skolefærdigheder, idet man for-
modede, at der var en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og krimi-
nalitet. Til trods for at resultaterne ikke var stærkt signifikante i indsats-
perioden, var der betydelige forskelle mellem testgruppen og kontrolgrup-
pen, da deltagerne nåede voksenalderen. Forskellene blev målt på emoti-
onelle, sociale faktorer og uddannelsesmæssige funktioner samt på social
mobilitet. Perry Preschool-projektet er kendetegnet ved bevidst at fokusere
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på at støtte barnets ’brede’ ressourceudvikling og ved at yde indsatser, som
også rækker ind i hjemmet.

Forskerne i begge projekter har sammenholdt børnenes udgangs-
punkt med børnenes udbytte af indsatsen. De konstaterer på baggrund
heraf, at de børn, der havde de dårligste betingelser før indsatsen, havde
det største udbytte af den intensive indsats. Resultaterne indikerer således,
at det er de mest sårbare og udsatte børn, der taber mest ved at blive passet
hjemme eller i en daginstitution uden ekstra ressourcer til at tage sig af den
særlige opgave (Currie, 2000; Melhuish, 2003).

Internationale interventions- og effektundersøgelser viser, at ind-
satser fra barnets tidligste alder gennem daginstitutioner kan have effekt på
socialt udsatte børn i retning af at udvikle deres livschancer og kompeten-
cer. I interventions- og effektundersøgelser er der dog ofte udeladt vigtige
nuanceringer, som fx segregeringsproblematikker, der opstår i samspillet
mellem system, institution og den familiære baggrund. Der savnes endvi-
dere mere viden om de konkrete pædagogiske strategier, indsatserne byg-
ger på – samt hvilke faktorer der har positiv, og hvilke der eventuelt har
negativ virkning. Det er sådanne faktorer, kaldet black box-faktorer, det er
nødvendigt også at få indkredset, hvis man skal have et fyldestgørende
billede af, hvad daginstitutioner kan gøre for at ’gøre en forskel’ for socialt
udsatte børn.

Opsummerende viser den foreliggende empiriske forskning, at der
findes viden om såvel muligheder som barrierer for at forbedre livschan-
cerne for socialt udsatte børn. Der savnes dog stadig forskningsbaseret
viden om processer og mekanismer i daginstitutionerne, som kan være
henholdsvis fastholdende eller forandrende i forhold til udsatte børns
livschancer. Det er bl.a. på baggrund af den viden, som er indhentet
gennem den empiriske forskning, at danske daginstitutioners indsatser i
forbindelse med social arv-problematikker skal undersøges. Det undersø-
ges, hvorvidt, hvordan og med hvilken virkning danske daginstitutioner
sætter ind med en pædagogisk strategi og specifikt med indsatser over for
udsatte børn.

UNDERSØGELSENS FREMGANGSMÅDE

Udvælgelse af institutioner
Undersøgelsen fokuserer på daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og
integrerede institutioner) med børn i alderen 0-6 år. Offentlige eller pri-
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vate dagplejeordninger indgår ikke i undersøgelsen. Datagrundlaget består
af to dataindsamlinger: en kvalitativ og en kvantitativ. De to dataindsam-
linger supplerer hinanden ved på hver deres måde at belyse de samme
temaer.

Den ’ideelle’ population (N = 4.797) består af samtlige 0-6 års-
daginstitutioner i Danmark pr. november 2003. Der findes imidlertid ikke
et centralt register for daginstitutioner i Danmark. Derfor er oplysnin-
gerne fremskaffet ad to veje: 1) BUPL’s register og 2) Københavns Kom-
munes register over daginstitutioner. Der blev udtaget en tilfældig stik-
prøve (N = 2.000) af den samlede undersøgelsespopulation. Stikprøvens
fordeling på geografi og type var næsten identisk med populationen, og der
er ikke grund til at formode andet, end at disse 2.000 institutioner er
repræsentative for populationen. Vi udsendte spørgeskemaer til såvel le-
dere som øvrige medarbejdere, dvs. pædagoger og pædagogmedhjælpere, i
de 2000 institutioner.

Svarprocenten blandt lederne var på godt 50 pct., hvilket er gan-
ske pænt, omfanget af skemaerne taget i betragtning. Men det giver alli-
gevel så stort et frafald, at institutionerne, der deltager i undersøgelsen, kan
være biased (skævvredet) på centrale undersøgelsesparametre. En frafalds-
analyse på fordelingen af institutionstyper (vuggestuer, børnehaver/inte-
grerede institutioner) samt på den geografiske fordeling giver imidlertid et
positivt indtryk af de indkomne skemaers repræsentativitet.2 Med en svar-
procent på ca. 50 deltog altså i sidste ende ca. 1.000 institutioner i un-
dersøgelsen. De cirka 1000 institutioner bidrog tilsammen med 2.722
informanter fra personalegruppen.

I det følgende gives en kort karakteristik af de institutioner, der
deltog i den kvalitative del af dataindsamlingen, som indeholdt feltarbejde
med observationer, strukturerede interview og mere uformelle samtaler. I
dataindsamlingen var hele personalegruppen fra de fire institutioner ind-
draget. Institutionerne havde alle ’høj belastningsgrad’ af udsatte børn
(dvs. fra 20 til 50 pct.).

2. For yderligere vurdering af de statistiske forhold henvises til tabelmaterialet, til notat vedr. gen-
nemførelse af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet af chefkonsulent Jesper Lund, Uni-C, samt til
analysen af de åbne spørgsmål, som kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren. Bilagsmateriale
kan desuden hentes på www.sfi.dk under hjemmesiden for “Forskningsprogrammet om social arv”.
Den kvantitative analyses resultater findes desuden afrapporteret hos Jensen (2004) og hos Jensen
& Glavind (2005).

I ND L EDN I NG 23



JOBNAME: No Job Name PAGE: 24 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Figur 1

Institution Informanter og andre kilder

Institution A ligger i et nordsjællandsk om-
råde præget af socialt boligbyggeri og har
høj belastningsgrad både i forhold til so-
cial arv og i forhold til indvandrerproble-
mer. Institutionen har de seneste år været
gennem store forandringsprocesser fra at
være en vuggestue til at være integreret
institution.

Interviewperson 1 – leder (kvinde)
Interviewperson 2 – souschef (mand)
Interviewperson 3 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 4 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 5 – pædagog (mand)
Observationer gennem 10 hverdage
og deltagelse i et afsluttende perso-
nalemøde.

Institution B ligger i et nordsjællandsk om-
råde præget af socialt boligbyggeri og har
høj belastningsgrad, især i forhold til so-
cial arv. Institutionen præges konstant af
store forandringer, sammenlægninger og
personaleudskiftninger.

Interviewperson 1 – leder (kvinde)
Interviewperson 2 – souschef (kvinde)
Interviewperson 3 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 4 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 5 – pæd. medhj. (mand)
Observationer gennem 10 hverdage,
deltagelse i udflugter ud af huset og
afsluttende personalemøde.

Institution C ligger i et københavnsk lokal-
område med både socialt boligbyggeri og
villakvarterer, og som er præget af store
sociale forskelle. Institutionen er præget af
høj vægtning af faglighed og af udviklings-
arbejde i forhold til social arv.

Interviewperson 1 – leder (kvinde)
Interviewperson 2 – souschef (kvinde)
Interviewperson 3 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 4 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 5 – pædagog (mand)
Observationer gennem 10 hverdage,
og deltagelse i udflugter ud af huset
og små personalemøder.

Institution D ligger i et københavnsk lokal-
område, der er stærkt præget af socialt
boligbyggeri. Institutionen har en høj be-
lastningsgrad i forhold til social arv. Insti-
tutionen er præget af, at belastningsgra-
den i forhold til social arv stiger, af stor
personaleudskiftning og af mange ugun-
stige ydre vilkår, fx meget få kvadratmeter
i forhold til antallet af børn.

Interviewperson 1 – leder (kvinde)
Interviewperson 2 – souschef (kvinde)
Interviewperson 3 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 4 – pædagog (kvinde)
Interviewperson 5 – pædagog (kvinde)
Observationer gennem 10 hverdage,
deltagelse i udflugter ud af huset og
et personalemøde.

20 personer blev, som det fremgår af skemaet, udtaget til interview, og flere
har deltaget i uformelle samtaler i løbet af feltarbejdet i hverdagene, i
udflugter ud af huset, i personalemøder, eller hvor det ellers har kunnet
lade sig gøre. Et varieret datagrundlag er således søgt indsamlet med hen-
blik på at teste dataenes gyldighed med hensyn til udbredelse og variation.
Gennem variation af data har vi således søgt at opnå den begrebslige
repræsentativitet, der ifølge Jørgensen (1995) bør tilstræbes i en kvalitativ
undersøgelse.
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Datamaterialet
Undersøgelsens resultater hviler på data fra en kvalitativ og en kvantitativ
dataindsamling. De metodiske valg skitseres yderst kortfattet i det føl-
gende.

Den kvantitative del af dataindsamlingen er foregået ved hjælp af
spørgeskemaer, der indeholdt baggrundsspørgsmål og undersøgelses-
spørgsmål om temaerne: organisationsformer (herunder normering, fysi-
ske rammer, opdeling af børn efter alder, udviklingstrin eller integration,
samt gruppestørrelser mv.), identifikation af målgruppen, udsatte børn
(herunder iagttagelsesmetoder mv.), institutionens generelle mål og pæda-
gogiske principper (holdninger og værdier), indsatser over for socialt ud-
satte børn samt rammebetingelser, vurderinger af praksis, herunder mu-
ligheder, barrierer og effekter. Spørgeskemaets lukkede svarkategorier sup-
pleres med åbne spørgsmål med henblik på nuancering af svarene og
validering af skemaet. Denne del af dataindsamlingen foregik i december
2003-januar 2004.

Dataene i den kvalitative del af undersøgelsen er indsamlet ved
hjælp af observationer og interview og forløb over to faser. Fase 1 foregik
i sommeren 2002 og data blev indsamlet gennem interview med lederne af
18 daginstitutioner fordelt over hele landet. Fase 1 tjente til at afdække
problemstillingerne.

I fase 2 blev uddybende data indsamlet gennem interview med
ledere, souschefer samt et udsnit af institutionernes medarbejdere og gen-
nem observationer i fire institutioner (i form af uformelle samtaler, op-
følgning på interview, samtaler med de fleste i personalegruppen samt
observationer af børn i relationelle sammenhænge – jf. figur 1). Af de fire
institutioner ligger de to i en storbykommune og de to i en landkommune
Alle fire er placeret i lokalmiljøer med en høj social belastningsgrad. Denne
fase i dataindsamlingen foregik gennem hele 2003 og ind i 2004.

Feltarbejdet har endvidere haft særligt fokus på en udvalgt gruppe
af pædagogiske medarbejdere, der er sammensat af pædagogiske medar-
bejdere fra alle de vedrørte institutioners personalegrupper. Denne udvæl-
gelse bunder i en søgen efter de pædagogiske medarbejderes mere generelle
opfattelse af problematikken om social arv med henblik på at belyse in-
stitutionernes arbejde med socialt udsatte børn (dvs. bunder i en søgen
efter at få så mange input med som muligt; ramme en variationsbredde).
I den forbindelse har det ligeledes været feltarbejdets mål at opnå uformelle
samtaler med de fleste fra personalegrupperne i institutionerne. Feltarbej-
det har gjort det muligt at observere interaktioner mellem pædagoger og
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børn, mellem pædagoger og forældre, pædagoger imellem og børn imellem
samt at foretage dybdegående interview med personalet, mens samtaler
med forældre er fravalgt af tids- og ressourcemæssige årsager.

Institutionerne er anonymiseret, og det nævnes ikke, hvilke insti-
tutioner citaterne eller de observerede cases stammer fra. Det er det brede
billede, vi har ønsket at videregive, og ikke institutionsbestemte forhold.
Når der i resultatformidlingen henvises til bestemte interview, har vi derfor
sløret, hvilke enkeltinformanter der udtaler sig. Interviewene blev gen-
nemført ud fra en interviewguide, som inddrager de ovennævnte tematik-
ker. Interviewene er optaget på bånd, og båndtransskriptioner blev gen-
nemført ved studentermedhjælp.

Under interviewene blev der spurgt specifikt til den enkelte insti-
tutions mål og pædagogiske principper, som de fremgår af virksomheds-
planen, dvs. den plan, der hvert år opstilles for det pædagogiske arbejde.
Desuden inddrages professionelles mere uformelle beskrivelser af hver-
dagslivets muligheder, dilemmaer og paradokser i forbindelse med arbejdet
med børn fra socialt belastede vilkår. Der var gennem de uformelle sam-
taler lejlighed til at inddrage de professionelles refleksioner over forefal-
dende problemstillinger og paradokser. Potentielle inklusions- og eksklu-
sionsprocesser har været i fokus i observationen og analysen af de profes-
sionelles iagttagelser og beskrivelser af praksis og deres måde at forstå
problemstillingerne på.

Undersøgelsens dataindsamling er således gennemført over en
længere periode, og undersøgelsens forskellige faser er tilrettelagt således,
at den indledende kvalitative fase 1, den efterfølgende kvalitative fase 2 og
feltarbejdet afsluttes med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Den
samlede analyse blev gennemført i 2004 (se i øvrigt Jensen 2004).

Analysen
Analysen følger to linjer: For det første belyses resultater fra den kvanti-
tative del af undersøgelsen deskriptivt. For det andet belyses det overord-
nede spørgsmål, der vedrører daginstitutionernes betydning for udsatte
børn (social arv-problematikken), gennem analyse og anvendelse af teori.
Den ene del af analysen foregår således på et deskriptivt plan, mens den
anden del foregår på et analytisk og teoretisk plan.

Forskningsprojektet hviler på et fænomenologisk og socialkon-
struktivistisk grundlag, hvilket er ensbetydende med, at der søges oplys-
ninger om deltagernes egne oplevelser af problemstillingerne. Herigennem
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rejser der sig nye spørgsmål, som søges tolket ud fra forskernes teoretiske
forforståelse.

Gyldigheden af de præsenterede fund sikres af kvalitetskriterier
for såvel kvantitative analyser og kvalitative analyser.

Analysen af de kvantitative data følger kriterierne for signifikans-
test, og resultaterne inddrages i de efterfølgende kapitler som deskriptive
supplementer til analysen af de kvalitative data. Endvidere belyses even-
tuelle forskelle på indsatstyper og oplevelse af rammebetingelser samt på
troen på effekter set i relation til institutionstype, belastningsgrad og per-
sonalegrupper, bl.a. for at teste antagelser om, at ophobninger af problem-
stillinger på bestemte institutioner uden tilsvarende forbedringer af nor-
meringer og ressourcer forringer daginstitutionens kvalitet. Kvalitet indi-
keres af personalets trivsel, tro på muligheder, oplevelse af barrierer og af
egen faglighed samt behov for uddannelse/efteruddannelse.

Den kvalitative analyse bygger (jf. Jørgensen, 1995) for det første
på identifikation af temaerne og for det andet på testning af udbredelse.
Det vil sige, at der ved de enkelte fund testes, om de samme tendenser går
igen i andre fund. Adskiller tendenserne i én institutionstype sig fra ten-
denserne i en anden, og finder vi overensstemmelser? Adskiller tendenserne
i én kommune sig fra tendenserne i en anden? Adskiller tendenserne sig fra
hinanden på måder, som knytter sig til de professionelles faglighed? Den
kvalitative del af analysen er således understøttet af test af, om der er
sammenhæng mellem de forskellige fund.

BOGENS STRUKTUR

I kapitel 2 præsenteres undersøgelsens begrebslige grundlag. Der inddrages
teorier om børns opvækstvilkår i et postmoderne samfund set i forhold til
social arv-problematikken. Derudover opridses nogle teoretiske overvejel-
ser over kompetencebegrebet set som en indre personlig oplevelse af iden-
titet (selvværd), mestringsevner og handleberedskaber og som sammensat
af ydre aspekter såsom viden og færdigheder, der sætter én i stand til at
håndtere omgivelsernes fordringer og udfordringer, hvad enten man er
barn eller voksen (pædagog). Endelig inddrages en begrebslig tilgang til
forståelse af pædagogikkens mere eller mindre synlige magtforhold, som
antages at bidrage til at fastholde eller forstærke reproduktion af sociale
forskelle (social arv).

Kapitel 3-5 præsenterer daginstitutioners arbejde med udsatte
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børn: Først præsenteres de pædagogiske medarbejderes iagttagelser af so-
cialt udsatte børns signaler, dvs. medarbejdernes vurderinger af den måde,
social arv-problematikker manifesterer sig på i daginstitutionslivet (kapitel
3). Dernæst præsenteres den pædagogiske opgave i arbejdet med socialt
udsatte børn og de indsatser, der gøres for at hjælpe de udsatte børn
(kapitel 4), og til sidst rammebetingelserne for det pædagogiske arbejde,
herunder strukturelle vilkår, arbejdsvilkår samt de pædagogiske medarbej-
deres selvopfattede faglighed, dvs. egne handlekompetencer i relation til
opgavens karakter og særlige udfordringer (kapitel 5).

Der præsenteres forskellige måder at håndtere social arv-proble-
matikken på. I den forbindelse er forskellige former for risici med hensyn
til reproduktionsmekanismer identificeret. De to forskelligrettede strate-
gier i arbejdet med udsatte børn er følgende: 1) At anlægge en traditionel
tilgang til arbejdet med indsatser over for udsatte børn, hvor der fokuseres
på udsatte børns mangler. Ofte er det gennem støttepædagog og synlig-
gørelsesmetoder, at der sættes ind (kompensationsretningen). 2) At an-
lægge en innovativ (forandrende) tilgang, der via en socialpædagogisk ind-
sats arbejder mod at styrke udsatte børns kompetenceudvikling i bred
forstand (innovationsretningen).

Kapitel 6 samler undersøgelsens resultater. Mange forhold er på
spil samtidig, og de påvirker hinanden indbyrdes. Vi kan konkludere, at
der overordnet set er fire vigtige aspekter af social arv, der krydser ind over
hinanden og påvirker hinanden: et samfunds- et lokalmiljø-, et daginsti-
tutions- og et familieaspekt. Kapitlets afsluttende perspektivering har et
forskningsmæssigt og et socialpolitisk sigte.
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KAPITEL 2

TEORETISKE
OVERVEJELSER

INTRODUKTION

I kapitel 2 præsenteres undersøgelsens begrebslige grundlag og de teoreti-
ske overvejelser, der knytter sig dertil. I første omgang indkredses begrebet
social arv, og i næste, hvordan social arv teoretisk set risikerer at blive
videreført gennem den pædagogiske praksis.

SOCIAL ARV

Begrebet social arv stammer fra den svenske psykiater Gustav Jonsson
(1969), der har arbejdet med socialt marginaliserede familier. Han fandt,
at det ikke kun er de genetiske faktorer, men også de sociale og kulturelle
faktorer, der ’går i arv’ fra generation til generation. Disse faktorer har en
tendens til at have en psykologisk karakter, og de kan give forringede
livschancer uddannelsesmæssigt og socialt. Begrebet social arv skal imid-
lertid bruges med varsomhed. Det er ikke udtryk for determinisme, dvs.
for at børns livsforløb kan forudsiges (Ejrnæs, 1999).

I forbindelse med nærværende undersøgelse har vi imidlertid valgt
at definere social arv ved hjælp af Erik Jørgen Hansens definition, som i
højere grad fremhæver, at social arv er reproduktion af sociale uligheder,
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end Jonssons definition. Hansen skriver, at social arv skal ses i forbindelse
med:

... at den samfundsorden, som til alle tider og i alle samfund
indebærer, at det kræver en større indsats, flere afsavn og mere
held at opnå en lang uddannelse, et godt job og en høj indkomst
for børn fra arbejderklassen end for børn fra andre samfundslag
(Hansen, 2003).

Social arv kan forstås både i en positiv og en negativ betydning. I den
positive betydning overtager børn reaktionsmønstre fra forældrenes posi-
tive livsomstændigheder og fører dem videre ad en positiv udviklingslinje.
I den negative betydning overtager børnene forældrenes negative livs-
omstændigheder og fører dem videre ad en negativ udviklingslinje. Begre-
bet er indlejret i almen socialisationsteori i betydningen, at børn i deres
opvækst præges både positivt og negativt af forældrenes livsomstændighe-
der, dvs. livsstil, holdninger samt opdragelsesmønstre og -handlinger
(Kohn, 1971). At der er tale om en ’arv’, indebærer, at man overfører
’noget’ fra én generation til en anden, og dette ’noget’ (som ovenfor kaldes
’reaktionsmønstre’) defineres af Bourdieu (1984, 1986, 1987) med begre-
bet ’habitus’ – en samling handle- og holdningsmønstre, som inkorporeres
i det enkelte menneske ved, at yngre generationer overtager dem i fortolket
form fra forældregenerationen. Ser man på social arv ud fra et sociologisk
perspektiv, hænger social arv sammen med graden af uddannelse og til-
knytning til arbejdsmarkedet (Hansen, 1995, 2002).

Sagt på en anden måde er social arv ikke et fænomen, der enten er
eller ikke er til stede i familier. Der kan som minimum blive tale om
forskellige grader af påvirkning af mennesker, og ethvert individ kan så-
ledes siges at være underlagt en eller anden form for social arv. Der er en
udbredt tendens til, at man udelukkende forstår social arv som et negativt
fænomen, men social arv kan altså også være positiv – eller rettere: Social
arv kan bestå af både negative og positive elementer, som kan have en
tendens til at svinge ud i enten den ene eller den anden retning.

Hvorledes social arv konkret overføres fra forældre til børn, findes
der ikke noget entydigt svar på, men samspillet mellem system og familie,
mellem institution og barn, mellem familie og barn samt mellem barnet og
de andre børn kan udpeges som medierende processer. Ud fra et sociali-
sationsteoritisk perspektiv, som fx Bronfenbrenner (1979) og Garbarino
(1990), kan man se relationen mellem barnet og familien som påvirket af
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de indre forhold, der gør sig gældende i familien, og af de ydre vilkår, der
er med til at bestemme familiens opdragelsesmønstre, holdninger og vær-
dier.

Social arv må således ses i sammenhæng med den ydre samfunds-
struktur. Vi lever i dag i et postmoderne samfund præget af kulturel fri-
sættelse og en struktur, der ændrer sig i hastigt tempo. Det postmoderne
samfund skaber en ny type social ulighed (Putnam, 1996; Portes, 1998),
idet det stiller øgede krav til menneskets faglige kvalifikationer og samtidig
gennem den kulturelle frisættelse og opbrydning af normer overlader det
enkelte menneske til sig selv. Det enkelte menneske har i dag i høj grad selv
ansvaret for at opfylde de øgede krav og er afhængigt af sin egen evne til
at realisere sig selv (Giddens, 1996, 1997, 2000). Børn og unge forventes
at lære at mestre deres egen tilværelse og tage ansvar, og nydannede be-
greber som ’ansvar for egen læring’, ’fleksible uddannelser’ og ’selvstæn-
dighedsfremmende pædagogik’ (jf. bl.a. Dencik 2004, Qvortrup, 1999)
afspejler dette forhold.

Den nye type social ulighed udspringer af, at ikke alle mennesker
har det nødvendige personlige og sociale overskud eller den rette kulturelle
baggrund til at klare de nye udfordringer. De øgede krav og de mange
hastige skift, som det postmoderne samfund medfører, kan gøre det svært
for nogle menneske at ’følge med’ og opkvalificere sig, og gabet mellem ’de
kompetente’ og ’de inkompetente’ bliver større. Konsekvenserne af de nye
krav bliver, at hvis ikke man har det nødvendige overskud eller den rette
kulturelle baggrund, så risikerer man ikke at kunne indgå i de forskellige
samfundsmæssige sammenhænge, i fx uddannelsen eller på arbejdsmarke-
det, og derved at blive hægtet af socialt. Det postmoderne samfund har
ikke kun øget mulighederne for det enkelte menneske, men også øget
risikoen for yderligere differentiering eller direkte polarisering af sam-
fundsgrupper (jf. bl.a. Beck, 1996).

Som allerede nævnt er det, der overføres fra generation til gene-
ration i den sociale arv, ifølge Bourdieu menneskers forskellige habitus
(handle- og holdningsmønstre). Social arv kædes hos Bourdieu sammen
med social handlen, og social handlen følger altså forskellige habitus (Bour-
dieu, 1984, 1987, 1997). Det afgørende problem ved den sociale handlen
synes at være den måde, man håndterer de sociale vilkår på, dvs. mestrings-
evnen eller evnen til selvrealisering. Er man i stand til at mestre de socio-
økonomiske og sociokulturelle vilkår, som kan være en barriere for ens
kompetenceudvikling, på en god måde, er resultatet ikke nødvendigvis
negativt: “Mestrer man spillet”, som Bourdieu udtrykker det (ibid, 1997),

T EOR E T I S K E OV E RV E J E L S E R 31



JOBNAME: No Job Name PAGE: 32 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

er den sociale arv positiv, mestrer man det ikke, forekommer arven at være
negativ.

Det er altså ikke nødvendigvis det enkelte menneskes materielle
position, dvs. den økonomiske og uddannelsesmæssige ’kapital’ (ibid.), der
bliver bestemmende for, om man kan mestre spillet, og dermed bestem-
mende for ens livschancer. Det altafgørende er derimod ens individuelle
kvalifikationer som fx kreativitet, fleksibilitet og personligt overskud. Disse
kvalifikationer udspringer alle af det enkelte menneskes evne til selvreflek-
sivitet. Selvrefleksivitet dannes på baggrund af dels en selvkritisk personlig
udvikling og dels et socialt overskud og er et vigtigt element i ens hand-
lekompetence. Det enkelte menneskes handlekompetence (Nygren, 2004)
ses således som en vej, ad hvilken man har en mulighed for at bryde negativ
social arv, idet handlekompetencerne ses som det individuelle redskab,
som afgør, om det enkelte menneske reproducerer negative sociale mønstre
eller omvendt magter at tage ansvar for eget liv og mestre tilværelsen med
alle dens udfordringer.

Sammenfattende kan man med udgangspunkt i Bourdieus defi-
nition af social arv som en social handlen indkredse begrebet social arv til,
at det er det enkelte menneskes potentialer og ressourcer (kompetencer),
der udvikles i sociale samspil, og som udmøntes i konkret social handlen,
der går i arv i såvel positiv som negativ retning. Det afgørende i et samfund
som det, vi lever i i dag, er, hvordan relationerne til vores omgivelser er, og
når begrebet kompetence i den forbindelse inddrages, hænger det sammen
med, at det sociale netværk og ikke mindst karakteren af dette netværk i
dag – i langt højere grad end tidligere – er afhængigt af vores egen indsats
på godt og ondt. Det antages, at det især er den måde, forældre formår og
har overskud til at styrke deres børn i deres kompetenceudvikling på, der
har betydning for, hvordan børn klarer sig – altså de mere eller mindre
indirekte påvirkningsmekanismer, der ligger i relationen til forældrene.
Men også i daginstitutionerne findes der sådanne indirekte mekanismer
sted, som har indflydelse på, hvordan børnene udvikler deres kompetencer,
og disse indirekte mekanismer i daginstitutionerne kan enten være med til
at fremme børnenes udvikling eller øge de sociale forskelle, som hæmmer
børnenes udvikling.

Social arv kan altså anses som en teoretisk betegnelse for den
mangfoldighed af forhold og mekanismer, der går igen fra generation til
generation, og som påvirker det enkelte menneskes ageren i det postmo-
derne samfund. Sociologerne Bourdieu (1997), Giddens (1996) og Beck
(1996) danner grundlag for at se individets ageren ikke bare som formet og
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udviklet gennem socialisering i familien, men også som formet og udviklet
af den større sociale og samfundsmæssige sammenhæng, og de udvider
således begrebet social arv til ikke kun at angå relationen til familien, men
også til samfundet i det hele taget – herunder daginstitutioner.

PÆDAGOGIKKENS SKJULTE KRAV

Med afsæt i Bourdieus forståelse af social arv set som social reproduktion
af menneskers habitus, deres praktiske sans, kulturelle, sociale og symbol-
ske kapital (Bourdieu, 1997), kan daginstitutionernes betydning i forhold
til social arv bestemmes. Det vil sige, hvordan påvirker daginstitutionerne
børns habitus, og hvordan undgår man, at pædagogikken kun er rettet
mod ’herskende’ klassers habitus og kapitalformer? Suppleret med Bern-
steins teori om, at den pædagogiske praksis i sig selv er medproducerende
af sociale forskelle, inddrages spørgsmålet om, hvordan negativ social arv
videreføres af pædagogikken i daginstitutionerne (Bernstein, 2001). Bern-
steins overvejelser over synlige og usynlige pædagogikker og sociale koder
er relevante begrebsrammer, som bør inddrages for at forstå de sociale
transmissioner, der finder sted mellem voksne og børn i hjemmet såvel som
i daginstitutionen.

Børns udbytte af daginstitutionen har i høj grad vist sig at være
knyttet til samværet med de andre børn. Gennem børnenes sociale posi-
tionering og organisering i daginstitutionerne kan man observere deres
udvikling af kompetencer og opstille hypoteser om sammenhænge mellem
erfaringer og livsstrategier og dermed forskellige former for kapitaldannel-
ser (jf. Bourdieus kapitalformer, Bourdieu, 1986).

Ifølge Bernstein (2001) risikerer en pædagogisk praksis at bidrage
til reproduktion af klasseforskelle. Selektionen sker gennem en række ’reg-
ler’, som knytter sig til fænomenet ’usynlig pædagogik’.

For eksempel hierarkiregler (ibid., 97): Hvis pædagogen kun fo-
kuserer på selve modtagelseskonteksten, dvs. læringsrummet og kulturen i
den pædagogiske praksis, og ikke eller kun indirekte på modtageren, dvs.
det enkelte barn, kan der opstå hierarkier i den forstand, at børn, der kan
’tage imod’ kulturens koder og forstå den, placerer sig øverst i hierarkiet
over, hvem der bedst kan tage imod og forstå kulturens koder i denne
modtagelseskontekst. Andre børn, der ikke forstår eller magter at tage
imod denne form for deltagelse eller direkte undervisning, hægtes af og
placerer sig nederst i hierarkiet.

T EOR E T I S K E OV E RV E J E L S E R 33



JOBNAME: No Job Name PAGE: 34 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Rækkefølgeregler (ibid., 98): Hvis den pædagogiske praksis bygger
på en specifik forestilling om, hvad et barn skal kunne hvornår, dvs. på en
forestilling om en bestemt udviklingsrækkefølge svarende til forventnin-
gen om, at man skal kunne krybe, før man kan gå og lign., og reglerne
herfor samtidig er skjulte for modtageren, dvs. barnet (den lærende), op-
står der et magtforhold mellem den professionelle og den lærende. Magt-
forholdet kan henregnes til den form for pædagogiske selektionsmekanis-
mer, som kan bremse en sund kompetenceudvikling hos børn. Det med at
have specifikke forventninger til læringens rækkefølge er nemlig tæt knyt-
tet til en forestilling om ’at noget er mere normalt end andet’ i en lærings-
proces og om det ’kompetente’ og ’inkompetente’ barn målt i forhold til,
hvad der er indlært og udviklet hos barnet hvornår. Der kommer til at ligge
nogle implicitte (eller eksplicitte) forventninger til barnet om, hvad der er
dets ideelle kompetencer – forventninger, som måske slet ikke svarer til
realiteterne, dvs. modsvarer det enkelte barns reelle kompetencer. Derved
kan det udsatte barn let komme til at blive mere udsat, hvis det ikke lever
op til sådanne forventninger.

Endelig tales der hos Bernstein om kriterieregler: Det vil sige, at
hvis den pædagogiske proces bygger på, at pædagogen opstiller kriterier
for, hvad der er god og dårlig adfærd eller god og dårlig videns- og kom-
petenceudfoldelse, og disse kriterier kun er implicitte, dvs. underforstået
uden at være ekspliciteret, i den pædagogiske proces, så betyder det, at
modtageren, dvs. barnet, kun opnår et svævende forhold til, hvad der
forventes af det, at det kan præstere i den givne situation. Hvis barnet ikke
føler, at det kan ’leve op’ til det, der kræves af det i situationen, bliver det
utrygt og får lav selvopfattelse. Koderne i den pædagogiske praksis forstås
måske ikke af barnet som disse forventninger, dvs. de usagte normer for
adfærd og udviklingstrin kommer ikke frem, og derved er der indbygget et
magtforhold i pædagogikken mellem pædagog og barn, som kan være til at
hindre barnets optimale udviklings- og læringsproces.

En af hovedpointerne i Bernsteins teorier er, at sådanne regler
fungerer og udfolder sig gennem nogle usynlige processer i den pædago-
giske praksis, og at sådanne usynlige processer kan bidrage til, at barnet
skilles ud fra de andre børn (eksklusion). Børn med en socialt belastet
baggrund kan have vanskeligere end andre børn ved at honorere pædago-
gikkens usynlige krav, dvs. indlære i det forventede tempo, leve op til
forventede kriterier og deltage på niveau med andre børn i børnehierarkiet.
De usynlige koder er ganske enkelt ikke forståelige for børn med en anden
baggrund end den, der er toneangivende i institutionen. Ifølge Bernstein

34 TEOR E T I S K E OV E RV E J E L S E R



JOBNAME: No Job Name PAGE: 35 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

kan sammenstødet mellem institutionens og familiens koder og kapital-
former (socialt og kulturelt) være med til at ekskludere udsatte børn. De
sociale skel, som præger børnegruppen, øges eller fastholdes således i de
institutioner, hvor den pædagogiske praksis består af for mange af sådanne
’usynlige’ processer.

De skjulte – eller synlige – eksklusionsmekanismer, som Bernstein
har peget på, kan suppleres af yderligere andre forestillinger om eksklusi-
onsmekanismer: Pædagogernes forventninger til børnenes kompetenceud-
vikling er endnu en faktor, der kan bidrage til eksklusion, og lige sådan det
stærke fokus, der er på, at det pædagogiske arbejde skal fremme børns
selvstændighed. Fokuset på børnenes selvstændighed kan skabe en forskel
på de børn, der hjemmefra er opdraget til selvstændighed og derfor ’passer
ind’ i daginstitutionens værdisystem og kan forstå koderne, og de børn, der
hjemmefra måske oplever mere traditionelle eller autoritære opdragelses-
former, hvor der netop ikke lægges vægt på selvstændighed.

Antagelsen om, at der findes flere eksklusionsmekanismer end
dem, Bernstein nævner, knytter sig til forestillingen om, at opdragelse og
dannelsesprocesser i det postmoderne samfund (Dencik, 1999) danner nye
– usynlige eller synlige – ’regler’, som børn præget af negativ social arv får
svært ved at følge, fordi de er udtryk for nogle idealer, som ikke hører de
udsatte børn, men ’eliten’ til. De ’frie valg’ i det postmoderne samfund har
den konsekvens, at det enkelte menneske kommer til at føle en stor kul-
turel frihed, som til tider næsten kan virke som en ’fordømt’ frihed, som
Beck (1996) udtrykker det. På den ene side kan den kulturelle frihed være
svær at håndtere, fordi det enkelte menneske stilles over for næsten uover-
kommeligt store udfordringer, hvor det både skal kunne klare uddannel-
ses- og arbejdsmarkedsmæssige krav og definere sit ’eget liv’. På den anden
side kan det netop være den kulturelle frihed, der kan give udsatte grupper
chancen for at finde en ny start, idet de ikke længere låses fast af fastlagte
kulturelle normer. Hvis den kulturelle frihed i daginstitutionen kan
komme til udtryk, giver det måske en mulighed for gennem disse nye
socialisationsprocesser at ’nå’ de udsatte børn og yde en indsat over for
dem på en ny måde?

OPSAMLING

Med afsæt i de teoretiske overvejelser over begrebet social arv og over,
hvorledes den pædagogiske praksis kan være med til at reproducere den
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sociale arv, opstilles en række aspekter (jf. fig. 2), som anses for at være
afgørende for, hvordan social arv påvirker børn, og en række faktorer, der
kan tænkes at påvirke børns livschancer i positiv retning.

Figur 2

Figuren skitserer, at familien, lokalmiljøet samt de mange sociale arenaer,
som barnet indgår i under opvæksten, alle influerer på barnets kompeten-
ceudvikling. Familien er desuden præget af de aktuelle postmoderne sam-
fundsvilkår og af dens egen samfundsmæssige og sociale position. Disse
forhold påvirker og påvirkes af den måde, familien håndterer de mange
udfordringer og krav på, der ligger i den kulturelle frisættelse og de hastigt
forandrende vilkår, som det postmoderne samfund fører med sig. Lokal-
miljøet er et kapitel for sig. Lokalmiljøet kan være hårdt og socialt belastet,
hvilket kan forstærke familiens vanskeligheder, og som det fremgår af en
undersøgelse af rekruttering til daginstitutioner (Glavind, 2004), kan der
opstå segregeringsproblematikker som følge af, at daginstitutionerne re-
krutterer børn fra det område, de er placeret i, og som kan være mere eller
mindre socialt belastet. Det vil sige, at der finder ophobninger af mange
udsatte børn sted på bestemte institutioner –uden at der nødvendigvis
følger tilsvarende yderligere ressourcer med.

Figuren skitserer desuden en antagelse om, at det er gennem de
konkrete sociale relationer mellem barn og omgivelser, at mulighederne for
at gøre en indsats over for udsatte børn skal findes. Relationerne til om-
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givelserne har betydning for børns læreprocesser. Derfor anses det relati-
onelle aspekt som noget af det mest centrale i forhold til, hvordan social
arv modificeres og manifesterer sig gennem børns hverdagsliv.
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KAPITEL 3

BØRNS SIGNALER

INTRODUKTION

Dette kapitel belyser, hvordan det pædagogiske personale iagttager børns
eventuelle signaler på mistrivsel som følge af en opvækst under socialt
belastede vilkår. Der inddrages data fra den kvantitative og den kvalitative
del af undersøgelsen.

De kvantitative data fra de 2.722 spørgeskemabesvarelser anven-
des med henblik på at identificere, hvilke problemer hos de socialt udsatte
børn der udfolder sig i daginstitutioner. De kvalitative data fra de 20
interview og de uformelle samtaler bidrager til at give en forståelse af de
udsatte børns vanskeligheder og særlige behov på det individuelle plan
samt af, hvilke problemer der opstår i hverdagen i institutionen.

Analysen bevæger sig på to niveauer: det beskrivende niveau, som
kortlægger iagttagelserne af de udsatte børns signaler, og det analytiske
niveau, der søger at tolke dem ud fra de i kapitel 2 beskrevne teoretiske
grundantagelser.

SIGNALER FRA SOCIALT UDSATTE BØRN

I nærværende undersøgelse har vi valgt at betragte de signaler, som socialt
udsatte børn udsender i daginstitutionerne, som individuelle reaktioner på
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socialt belastede vilkår og derfor både som udtryk for de behov, børnene
møder daginstitutionen med, og som udtryk for de reelle kompetencer, de
har udviklet. Men iagttagelser af børns signaler rummer også komponenter
af de voksnes subjektive vurderinger af, hvad der er normal udvikling,
trivsel, mistrivsel og konsekvenser af socialt belastede vilkår. Det betyder,
at den måde, pædagogerne vurderer børns kompetencer på, skal ses i lyset
af forholdet mellem pædagogens egne forestillinger om ’ideelle kompeten-
cer’ hos børn i den aldersgruppe og børnenes ’reelle’ kompetencer (se også
Jensen et al., 2005b). De pædagogiske medarbejderes iagttagelser er end-
videre farvet af udtalelser fra ekspertgrupper, støttepædagoger, psykologer,
sundhedsplejersker, talepædagoger og socialrådgivere.

Resultaterne fra spørgeskemaerne er altså langtfra entydige, hvil-
ket vi har forsøgt at tage højde for i den følgende gennemgang.

I undersøgelsens spørgeskema benyttes termen socialt ’udsatte’
børn, som anvendes analogt med termen ’truede’ børn i Serviceloven (So-
cialministeriet, 2004). I analysen af datamaterialet anvendes ligeledes ter-
men socialt ’udsatte’ børn.

Er det muligt at få øje på socialt udsatte børns signaler gennem hverdagen i
daginstitutionen?
Stort set alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen mener, at vanske-
lighederne er synlige allerede i daginstitutionsalderen, dvs.:

v 93 pct. af lederne
v 97 pct. af pædagogerne
v 92 pct. af pædagogmedhjælperne

Børnene og problemstillingen er således ifølge de pædagogiske medarbej-
deres egne udsagn synlige for næsten alle medarbejdere i institutionerne.1

1. Svarprocenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt i de tre medarbejdergrupper, hvilket gælder for
langt de fleste af svarene, som vi her inddrager. I de tilfælde, hvor der er væsentlige forskelle,
trækkes det frem og diskuteres.
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Hvor mange børn vil man i institutionerne karakterisere som socialt udsatte
børn?
14 pct. af de institutioner, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, vurde-
rer, at de ingen socialt udsatte børn har, mens fordelingen i de øvrige
institutioner viser følgende:

v 49 pct. af alle institutioner har under 10 pct. udsatte børn
v 25 pct. af institutionerne har 10-20 pct. udsatte børn
v 11 pct. af institutionerne har 20-50 pct. udsatte børn
v 1,5 pct. af institutionerne (dvs. 12 institutioner) har over 50 pct.

udsatte børn

Hvad er det så, man ’får øje på’?
Den største andel af svarene fordeler sig på de to hovedgrupper: følelses-
mæssige og sociale vanskeligheder samt sproglige, intellektuelle og kultu-
relle vanskeligheder.

Det antages, at barnets udvikling af tillid, selvtillid og tryghed er
dybt afhængig af mulighederne for at opnå tidlige tilknytningsrelationer til
nære voksne (Bowlby, 1988). Ligeledes er barnets naturlige trang og evne
til at udforske omverdenen stærkt afhængig af at være omgivet af menne-
sker, der ser, hører og anerkender dets signaler, stimulerer dets nysgerrig-
hed samt giver det såvel psykologisk nærhed som distance, så det både kan
føle sig trygt og får plads at udvikle sig som et selvstændigt individ (jf. bl.a.
Stern, 1995). Overhøres ’sunde’ signaler, eller imødekommes de ikke, er
risikoen for mistrivsel øget (Jensen, 2002b). På baggrund af denne anta-
gelse er der i spørgeskemaet stillet spørgsmål om betydningen af den so-
ciale kontekst og børnenes sociale position.

I hvor stort omfang oplever du, at ’socialt udsatte børn’ er udsat for følgende
problemer i hverdagen i institutionen?

v at blive holdt udenfor
v at de voksne har svært ved at ’få øje’ på problemerne
v at børnene holder sig for sig selv
v at børnene har svært ved at tage imod daginstitutionens tilbud
v at institutionen har svært ved at rumme alle børn

Især første og fjerde punkt har en markant svarprocent.
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Socialt udsatte børn “holdes udenfor” i ’meget stort omfang’, i ’stort
omfang’ og i ’noget omfang’ ifølge:

v 68 pct. ledere
v 72 pct. pædagoger
v 59 pct. pædagogmedhjælpere

Dette resultat understøtter en antagelse om, at marginaliseringsprocesser
er på færde fra barnets tidligste alder.

Socialt udsatte børn “ har svært ved at ’tage imod’ daginstitutionens
tilbud” i ’meget stort omfang’, i ’stort omfang’ og i ’noget omfang’ ifølge:

v 53 pct. af alle ledere
v 58 pct. af alle pædagoger
v 56 pct. af pædagogmedhjælperne

Det lader altså til, at socialt udsatte børn allerede fra en ganske tidlig alder
har en adfærd, der gør det svært for dem at undgå marginalisering.

INDIVIDUELLE SIGNALER

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen uddybes ved at inddrage data
fra undersøgelsens kvalitative del. Det bliver således muligt at nuancere
billedet af de udsatte børns signaler og at vurdere betydningen af den
sociale kontekst og den individuelle sociale position yderligere. Analysen
fortsætter som ovenfor, idet der lægges vægt på de individuelle (personlige)
signaler og de relationelle signaler. Endelig inddrages et sociologisk per-
spektiv i analysen af den sociale kontekst og dens betydning for det, man
iagttager.

Mestringsforskningen (jf. Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992)
giver et bud på, hvorfor nogle socialt udsatte børn klarer sig mod ’alle
odds’. Disse børn har ifølge mestringsforskningen hver især særlige per-
sonlige styrkesider og ressourcer, samtidig med at de befinder sig i et socialt
protektivt miljø. En sådan udvidelse af det sociologisk orienterede, teore-
tiske grundlag med en socialpsykologisk vinkel giver anledning til at un-
dersøge, hvorvidt daginstitutionslivet fremmer eller hæmmer barnets mu-
ligheder for individuel udvikling følelsesmæssigt og socialt samt sprogligt,
intellektuelt og kulturelt.
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Følelsesmæssige og sociale signaler
Fremstillingen bygger udelukkende på data fra den kvalitative del, og der
veksles mellem direkte brug af citater, forskerens omskrivninger og et
analytisk niveau, der indbygger det teoretiske grundlag.

Iagttagelserne understøtter resultaterne fra spørgeskemaerne, idet
børnene ofte reagerer emotionelt på mistrivsel og har mange følelsesmæs-
sige vanskeligheder, der bunder i manglende tryghedsfornemmelse. Mang-
lende tryghedsfornemmelse kan komme til udtryk på mange måder, men
viser sig ifølge de pædagogiske medarbejdere ofte som mangel på følelses-
mæssig stabilitet:

Det, der tit kan præge disse børn, er store følelsesmæssige udsving.
De kan have store op- og nedture, og dagene kan være meget
forskellige på det følelsesmæssige plan. Nogle dage er børnene
meget sårbare, og der skal intet til, før de bliver kede af det. Dette
er meget kendetegnende.

Vi ser hos Rutter (1987), at børns signaler på mistrivsel eller sårbarhed
netop kommer til udtryk i form af labilitet. Man ved aldrig, hvor man har
barnet, eller hvordan barnet selv har det lige nu. Det kan svinge fra minut
til minut. Det følelsesmæssige kaos, som anes bag det hele, får konsekven-
ser for barnets ageren og handlen i løbet af dagen. Når det er svært at finde
grænserne mellem sig selv og andre, og når behovet for omsorg er så stærkt,
at man påkalder sig følelsesmæssig opmærksomhed, viser det sig bl.a. ved
en klæbende adfærd eller det modsatte: aggression, som flere pædagoger
udtrykker det.

Enten holder barnet sig for sig selv, klæber til den voksne eller
bliver aggressivt udadreagerende. Men et barn, der bærer svage
relationsdannelser og dermed et svagt følelsesmæssigt beredskab
med sig, har kun sjældent overskud til at udforske omgivelserne,
lege eller lære noget nyt.

Disse børn viser tydelige tegn på sårbarhed. De er bærere af en ’ked-af-
det-hed’, som dels har synlige udtryk og dels kan være med til, at børnene
ikke kan tage imod daginstitutionens tilbud. Hvis denne emotionelle til-
stand varer ved og giver sig udslag i et manglende personligt overskud hos
barnet, risikerer tilstanden at blive fastholdt i daginstitutionen, fordi bar-
nets ’uimodtagelighed’ kan blive et gennemgående tema i løbet af dagen.
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Udsagnene antyder også, at børnene ofte er karakteriserede ved
manglende basal tillid til omverdenen, hvilket betyder fravær af forudsæt-
ninger for selvrealiserings- og mestringsevner, og en form for afmagtsfø-
lelse træder således i kraft. Denne følelse af ’afmagt’ forstærkes yderligere,
når barnet ikke har et tilstrækkeligt følelsesmæssigt overskud til at indgå i
daginstitutionens aktiviteter. Hvis børns emotionelle behov lades urørte i
hjemmet og i daginstitutionslivet, risikerer man, at konsekvensen bliver, at
børns basale tillid ikke udvikles, hvilket vil bremse barnets videre udvikling
og hindre det i en aktiv deltagelse på lige fod med andre børn.

Vi så gennem spørgeskemaundersøgelsen, at så godt som alle pæ-
dagogiske medarbejdere (92-97 pct.) får øje på de udsatte børns signaler i
hverdagen. Der er selvfølgelig individuelle forskelle på børnene og dermed
de signaler, som de udsender. Børnenes adfærdsformer varierer, selvom de
alle i stort omfang præges af sådanne emotionelle og sociale problemer,
som vi har set det her. Men nogle børn udviser en særlig handlekraft, som
ifølge pædagogerne er en følge af, at de har skullet klare sig selv.

Nej, jeg synes at ..., når jeg går alle de eksempler igennem oppe i
mit hoved ... at de socialt udsatte børn også har ressourcer. Ofte er
det børn, som på et eller andet niveau har været vant til at klare sig
selv, og det giver jo også en selvstændighed og handlekraft. At den
så kan blive brugt på at lave ballade, det er jo så det, men det er
jo positivt. Det er jo ressourcer frem for at være passiv og sidde i
en krog.

Som Rutter (ibid.) hævder, kan børn, der klarer sig imod ’alle odds’, være
præget af på trods af vanskelige vilkår at have udviklet særlige ressourcer,
som får det til at håndtere den afmagt, som præger børn, der udviser en
følelsesmæssig sårbarhed. Men ofte er det sådan, at begge reaktionsmåder
er tegn på mistrivsel og udtrykker et håb om, at ’nogen’ får øje på barnet
og dets behov for omsorg og nærhed fra omgivelserne. Udsagnene under-
støtter antagelsen af, at der er individuelle måder at håndtere det på.

Gennem forskerens observationer af børnenes hverdagsliv i dag-
institutionerne er det muligt at genkende de situationer, som de pædago-
giske medarbejdere har iagttaget. Observationerne præsenteres i det føl-
gende og må opfattes som udpluk af ’billeder’ fra en hverdag i institutio-
nen.

Der går lidt tid, før man får øje på, om nogle af børnene skiller sig
ud. Det kan foregå i mange forskellige situationer, og det er især, som
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pædagogerne fremhæver det, børn med en tilbageholdende adfærd, som
det tager længst tid at opdage. Nogle børn glider ind i sig selv og har ikke
lyst til at deltage i legen på legepladsen. De går måske ind i et tomt legehus
eller en garage, dvs. gemmer sig lidt. De går forsigtigt rundt eller bliver
siddende tilbage, når de andre børn er aktive og prøver nye ting, nyt
legetøj, bygger noget op, er kreative og får ideer. Overlades disse børn til
sig selv, risikerer man, at de overses, ikke kun af de andre børn, men også
af pædagogerne, som kan have svært ved at holde opmærksomheden på
tilbageholdende børn.

Når emotionelle vanskeligheder hos et barn fører til tilbagehol-
dende adfærd, får denne ofte en selvforstærkende effekt.

Det stille barn, som måske ikke er blevet set eller hørt i længere
tid, går længere og længere ind i sig selv og bliver endnu mere stille. Det
udadreagerende og måske aggressive barn, der udviser selvstændighed og
ressourcer gennem en mere såkaldt antisocial adfærd, opnår opmærksom-
hed enten i form af ’skældud’, irettesættelser eller i form af aktiv bearbejd-
ning af konflikter, som hele tiden opstår i kølvandet på den aggressive
adfærd. Der går ofte ikke mere end fem minutter, før børn med en ag-
gressiv adfærd er i konflikt med andre børn eller voksne, fx ved at tage et
andet barns hue af, tage legetøj fra andre børn, ødelægge en leg eller blot
være krævende over for pædagogerne i bestræbelsen på at fange deres
opmærksomhed.

Ofte fører en konflikt til et livstema, der kommer til at præge disse
børn. Når konflikterne dybest set bunder i et følelsesmæssigt kaos, hu-
mørsvingninger, som beskrevet ovenfor, gøres problemerne større i hver-
dagen. Barnets evne til selvrealisering og til at foretage valg forsvinder ud
af dets mulighedssfære:

Det er ikke altid lige de børn, der melder sig til aktiviteterne. Men
der ligger bl.a. det i det, at disse børn aldrig ønsker noget. Nogle
af disse børn kan ikke vælge. De kender ikke deres egne behov.

De følelsesmæssige reaktioner og signaler på mistrivsel blander sig ofte
med signaler på børns manglende udforskning af omverdenen. Som nævnt
ovenfor er en ’sund’ udvikling præget af selvbestemmelse og en udadrettet,
nysgerrig og udforskende adfærd. Da dagintitutionshverdagen både lægger
op til denne nysgerrige udforskning af verden og til børns frie valg, har
nogle ’udsatte’ børn vanskeligheder ved at realisere disse intentioner.

Dette forhold kan blive et andet livstema, som kommer til at
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præge barnet. Hvis barnet får opfattelsen af, at egne behov ikke er rele-
vante eller opfyldelige, bliver det svært eller næsten umuligt for et sådant
barn at begå sig, da det ikke kan udtrykke egne behov og derfor bruger
andre udtryksformer, som forværrer situationen. Børn med emotionelle
vanskeligheder har svært ved at håndtere institutionens krav og udfordrin-
ger. Hvis det handler om selv at kunne håndtere konflikter, foretage valg
og begå sig inden for givne sociale rammer, bliver det et vanskeligt miljø
for barnet at forstå og forholde sig til.

Hvis udsatte børn er stærkt præget af emotionelle vanskeligheder
som følge af en svag tilknytning og tillid til omverdenen, kommer det til
udtryk i deres daglige adfærd. Det kan være vanskeligt for disse børn at få
det fulde udbytte af eller deltage på lige fod med andre børn i daginstitu-
tionens hverdagsliv, udfordringer og muligheder. Omvendt kan det ifølge
de teoretiske antagelser måske være her, mulighederne for at gøre en ind-
sats skal findes, dvs. gennem det at få øje på børns ressourcer og give nye
muligheder for at udforske og udvikle sig (Jensen & Jørgensen, 1999). For
nogle børn – især udsatte børn − kan det at blive stillet over for det ’frie
valg’ være vanskeligt, for andre giver det nye muligheder. Børns adfærd og
udtryksformer afspejler i denne sammenhæng det sproglige, intellektuelle
og kulturelle beredskab eller mangel på samme i form af vanskeligheder
med at udvikle kompetencer på de nævnte områder.

Sproglige, intellektuelle og kulturelle signaler
Set ud fra et sociologisk perspektiv kan børn præget af social arv-proble-
matikker udvikle en habitus, som indebærer fravær af de kompetencer,
som knytter sig til de fremherskende anerkendte kompetencer i et socialt
miljø (jf. Bourdieu, 1987, 1984). Det vil sige, at barnet kan have vanske-
ligheder ved at begå sig i den aktuelle sociale arena på grund af fravær af
de samme kulturelle, intellektuelle og sproglige kapitalformer.

De har en kortere lunte og svært ved at aflæse det usagte i kom-
munikationen, i leg og samvær. De har svært ved at dechifrere det,
der bliver sagt.

Tidens tendenser til, at børn fra tidligste alder skal opdrages til ’det frie
valg’ og selvrealisering, indebærer desuden store krav til evnen til at ud-
trykke sig, kommunikere og være aktivt udforskende. Er et barn udsat for
ambivalens i opdragelsen i hjemmet og fra voksne, der selv har vanskelig-
heder med at kommunikere, at forstå eller ’knække’ koderne samt at få
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hold på sig selv og egne grænser, mangler det forudsætninger for at forstå
de sociale koder, ’spillets regler’, og det er nok det, som slår om i en
vurdering af, at disse børn er sprogligt ’fattige’.

Nogle af disse børn kan sprogligt være så fattige; det er de ind-
advendte børn. Eller også kan de være så bomstærke og skal tøjles;
det er de udadreagerende børn, som faktisk har et så nuanceret
sprog, at vi andre skal bruge fantasi for at forstå det. Det er nok,
fordi de er meget overladt til sig selv. Omgangstonen er barsk. De
siger nogle rappe ting, som fx ’jeg får min mor til at tvære dig’.
Tonen er virkelig alvorlig.

Børn, som af pædagogerne betegnes som ’sprogligt fattige børn’, er ofte
karakteriseret ved, at de ikke i løbet af deres tidlige opvækst har haft
mulighed at udvikle et sprog eller lært at bruge sproget som redskab i
kommunikationen. Derved reduceres disse børns evne til at få opfyldt
deres grundlæggende behov.

Ja, der er nogle karaktertræk, der går igen for de børn, der kan
kaldes socialt ’truede’. Det er de børn, der ikke er helt up to date
med deres udvikling − hverken deres tegne-, sproglige eller emo-
tionelle udvikling. Det er ikke sådanne ting, der bliver prioriteret,
men så kan de være stærke på andre måder. De kan være meget
selvstændige og ved, hvad de vil.

Barnets sprogfattige udtryksformer bliver et tredje livstema, der forstærker
en social arv. De mødes ofte af afvisning på afvisning fra omgivelserne. Det
kan være i form af pædagogers ’skældud’ og ’sætten grænser’ eller i form af
afvisning fra andre børn.

Det ser ud til, at sproglig disharmoni indebærer, at andre børn
holder sig væk, og at omgivelsernes negative forventninger til barnet for-
stærkes. Det vil sige, at der opstår social isolation, som begynder med en
emotionel disharmoni; dramaet, der starter i familien, bæres med som
erfaringer ind i det omgivende miljø, her daginstitutionen. Den pågæl-
dende adfærd risikerer at medføre afvisninger og eksklusionsprocesser, som
er mere eller mindre synlige. Dette er ulykkeligt set i forhold til disse børns
udviklingsbetingelser i daginstitutionen og i særdeleshed, hvis signalerne er
udtryk for en disharmoni og et kaos såvel personligt som socialt, knyttet til
forhold i familie samt opvækst- og opdragelseskontekst.
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Det kan have noget at gøre med, at hvis man har en mor eller far,
der er narkoman, og som ikke optræder som sig selv i alle sam-
menhænge, så begynder disse børn måske at have svært ved at
kende forskel på virkelighed og fantasi. Det er vanskeligt, hvis
man skal afgrænse et barn meget. Det er der ikke brug for i en
almindelig daginstitution, og det kræver jo meget solid voksen
opfølgning. Jeg tror, at børn, som har vanskeligheder i deres sam-
vær med andre, har meget brug for, at ord følger handling, og at
de kan regne med, at vi følger op på det, vi siger. Det er ikke bare
noget, vi slynger ud. De er nok meget vant til derhjemme, at der
netop ikke er handling bag ved ordene. For mig at se, er det i
vrede at smide med møblementet barnets måde at sige til omver-
denen: ’Se, jeg har det skidt, og jeg kan ikke finde ud af, hvordan
jeg skal være, fordi jeg indeni er så meget i kaos’.

Det sidste budskab understreger, hvordan de individuelle træk hos barnet
er præget af dets baggrund, og hvordan de forskellige udtryksformer ud-
trykker det grundlæggende emotionelle problem, som kommer til udtryk
i mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsformer. Men også barnets
sproglige formåen eller uformåen knytter aspekterne omkring barnets kul-
turelle baggrund, som ifølge medarbejdernes udsagn ofte præges af et
oplevelsesfattigt baggrundsmiljø.

Den del af den sociale arv, som vi ud fra Bourdieus teori (1984,
1986) kan kalde den kulturelle arv, viser sig bl.a. gennem barnets sprog:

Det stille barn forsvinder, for eksempel, eller et barn, hvor man
kan se, at der ikke bliver talt så meget med det hjemme. Det har
ikke noget at fortælle og har heller ikke på forhånd udviklet de der
forhandlingsredskaber, som andre børn kommer med.

At nogle børn ’smutter’ mellem fingrene på medarbejderne, er udtryk for,
at daginstitutionen vægter ressourcer som fx sprog og forhandlingsbered-
skaber højt, hvorved børn, der ikke har sådanne redskaber, bliver mere
usynlige. Institutionspersonalet er ofte bevidst om problematikken, og
alligevel kan det være svært at nå alle børn, når forskellene mellem inten-
derede principper og det enkelte barns ressourcer er for store.

Det er svært ... der lægges i vores institution i noget omfang op til,
at man vælger efter ønske. De meget ængstelige børn skal hele
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tiden hjælpes til at komme i gang med aktiviteter. For at følge
udviklingen vil vi afdække mange områder for at finde ud af,
hvilken læringsproces der er den mest gunstige for det barn. Men
der er tendenser til, at de her børn har det med at smutte mellem
fingrene på os.

Andre børn udvikler bl.a. redskaber gennem oplevelser med familien, og
det bliver som følge deraf meget synligt, at der er store forskelle på børn.
Gruppen differentierer sig i ’stærke’ børn, der kan snakke med om alt, og
’svage’ børn, som ofte ikke har et sprog eller noget at fortælle.

I vores gruppe har vi mange stærke børn, der kan snakke om alt.
Der bliver læst for dem hjemme, og der bliver diskuteret. De er på
tur, er ofte ude at rejse. De møder i daginstitutionen fyldt af
mange oplevelser. Men så er der det ene barn, han har også været
ude og rejse og oplevet en masse, men nogle gange kan man godt
mærke det alligevel, at han adskiller sig fra de andre. Jeg mener,
måske kan det sociale ikke stå helt alene, for hvis du oplever et
barn, hvor der ikke er tradition for at læse derhjemme, så mangler
barnet jo disse forudsætninger.

Som teoretisk antaget er det i høj grad spørgsmålet, om det er den ’kul-
turelle kapital’, som er en central side af negativ social arv, vi her ser slå
igennem, når medarbejderne fx fremhæver børn som tilbagestående i for-
bindelse med bl.a. tegne- og sproglig udvikling. Hvis dette opfattes som
indikatorer på ’unormal’ udvikling, er daginstitutionslivet i sig selv en
yderligere problemfaktor.

Vi har også haft en familie, hvor sproget blev meget meget sent
udviklet, og så har vi sagt til forældrene, at det er vigtigt, man
læser historie. Men nej, de havde ikke råd til at købe bøger. Så har
vi fortalt dem, at man også kan gå på biblioteket. Men nej, de
kunne ikke læse bøger. Endelig har vi talt med dem om, at de ikke
behøver at sidde og læse bøgerne, man kan bare se billeder og
sidde og snakke om farver osv. med barnet. Så på den måde støtter
vi, men det er jo sådan mere verbalt vi støtter. Eller støtter ved at
vise forældrene nogle muligheder, give nogle ideer til, hvad man
kan gøre. Også hvis man fx gerne vil på sommerferie og ikke har
særligt mange penge.
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Et liv under socialt belastede vilkår risikerer at medføre en modløshed i
familien, og dette vil – som antydet gennem iagttagelser af barnets signaler
– kunne smitte af internt i familien og give sig til udtryk i bl.a. manglende
overskud til at foretage sig noget aktivt med barnet, fx at læse med barnet,
købe eller låne bøger på biblioteket. Pædagogiske medarbejdere beskriver,
hvordan disse forældre fortæller, at de ikke har råd til bøger, men heller
ikke har tænkt på eller haft overskud til at gå på biblioteket. Forældre
fortæller endvidere, at de ikke selv kan læse og ikke er vant til at snakke
med deres barn om historier eller billeder.

En piges tegneudvikling er gået meget i stå. Jeg har også snakket
meget med moderen om det, og så siger hun, at de ingen tusser
eller farver har derhjemme, og at hun ikke har tid til at sidde med
barnet. Jeg siger så, at pigen egentlig godt bare kan sidde selv, hvis
hun bare får nogle farver. Hun har virkelig været lang tid om at
lære at skrive sit navn. Men moderen har ikke overskud til at købe
nogle farver til hende. Men hun elsker værkstederne. Hun får
virkelig meget ud af dem, og bare det, at man sætter sig ned og
øver bogstaver med hende, det elsker hun. Efter et kvarter, hvor
du har øvet med hende, så kan hun det. Så det er så lidt, der skal
til. Der kan man virkelig mærke, hvor lidt hun får derhjemme,
men det jo også klart med seks børn. Så skal der virkelig fordeles
lidt.

Opsamlende viser analysen af udsatte børns individuelle signaler, at sig-
nalerne ofte er udtryk for manglende overskud i familien til at stimulere
børnenes følelsesmæssige og sociale samt sproglige og intellektuelle udvik-
ling. Samtidig ser det ud til, at disse forhold risikerer at blive reproduceret
i institutionen, idet det netop er sådanne ressourcer, der er nødvendige for
at kunne begå sig på lige fod med de andre børn i institutionen.

Analysen giver anledning til at fastholde, at de pædagogiske med-
arbejderes iagttagelser er udtryk for børnenes faktiske signaler og adfærd
samt for pædagogerne egne forventninger til en ’normal’ udvikling. Hvis
omgivelserne ser og hører disse børn, får børnene måske en chance for at
udvikle og fremme deres ressourcer gennem relationelle muligheder og en
social kontekst, der styrker de grundlæggende behov, som udsatte børn
møder daginstitutionen med. Efterfølgende retter analysen sig derfor mod
de relationelle forhold.
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RELATIONELLE SIGNALER

Barn-forældre
Børn præges af forældrenes holdninger til tilværelsen. Hvis forældrene har
udviklet en slags ’offerrolle’ gennem deres belastede vilkår, kan det smitte
af på børnene og blive et udtryk for en social arv. Hvis relationen til
forældrene opfattes som belastet, udsender det nogle signaler om, at dette
barn er udsat.

Ja, det er vigtigt at overleve, og der har været en forælder, som ikke
har haft særligt meget at byde på selv. Det lyder hårdt, men en
forælder, som ikke har haft så meget at byde, og som har haft
meget brug for hjælp og vejledning fra os. Lige fra hjælp til at
smøre madpakken, sørge for, at der var noget pænt tøj, hvis man
kendte nogen, der havde, så sørgede man lige for at låne. Jeg har
stået med en mor, der ikke havde nogen penge, og hendes dreng
gik i frygteligt tøj, så jeg fik givet hende noget tøj, for jeg bildte
hende ind, at jeg alligevel skulle smide det ud. Men det er jo
egentlig ikke vores opgave, men man kan jo se, at de ikke kan, at
det går ikke det her, han går i tynd sommerjakke, når det er vinter
osv.

Analysen viser, hvordan forældrenes situation påvirker børnene, og hvor-
dan pædagogerne iagttager det og træder til og hjælper.

Asbjørn (opdigtet navn) har i dag haft en rigtig ’lortemorgen’,
som en pædagog udtrykker det for at understrege, hvor ulykkelig en si-
tuation det er for et barn at blive afleveret af sin far med ordene:

Gå ind på din stue i en fart, så jeg bliver fri for dig. Jeg vil ikke
have noget med dig at gøre.

Denne start vil påvirke barnet resten af dagen i daginstitutionen, da op-
levelsen er så voldsom for barnet, at det er svært ved at ryste den af sig.
Relationerne til de andre børn påvirkes indirekte af relationen mellem
forælder og barn, og da denne morgen (og sikkert mange andre) er præget
af en ukonstruktiv dialog og en uholdbar relation, har barnet et uopfyldt
behov for omsorg og tilknytning, hvilket smitter af på de andre relationer,
som det pågældende barn indgår i. De andre børn og voksne synes, at
barnet er svært at ’stole på’, og barnets humør er ofte på nulpunktet på
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grund af mange konfliktfyldte situationer. Barnets modtagelighed over for
daginstitutionens tilbud, som fx er at indgå i positive relationer til de andre
børn, svækkes.

Det, der kendetegner de her børn, er, at når det går skidt der-
hjemme, så kan man se det på den måde, de går ind ad døren på.
Der ser man dem enten hænge, eller at de ikke vil sige farvel eller
hilse på mor, når hun kommer og henter. De kan vælge at lade sig
isolere, sætte sig i garderoben.

Der er nogle familier, der er præget af modløshed, og det giver de
så videre til deres børn. Det handler om, at de ikke har troen på
sig selv, troen på, at de kan gøre nogle ting.

Relationer mellem barn og forældre hænger også sammen med den måde,
forholdet mellem familie og institution udspiller sig på. De to arenaer er ikke
to adskilte verdener, men derimod verdener, der påvirker hinanden og
tilsammen udgør barnets opvækstbetingelser og -muligheder. Børns ud-
bytte af daginstitutionens tilbud afhænger – ud over af forholdene i hjem-
met − også af de forhold, som etableres mellem forældrene og daginstitu-
tionen på godt og ondt. Forældre, der føler sig modløse, kan komme til at
føle sig endnu mere utilstrækkelige i mødet med institutionen. Men det er
også her, mulighederne for at gøre en indsats er til stede. I den måde,
relationen mellem daginstitutionen og forældrene udfolder sig på, kan
negative aspekter vendes til positive, hvis det lykkes for institutionen at
opnå en god relation til forældrene, fx ved at finde veje til at styrke deres
selvopfattelse som forældre.

Så har vi så en lille pige, godt med fart på. Vi har også haft hendes
storesøster, som nu går i skole. Der er mange skiftende perioder i
et svingende familieliv, forstået på den måde, at mor og far går til
og fra hinanden hele tiden. Mor er nu gravid med det tredje barn,
og så håber jeg, at de holder ved. Vi har haft mange forældresam-
taler med dem, og far har lige haft en periode, hvor han har været
ude og rejse, på malerskole, i fængsel osv. {Det er især pigen, som
er enormt omsorgskrævende. Hun har hele tiden brug for op-
mærksomhed og har altid hængt meget på mig.

Når udsatte børn og deres forældre ikke er sammen om så meget, så bliver
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forskellene trukket yderligere op mellem børn fra ressourcesvage grupper
og børn fra ressourcestærke grupper, idet sidstnævnte gruppe hver dag
’fortæller’ om de oplevelser, de har sammen med familien. Et manglende
overskud i hjemmet står i skarp kontrast til hjem med stort overskud, og
sådanne kontraster smitter af på børnene og er med til at mediere forskel-
lene børnene imellem (se afsnittet Barnet-andre børn).

Børns tilknytningsrelationer til forældrene er ofte sårbare. En sår-
barhed, som måske først bliver synlig for pædagogerne, når barnet hænger
på den voksne, eller når pædagogerne mere konkret observerer, at foræl-
drene mangler overskud. Denne sårbarhed kan udtrykke sig således:

En dreng, der har boet på krisecenter, har haft meget brug for at
være sammen med en voksen og bare holde i hånd på legepladsen.
Det har han så fået lov til. Men man skal også prøve at lave nogle
ting sammen med ham i stedet for, at han bare er et vedhæng til
den voksne. Det holder ikke i længden.

Når forældre ikke magter at tage barnet til sig og give det den tryghed, som
alle børn har behov for, og som udsatte børn ofte ’skriger’ efter, så lider
barnet, og så udtrykker barnet sådanne følelsesmæssige signaler. Nogle
forældre har slet ikke ønsket at få barnet, så de nære tilknytningsrelationer,
som er forudsætningerne for en sund og alsidig personlighedsudvikling,
kan være fraværende i de udsatte børns liv helt fra fødslen.

Men så har vi også, ikke fordi, at nu har jeg jo snakket om den lille
pige, og det er jo ikke fordi, hendes forældre ikke er søde, men det
er virkelig som at snakke til en 13-årig. Og så har vi sådan nogle
mødre, som ikke rigtig er kommet længere end teenagerstatus, det
er de samme ting, de lægger mærke til. De lader være med at
klippe neglene på pigen, for nu har hun lige fået lange negle, og
hvor man tænker, det måske ikke er så smart i en børnehave, fordi
de bliver beskidte og sorte, men det synes hun er meget smart, for
det var måske noget, hun godt kunne tænke sig, dengang hun var
teenager. Den slags mødre, hvor man skal starte helt fra bunden
og nærmest opdrage på dem, før man opdrager på børnene. Der
har vi på blå stue, som er fra 3-6-årige, der har vi tre til fire børn,
hvoraf den ene har større søskende med sprogvanskeligheder. Det
er familien meget opmærksom på, især fordi det er de to mindste,
vi har nu.
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Der er ikke underligt, at børnenes møde med daginstitutionen præges af
disse forhold.

Barn-pædagog
Ligesom barnets relation til forældrene kan sende nogle signaler om, at
barnet er udsat, kan barnets relation til pædagogerne afsløre, om det har
vanskeligheder.

Pædagogerne beskriver børn fra de socialt belastede familier som
børn, der kan være så følelsesmæssigt forarmede, at det, de har mest brug
for, er omsorg, dvs. nære tilknytningsrelationer til den voksne i instituti-
onen.

Barnet kan sidde og fortælle: Min far slår min mor, og så blev mig
og min søster kede af det. De græder, og så er man måske lige
blevet skældt ud. Jeg synes faktisk, vi har fået mange ting at vide
af de børn, når vi har siddet med dem på skødet. Siddet bare og
haft sådan en stille stund sammen, så kommer der sådan nogle
ting. Jeg synes, den tid jeg har været pædagog, at jeg har haft en
fornemmelse med mange af de børn, hvor man bare kan for-
nemme, at her er der et eller andet, der skal tages hånd om.

Barnet signalerer på mange forskellige måder, at det har brug for, at nogen
ser, hører og forstår det. Det er denne nærhed, en slags klæben op ad eller
hængen på pædagogen eller andre voksne, som pædagogerne især hæfter
sig ved. Relationen til pædagogen kommer i centrum i det, at pædagogen
både fungerer som omsorgsgiver og som den, der stimulerer barnet i dets
udvikling af ressourcer, hvis barnet vel at mærke er modtageligt.

Det, der sker, når jeg har en konflikt med et barn, som har det
svært. Så er det jo tit og ofte sådan, at jeg jo ikke er den eneste. Det
der barn kan på sådan en dag nå hele vejen rundt hos alle de
voksne og andre børn.

Systemet er samtidig indrettet på en sådan måde, at hvis en konflikt
udvikler sig til et tema, risikerer konflikten at ’forfølge’ barnet, idet det går
hen og bliver en slags forventning, en særlig forforståelse, som pædagoger
og andre voksne iagttager og møder barnet med. Pædagogerne fortæller
selv om dette dilemma, når de skal beskrive mere indgående, hvad der er
på færde. Flere pædagoger nævner, at de nogle gange, selvom de ikke har
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talt med de andre, erfarer, at alle på skift i løbet af dagen har haft konflikter
med det samme barn. De andre børn opdager hurtigt dette, og udpeger
barnet til ’syndebuk’. Derved får konflikttemaet en selvforstærkende ef-
fekt, idet den positive opmærksomhed, barnet har brug for, i stedet bliver
negativ.

Der er mange ting. Når jeg tænker på det, er det stille børn, der
på en måde er hoppet ind i sig selv og er bange for de voksne. De
vil ikke tages op. Vi har et barn, som ikke kan trøstes. Der er sådan
en uro ved det barn, der er ikke tryghed, som giver plads til at lege.
Det er de mere indadrettede, de stille børn, som får ondt i maven
eller ondt i hovedet, eller som ikke har nogen at lege med, en-
somme børn, tykke børn har vi også, de bliver drillet {

Konflikt- og tryghedstemaet gentages og kan risikere at blive til negative
forventninger, der indgår i et komplekst system, og som ser ud til at brede
sig som ’ringe i vandet’.

Selvom pædagogernes iagttagelser er udtryk for barnets faktiske
adfærd, er flere af dem opmærksomme på, at deres iagttagelse er en vigtig
del af såvel problem som løsning.

Forventningsmønsteret er både negativt og positivt i den forstand,
at forventninger kan påvirke. Det kan man faktisk vende, og nye
slags aktiviteter kan være med til at ændre på forventninger til
børn. Ja, også fordi man jo kan synliggøre nye sider af barnet både
over for de andre børn og over for voksne, og så sker der det, at de
pludselig får et billede af, at barnet ikke var sådan, som de troede,
det var.

Gennem relationen til pædagogerne udsender de udsatte børn altså signa-
ler om, at de har behov for tryghed og omsorg. Pædagogerne kan gå ind og
dække disse behov, men samtidig også være med til at låse børnene fast i
bestemte forventninger.

Barn-andre børn
Det udsatte barns relation til de andre børn udsender også nogle signaler
om, at barnet har vanskeligheder. Signalerne kan iagttages gennem de
hierarkier, som børnene opbygger i daginstitutionen, dvs. de inklusions-
og eksklusionsmekanismer, som gør sig gældende i daginstitutionerne.
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... det sker tit, at disse børn ikke kan få en leg til at fungere. De
kan godt have venner, men de har ikke altid overskud til at give og
tage i en leg, som man skal. Den ene af drengene har gået herinde,
og han er en af en lille gruppe, der er kommet herop. Han har en
bedste ven, så på den måde har han nogen at være sammen med.
Det er en stor styrke for ham at have den ven, selvom han ind
imellem har de der følelsesmæssige udbrud.

De andre børn hører og opfanger hurtigt, hvordan hierarkiet er opbygget,
og hvorledes spillereglerne fungerer, dvs. at det udsatte barn, som har det
svært, ofte bliver gjort til syndebuk af de andre børn og af pædagogerne.
En pædagog har iagttaget forholdet på følgende måde:

Jeg oplevede det i dag, da jeg sad og spiste frokost, hvor der sidder
to drenge ved siden af hinanden. De sidder og spiser mad, og så
siger en af mine kollegaer til de andre, at der sker sådan noget
tumult hen over tallerkenerne ved de to drenge, og min kollega
retter så henvendelsen mod ham med det dårlige sprog. Men jeg
sidder faktisk bagved og kan se, at det er den anden, som sidder og
hiver ham i håret.

Man kan ud fra disse iagttagelser dog ikke fastholde en entydig antagelse
om, at de udsatte børn ikke kan skabe sig en gunstig position. Om det
lykkes afhænger af, om de udsatte børn er gode til at få ideer, er kreative
og kan noget andet end de andre børn, fx er gode til tegning eller rollelege.
Samtidig ser vi eksempler på, at forældre fra ressourcestærke hjem påtager
sig et slags socialt ansvar og inviterer svagere børn med hjem. Der viser sig
altså i daginstitutionen nogle muligheder for at bryde mønsteret og gøre en
indsats over for de udsatte børn gennem deres sociale relationer til de
andre børn.

Dog kan der også ske det helt modsatte, idet risikoen for eksklu-
sionsprocesser hele tiden er til stede: på legepladsen, ved frokosten, i mor-
gensamlingen, i skolegruppen og andre steder, hvor især børns egne hie-
rarkier træder i kraft. Hvis udsatte børn ikke har det overskud, der skal til
for at deltage i en leg i længere tid ad gangen, enten fordi de følelsesmæs-
sigt ikke har det godt, eller fordi de ikke kender legens, spillets, regler eller
de sociale koder, som handler om at kunne give og tage, er der risiko for,
at problemstillingen forstærkes.

Børn sammenligner sig med hinanden og danner således efterhån-
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den en identitet ved at måle sig i forhold til de andre. Hvis disse sammen-
ligninger hele tiden falder ud til fordel for de ’andre’, og andres forvent-
ninger til det pågældende barn er lave, påvirkes barnets selvtillid, og evnen
til senere hen i livet at nærme sig andre kan blive forringet.

En pædagog reflekterer over sine iagttagelser af børnenes indbyr-
des samspil på legepladsen, men også over betydningen af de reaktioner,
som de voksne møder barnet med. Han er klar over, at en dreng med svage
ressourcer er ’udsat’ på flere måder. Han nævner selv den risiko for, at
drengen udstødes af både gruppen og pædagogerne, der skælder ud. Der-
ved bliver drengen ’dobbelt udsat’, fordi det gør ham speciel, også i de
andre drenges øjne. Dette fænomen blev tidligere kaldt ’breden sig som
ringe i vandet’, idet de andre børn ofte er hurtige til at udse sig en syn-
debuk. Problemet er en del af en større kompleksitet, som handler om
hierarkier, men også om, at de voksnes forventninger til bestemte børn og
deres konkretiserede reaktioner i fx gentagen ’skælden-ud-adfærd’ er en del
af kompleksiteten, som påvirker omverdenens vurderinger.

I samme case (se afsnittet Legepladsen i det efterfølgende) møder vi
en dreng, der hopper fra bord til bord, dvs. han forsøger at lære det, de
andre kan. Men det lykkes ikke for ham, ligesom mange andre ting heller
ikke lykkes, og hans selvfølelse daler. Et barn med lav selvfølelse har ofte,
som eksemplificeret her, gjort flere negative sociale erfaringer og har måske
både sproglige og fysiske vanskeligheder, der gør det svært at få andre til at
respektere ham. Hans mod svigter, således at han ikke får prøvet nye sider
af sig selv og dermed vist, at han ved egen hjælp kan gennemføre noget af
det, som giver accept og respekt blandt de andre børn. I eksemplet fra
legepladsen vil fx det at ’hoppe fra bord til bord med samlede ben’ give
status. Lykkes det ikke, får man let tildelt rollen som ’en klumpedumpe’.
Den dreng, som er forsigtig, bliver meget hurtigt til grin, når det mislyk-
kes. Han forsøger måske igen i al ubemærkethed, dvs. uden at hverken
voksne eller børn ser ham øve sig. Men han giver hurtigt op.

Denne mangel på succesoplevelser og fravær af anerkendelse bliver
til en ond cirkel, der er svær at bryde. Den lave selvfølelse er desuden ofte
sammenhængende med manglende basal tillid, som pædagogen udtrykker
det:

Det, at man bare lader sig falde og tror på, at der er nogen, der
griber en. Den form for tillid har de ikke.

Dette er et mønster, som barnet også har svært ved at ryste af sig. Den
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dreng eller pige, der har svært ved at finde sig en position i gruppen, dvs.
opnå andres accept og respekt, er karakteriseret ved svag selvtillid og selv-
respekt. Som Bourdieu (1997) udtrykker det, får andres respekt, eller
mangel på samme, konsekvenser i retning af, at individer, grupper eller
hele samfundsklasser opnår eller mister selvrespekt. Reaktionerne er for-
udsigelige og dermed nærmest selvforstærkende: én gang betegnet som
aggressiv, altid aggressiv. Eller én gang opfattet som en ’tøsedreng’, altid en
’tøsedreng’.

Situationer fra legepladsen viser, hvordan der hele tiden er poten-
tielle eksklusionsprocesser på spil i daginstitutionernes hverdag. De kan
ofte være usynlige og ikke reflekterede. Legepladsen bliver et sted for
udskillelse, hvis aktiviteterne i for høj grad er organiseret ud fra det, man
lidt provokatorisk kan kalde en slags ’pas-dig-selv-pædagogik’. Det ser ud
til, at hvis man tager udtryks- og adfærdsformer for pålydende uden ’at
stikke en finger i jorden’, før man som pædagog reagerer, så vil de iden-
tificerede potentielle selektionsmekanismer forstærkes.

Børn, der er karakteriseret ved at have emotionelle vanskeligheder,
et svagt udviklet sprogligt beredskab og et stort behov for voksenomsorg,
har vanskeligheder med at begå sig konstruktivt i fx den frie leg eller andre
aktiviteter, som indebærer, at man foretager selvstændige valg og handlin-
ger. Udfordringerne bliver uoverstigelige, og det er svært for udsatte børn
at deltage på lige fod med andre børn, når der lægges op til aktiviteter, der
kalder på et princip som selvstændighed. Vi ser i den sammenhæng især
piger antage en stille indadvendt adfærd, dvs. ’trækker’ sig eller ’klæber til
voksne’, mens drengene snarere udfolder sig ved fx at være aggressive eller
starte en konflikt. Sidstnævnte adfærd er mere synlig end førstnævnte.

Analysen af børnenes signaler, sådan som de bliver beskrevet af
pædagogerne, viser, at nogle pædagoger er meget bevidste om, at man som
voksen bidrager til både barnets selvopfattelse og til at skabe andre børns
opfattelser af barnet. Ved en bevidst fokusering fra pædagogens side kan
barnet støttes i at få øje på nye sider af sig selv, finde ressourcer frem, som
ingen troede var til stede. Hvis ’manglerne’ derimod bliver det, der oftest
iagttages og italesættes, vil dette princip, uanset gode intentioner, i sig selv
kunne blive en faktor, som er medproducent af en social arv. Hierarkise-
ringen er i gang, og måske fastlåses den allerede på dette tidlige tidspunkt.
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SIGNALER I EN PÆDAGOGISK KONTEKST

Undersøgelsen bygger på antagelser om, at barnets individuelle og relati-
onelle signaler må ses i sammenhæng med den omgivende sociale kon-
tekst. Derfor rettes opmærksomheden i den tredje og sidste del af analysen
om børns signaler mod den sociale kontekst, som danner grundlag for
forståelsen af de pædagogiske medarbejderes iagttagelser. De voksnes for-
ventninger til børn har stor betydning, hvilket fremhæves af de pædago-
giske medarbejdere:

Om vi kan bidrage sådan, at de kan få en anden opfattelse af sig
selv? Det håber jeg da på. I og med at vi er almindelige, velfun-
gerende voksne mennesker, som kan afspejle nogle ting, så tror jeg
da, at jeg er med til at forandre noget ... Det er jo det, jeg ser som
en af mine vigtigste roller som pædagog. Det er da at vise, hvordan
jeg synes man skal være voksen. Hvordan man skal handle, både
hvordan jeg skal handle over for børnene, men også hvordan bør-
nene skal handle over for andre børn ude i virkeligheden. Jeg er
med til at give dem nogle billeder af, hvordan man også kunne
gøre; jeg siger ikke, at det er rigtigt, men det synes jeg. Og derved
er vi også med til at gøre en forskel. Give børnene nogle andre
oplevelser, fordi jeg bestemt gør og siger andre ting, end deres
forældre gør.

Som vi skal se, er den konkrete pædagogiske kontekst en ramme, som skal
inddrages for at få en dybere forståelse af børns signaler. Den efterfølgende
del af analysen inddrager fire scenarier (billeder fra hverdagen), der viser,
hvordan vidt forskellige kontekster fremkalder forskellige reaktioner og
adfærdsformer hos børn. Vi har set, at de voksnes iagttagelser og tolknin-
ger af egne iagttagelser præger opfattelsen af børnene. De fire scenarier
beskriver kontekstens betydning for, ’hvad man ser’ – og ikke mindst
kontekstens betydning for barnets udfoldelsesmuligheder.

Scenarierne er gjort anonyme, idet de fremstilles i cases, som skal
betragtes som et slags patchwork fra feltarbejdet. Her inddrages elementer
fra såvel interview som uformelle samtaler og observationer gennemført på
tværs af institutionerne.
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Morgensamlingen
Børnene samles på stuen til rytmik, sanglege og historiefortælling. Bør-
nene er alle med fra starten og synes, det er sjovt. De fleste er med hele
tiden, fordi de godt kan lide morgensamlingen. Man kan se glæden i de
fleste børns øjne og kropssprog. I en anden morgensamling er det målet at
lade børnene opleve kroppens egne sanser. Pædagogerne vil indvi børnene
i sanserne. Man arbejder med ’synet’ ved at udvælge en lille gruppe på seks
til otte børn og snakke med dem om synet med afsæt i billeder i en bog,
men også med afsæt i, at børnene mærker og ser på hinanden, prøver
briller, leger blindebuk og føler sig frem og gætter, hvem de står over for.
Situationen kræver fordybelse og engagement og er planlagt som et forløb,
der inddrager socialt samspil og fællesskab. Børnene er meget engagerede
fra starten, men flere falder efterhånden fra. Især børn, som har noget at
’slås’ med. Koncentrationen svigter.

Børnene ’smutter’ ud mellem fingrene på pædagogen, og i den
lille gruppe smitter det hurtigt af på de andre. I den store gruppe svigter
koncentrationen, fordi nogle børn ikke kan sidde stille eller vente på deres
tur. De bliver hurtigt til ’urolige’ børn. Konflikten er inden for række-
vidde. Børn, som har svært ved at ‘tage imod’ daginstitutionens tilbud,
bliver hurtigt synlige. Nogle børn falder helt fra og går lidt for sig selv uden
for kredsen og trækker sig ind i sig selv, bliver indadvendte. Andre bliver
aggressive, forstyrrende og konfliktskabende. Adfærden medfører forskel-
lige reaktioner fra de voksnes side: skældud, irettesættelse eller forsøg på at
’hente de børn ind’, som der er fokus på. Tilsyneladende er det de samme
børn, som hver gang forventer, at de voksne tager fat i dem. Måske giver
det dem en oplevelse af den omsorg, som de har stærkt brug for. I en anden
situation kan udfaldet blive, at pædagogerne er mere lydhøre over for
børnenes behov og opgiver ideen om at samle børnene om det ’fælles’,
men finde på noget, som de kan blive engagerede i, indfanges af.

Børnenes signaler er tydelige i denne situation. Det er let at få øje
på deres emotionelle og relationelle signaler på mistrivsel, når konteksten
er en læringssituation, hvilket flere af de udsatte børn ikke kan honorere.
Når barnet ikke magter at tilpasse sig situationen, reagerer det som tidli-
gere påpeget med en adfærd præget af konflikt eller tilbagetrækning. Når
pædagogerne forsøger at tilpasse situationen til barnet, der hvor det er lige
nu, kan de være heldige at ramme dets behov for omsorg, for at blive set
og hørt, og barnet falder lidt til ro.
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Legepladsen
Børnene er på legepladsen det meste af dagen. Det er dejligt vejr, solen er
begyndt at skinne, og det frie rum, som børnene kan boltre sig i, udnyttes
på forskellig måde i små grupper, enkeltvis og i større grupper. Drengene
prøver sig selv og hinanden af, slås med sværd, kæmper om ’magten’,
hopper fra bord til bord og udfordrer hele tiden sig selv – sammenlignin-
gen og positionen i forhold til de andre drenge er central. Drengene har en
mandlig pædagog i nærheden og udfordres derfor yderligere til at prøve
kræfter; hvem tør kravle højest op i det nærmeste træ, hvem er hurtigst?
Den mandlige pædagog er en slags rollemodel, der selv viser noget om det
at være en ’stærk’ dreng. Drengene følger med efter bedste evne, udfordres
og har det sjovt. Kinderne blusser, engagementet og viljen er tydelig.

Den ’udsatte’ dreng kan være rå og modig eller have svært ved at
følge med og forstå, hvad der foregår. Hvis det sker, reagerer han ofte
aggressivt, slår, tager de andres huer, sværd eller ødelægger legen på anden
vis. Han trækker sig således ud af legen for at undgå at blive til grin, når
hans forsøg mislykkes, eller når det bliver tydeligt, at modet svigter ham.

Jeg oplevede det, da jeg sad og spiste frokost med to drenge ved
siden af hinanden. Drengen, som på overfladen − eller den almene
opfattelse af ham er, at han er velafbalanceret og har stor social
kompetence, er fornuftig og kommer fra en god familie, nedgør
den anden dreng, som har et dårligt sprog, og på grund af hans
dårlige sprog så er han meget voldsom. Han har meget svært ved
at forstå, hvad vi siger, og da det kan være svært at arbejde med
børn, som ikke forstår, hvad man siger, så bliver han meget fru-
streret. Hvad gør man som barn, når man er frustreret, ja så bliver
man sur og gal og aggressiv. Men det ulykkelige er, at vi reagerer
på hans aggressivitet, og nogle gange sker det, at vi voksne bare
skælder og smælder, fordi legen ser ud til at blive ødelagt af det
samme barn hver gang. I stedet for skulle vi nok lige stikke en
finger i jorden.

Den frie leg og aktiviteter, der kalder på selvstændige valg og handlinger,
kan således udgøre en kontekst, der gør den udsatte dreng endnu mere
udsat. Han kan ikke mestre situationen, der kræver både håndtering af
mange kompetenceområder og konstruktive sociale relationer, og hægtes
af.

Det følelsesmæssige beredskab aktualiseres, og en konflikt er nær-
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liggende. Situationen kan gøre udsatte børn mere inaktive eller mere ag-
gressive. Pædagogen reflekterer selv over sine egne forventninger til situ-
ationen og iagttagelsen deraf og overvejer, om situationen i sig selv er med
til at forværre barnets signaler på utryghed, og om iagttagelsen af barnets
signaler ændres, hvis pædagogen selv handler anderledes.

Skolegruppen
Børn, som snart skal i skole, udvælges i flere institutioner til en særlig
skolegruppe. Det er et mere struktureret forløb, end børnene er vant til fra
den frie leg eller aktiviteterne på stuen. Den samme børnegruppe er sam-
men enten hver dag i nogle uger eller hver formiddag i et halvt år. Ideen
med skolegruppen er at ’lære’ børn nogle af de færdigheder, der forventes
af en kommende skoleelev, bl.a. at kunne sidde stille, koncentrere sig, være
sproglig kompetent, kunne bruge sproget til forskellige formål, herunder
give udtryk for følelser og oplevelser. Men også at forstå og fortælle om
billeder, se i bøger, fortælle selvstændige historier, tænke, bruge tal, være
kreativ og nysgerrigt udforskende. Skolegruppen trænes i at sætte konkrete
ord på følelser ud fra billeder af ansigtsudtryk, sociale samspil via bestemte
metoder eller ved at spille billedlotteri, som giver børn nogle sproglige
redskaber at arbejde med. Ofte sidder skolegruppen i en rundkreds, på
gulvet, på en madras eller ved bordet, hvor man spiller ludo og lærer tal,
eller et andet sted i stuen samlet om bøger, billeder eller andet materiale,
som forventes at stimulere børnenes nysgerrighed og læring.

Et eksempel viser, at denne konstruktion let kan medvirke til, at
gruppen, som ofte kun er på ca. seks til otte børn, ret hurtigt bliver urolig,
hvis det ikke lykkes at skabe et engagement hos børnene. Den voksne har
måske nøje udtænkt ’programmet’. Børnene skal helst ’følge med’, svare
rigtigt og koncentrere sig om det, pædagogen præsenterer, kort sagt lige-
som i skolen. Uroen breder sig, smitter fra barn til barn. De stille piger og
de udadvendte urolige drenge konstitueres som ’figurer’, hvilket giver
associationer til et ’skoleparadigme’. Det virker, som om denne form for
’skoling’ af børnehavebørn skaber en særlig form for uro og mere specifikt
hægter de udsatte børn af, der ofte er ukoncentrerede. Strukturen er fin for
disse børn et stykke tid, men de hægtes af, når det viser sig, at de ikke kan
’det, man skal kunne’. Forudsætningerne mangler, de kender ikke ko-
derne, sproget, og selve situationen lægger op til, at børnene gør ’mod-
stand’. De ses og høres ikke, men skal selv se og ’høre efter’. Børnene skal
tilpasse sig situationen og ikke omvendt, og dette ser ud til at være et
forhold, som især børn uden de rette forudsætninger står af på.
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Et struktureret forløb kan måske skabe noget af den tryghed, som
udsatte børn søger. Der er ikke lagt op til så stor selvstændighed, så det er
ikke strukturen i selve situationen, som hægter de udsatte børn af, men
derimod forventningerne og de forudsatte koder. Børnene kan ikke ’følge
med’ ret længe og forstår ikke ’spillets regler’ (jf. kapitel 2). Samtidig viser
casen også, at når koncentrationen svigter − og dette i forlængelse af, at det
emotionelle beredskab ikke er stabilt – så bliver det vanskeligt at fastholde
barnet i den planlagte undervisnings- og læringssituation.

I de tilfælde, hvor det faktisk lykkes for barnet at forstå og fange,
hvad der foregår, dvs. hvis situationen og pædagogen rammer noget af det,
som barnet kan få succes med, viser det sig, at dette er et skridt på vejen
mod øget selvtillid. Men der skal ikke mange nederlag til, før dette barn
falder tilbage i de tidligere beskrevne adfærds- og udtryksformer. Det vil
sige, at der skal mange succesoplevelser til, før barnet får opbygget og
cementeret en ny tro på sig selv, der gør, at det får mod på at henvende sig
til andre på en konstruktiv måde eller mod til at sige fra og sætte sine egne
grænser.

Oplevelsesturen
Hvad sker der, når pædagogerne bestræber sig på helt at skifte kontekst og
få mulighed for at se barnets signaler fra andre sider? Det er følgende case
et eksempel på.

Vi er med en pædagog og en pædagogmedhjælper på en af de
mange oplevelsesture, som finder sted i nogle af institutionerne. På turen
drager i gennemsnit otte til ti børn af sted med to til tre voksne. Det vil
sige, at normeringen er optimal. Man kan holde øje med det enkelte barn,
dets behov, humør, nysgerrighed og motivation til at lære noget nyt. Pæ-
dagogerne snakker med de enkelte børn, har planlagt turen i mindste
detalje og pakket ’trækvognen’ med redskaber, der skal til for at udfordre
og stimulere børnene. Både de voksnes og børnenes initiativer er lige
tydelige, idet den pædagogiske planlægning tager højde for, at dagen og
aktiviteterne retter sig ind efter det, der optager børnene, gør dem nys-
gerrige, engagerer og udfordrer dem i en fælles søgen efter at løse opgaver
sammen. Børn fra såvel ressourcestærke som mindre ressourcestærke fa-
milier er sammen på turen. Pædagogerne ved, hvem der har brug for særlig
voksenkontakt, er lydhøre over for børnenes individuelle behov, tager det
barn i hånden, som har mest brug for det lige nu, sætter ord på alt, hvad
de ser, bruger sproget, viser trafikkens overraskelser og leger sig gennem gå-
eller busturen med sange, små fælles fortællinger eller historier om de
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farlige hajer –bilerne på gaden. Mange initiativer tages i brug for at skabe
fællesskaber i børnegruppen. Gruppen er på vej ud i skoven.

Ude i skoven oplever jeg pludselig, at disse børn viser nogle andre
kompetencer, som ikke er synlige hjemme. Jeg havde en oplevelse
med to børn, som, hvis de gik forbi hinanden eller så hinanden,
så ville de komme til at skubbe til hinanden, ryge ud i konflikt
hele tiden. To børn, som ingenting havde til fælles, og som aldrig
nogen sinde, troede jeg indtil nu, ville få det. Men pludselig finder
de noget at være sammen om. Jeg ser også nogle børn, som er
enormt gode til og har lært det over lang tid, hvordan man bruger
en kniv, og de ved, hvad man må og ikke må. Det er jo gerne nogle
af vores vilde drenge, som faktisk er rigtigt gode til at sidde helt
stille med en pind ude i skoven. For der er ingen grund til, at de
skal løbe rundt. De bliver ikke presset til det. De bliver ikke mast
af deres omgivelser, de er jo enormt gode, og pludselig kan de
fortælle den lille artige pige, som altid gør alting rigtigt hjemme,
hvor hun skal finde sin pind, og hjælper hende på vej. På den
måde får de byttet rollerne om, og de udsatte drenge føler sig
pludselig som noget værd.

Situationer fra oplevelsesturen viser, at børn, som hjemme i institutionen
udtrykker sig gennem konflikter, pludselig viser nye sider af sig selv. Dette
sker tydeligvis, fordi de sættes i situationer, de magter, og som giver dem
succesoplevelser. Forventningsmønsteret ændres.

Ja. Forventningerne til barnet kan vendes, og de andre børns
forventninger kan også vendes. Men det er også, fordi man kan
synliggøre det både for børn og voksne, at dette barn kan meget
mere, end vi troede. Pludselig får de andre børn også et andet
billede. Derved er vi også med til at gøre en forskel.

Observationerne viser, at den fælles oplevelse, optakten, det at glæde sig til
noget fælles og det, at pædagogerne reflekterer over det undervejs, tilsam-
men er situationer, der gør det muligt for pædagogerne at ændre på deres
forventninger til børnene. Hvis børnene placeres i en anden kontekst, hvor
de har mulighed for at vise, hvad de kan, og at de kan, ændres pædago-
gernes forventninger og dermed også børnenes selvforståelse.
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OPSAMLING

Kapitlet har belyst de pædagogiske medarbejderes iagttagelser af børns
signaler på mistrivsel, som antages at være forårsaget af opvæksten under
socialt belastede vilkår. Ud fra en socialpsykologisk tilgang, som man fin-
der den i mestringsforskningen, er udsatte børns individuelle signaler om
følelsesmæssige, sociale, intellektuelle, sproglige og kulturelle vanskelighe-
der søgt belyst, og barnets tilknytningsrelationer, sikkerhed og tillid (basic
trust) (Bowlby, 1988), som grundlæggende opbygges via de voksnes evne
til at skabe tilknytning og give omsorg, er blevet undersøgt.

Fra en socialpsykologisk tilgang er også interaktionsmønstrene
mellem de udsatte børn og pædagoger blevet undersøgt (de relationelle
signaler). Barnets udvikling opbygges gennem støtte, anerkendelse og op-
mærksomhed, konkretiseret ved pædagogernes sensitivitet, handlinger, ge-
stus, samtaler og konstruktive tilbagemeldinger på barnets initiativer og
selvstændige handlinger i praksis. Barnets udviklingsudbytte betragtes som
et resultat af konkrete samspil mellem mange aktører (se fx Batalanffy i
Campbell et al. 1975; Campbell & Ramey, 1994). Det vil sige, at pæda-
gogens rolle deles med barnets jævnaldrende, forældre, lokalsamfund og
samfundet i øvrigt. Hertil kommer, at familiens rolle som tidlige sociali-
seringsagenter deles med de professionelles rolle gennem institutionalise-
ringen. Der tales om dobbeltsocialisering og i forbindelse med social arv
om en form for ’dobbeltrisiko’ (Dencik, 1999).

Mestringsforskningen giver løfterige bud på, hvor vigtigt det er at
fokusere på at støtte barnets styrkesider og samtidig sigte mod en bevidst
fokusering på det omkringliggende miljøs ressourcer. Relationer mellem
forældre og børn kommer i fokus, men også relationerne mellem udsatte
børn og forældre, udsatte børn og jævnaldrende samt mellem pædagoger
og forældre opfattes som beskyttende sociale faktorer, dvs. som et socialt
protektivt miljø. Sammenfattende giver analysen anledning til at opstille
en model (figur 3) til illustration af samspillet mellem barn og omgivelser
i daginstitutionen (se også Jensen, 2002a).

Modellen er et bud på, hvordan man i analysen kan udpege in-
dikatorer på børns trivsel eller mistrivsel som følge af opvækst under socialt
belastede vilkår i samspillet mellem barnet og de krav og udfordringer,
herunder de givne muligheder, som hverdagen i daginstitutionen stiller.
Vigtige indikatorer på barnets trivsel eller mistrivsel skal altså findes såvel
i barnets personlige tilstand som i relationerne til den sociale kontekst.
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Fra et sociologisk perspektiv viser det sig, at der findes eksklusionsproces-
ser inden for det pædagogiske miljø (fx gennem pædagogikkens skjulte
krav), som ifølge modellen ovenfor udgør en række risikoprocesser. Om-
vendt ser det ud til, at potentialerne for at gøre en positiv forskel for
udsatte børn netop ligger i en bevidst fokusering på skadelige virkninger af
negative forventninger til de udsatte børn, dvs. på stemplingseffekten, der
ligger i pædagogernes egne vurderinger og tolkninger af børns signaler, og
som nogle af pædagogerne er meget bevidste om og i praksis forsøger at
minimere. Kontekst- og forventningsskifte har overraskende virkninger,
som giver en tro på, at børn kan få noget nyt og andet med sig fra
daginstitutionen end det, de bærer med sig ind i institutionen. Det er
imidlertid samspillet mellem de mange processer, der finder sted i hver-
dagen, som skal undersøges yderligere for at fastslå, om det er muligheder
eller risikoprocesser, der får overtaget i dagliglivet i institutionerne.

Socialt protektivt pædagogisk miljø (inklusion)

Sårbarhed Mestring

Risikoprocesser (eksklusion)

Figur 3
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KAPITEL 4

PÆDAGOGIK OG
INDSATSER

INTRODUKTION

Kapitlet belyser de pædagogiske medarbejderes beskrivelser og vurderinger
af institutionernes generelle pædagogiske principper i forhold til de særlige
behov, som udsatte børn møder institutionerne med (jf. kapitel 3). End-
videre belyses, hvorvidt og hvordan specifikke og målrettede indsatser
tages i brug over for udsatte børn i Danmark. Det kunne for eksempel
være indsatser, der ligner dem, vi har set fra den internationale interven-
tionsforskning, og som har til formål at give særlig støtte til børnene for at
imødegå de individuelle og relationelle problemstillinger, som jeg har be-
skrevet tidligere. Endelig undersøges det pædagogiske personales egne for-
ventninger til spørgsmålet om effekter, dvs. om daginstitutioner kan gøre
en forskel gennem en pædagogisk intervention og stimulere børnene. Kan
daginstitutionerne give børnene det, de tydeligvis har brug for, sidelø-
bende med at de søger at modarbejde de udstødningsmekanismer, som er
i spil?

Der inddrages data fra både den kvantitative og den kvalitative del
af undersøgelsen samt forskernes observationer fra feltarbejdet. Herved
bliver det muligt at trænge dybere ned i de udsatte børns individuelle
vanskeligheder og særlige behov og i de problemstillinger, der knytter sig
til hverdagslivet i institutionen.

Hensigten med denne del af analysen er at knytte de pædagogiske
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medarbejderes iagttagelser af børnenes signaler sammen med pædagogers
overvejelser over den konkrete pædagogiske praksis, indsatser samt kvali-
teten i det pædagogiske arbejde med udsatte børn. Problemstillingen, som
kapitlet belyser, er på den ene side, om socialt udsatte børn kan ’tage imod’
daginstitutionernes tilbud, og på den anden side, om daginstitutionen kan
’tage imod’ de socialt udsatte børn? Eller sagt på en anden måde: Er
daginstitutionerne gearet til at gøre ’en positiv forskel’, dvs. støtte børn,
som er præget af en opvækst under socialt belastede vilkår, i udviklingen af
deres handlekompetencer, mestringsevner og dermed livschancer?

Når vi spørger til pædagogik og indsatsformer, er formålet at kon-
kretisere de visioner og ideer, som pædagoger fremhæver i forhold til
opgavens karakter. Desuden belyses den pædagogiske praksis i hverdagen,
børns ’modtagelighed’ og pædagogernes indsigt i betydningen af denmåde,
deres egne forventninger og den sociale kontekst påvirker børn i positiv
eller negativ retning på.

I spørgeskemaet er der både spurgt til institutionens generelle
pædagogiske principper og til praksis vedrørende indsatser over for socialt
udsatte børn. Hvordan vi har skullet formulere spørgsmålene, er udviklet
gennem undersøgelsens tidligste faser (jf. kapitel 1), hvor 18 institutioner
over hele Danmark blev besøgt med henblik på at identificere de relevante
termer. Termen ’pædagogiske mål’, som ofte anvendes i daginstitutioners
virksomhedsplaner, dvs. de planer, der hvert år opstilles for det pædago-
giske arbejde, viser sig fx gennem de tidlige interview at være mere over-
ordnet. For at få mere konkret indsigt i, hvordan institutionerne arbejder
pædagogisk, viste det sig at være relevant at spørge til institutionernes
’pædagogisk principper’. Her føler de pædagogiske medarbejdere sig på
hjemmebane, og det bliver tydeligt for forskerne, hvad der menes, når
pædagogerne beskriver, hvilke principper de bygger deres praksis på, og
når de forholder sig til, hvordan udsatte børn tager imod og inddrages i
den pågældende form for pædagogisk praksis.

Daginstitutionerne arbejder gennemgående ud fra fælles generelle
pædagogiske principper (jf. Jensen, 2004). Det vil sige, at mange grund-
holdninger og pædagogiske værdier er fælles for personalegrupperne. Med
afsæt i disse forhold bygges der i det følgende videre på den analyse, som
er påbegyndt i kapitel 3.
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PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

Størsteparten af alle institutioner i Danmark (84 pct. af lederne) oplyser,
at der arbejdes ud fra bestemte og fælles principper.

Pædagogerne planlægger deres aktiviteter sammen, men de er også
konkret sammen hele dagen om at udfolde planlægningen i praksis, også
selvom nogle institutioner vælger at dele sig op i afdelinger eller stuer.
Derimod er andelen af pædagogmedhjælpere, der oplever, at der arbejdes
ud fra fælles pædagogiske principper, noget mindre. Dette kan tolkes som
udtryk for, at medhjælpere ikke i så stort omfang inddrages i samarbejdet
eller i den fælles planlægning.

De tre hyppigst omtalte pædagogiske principper, der nævnes, er:

v Pædagogik, der fremmer børns selvstændighed
v Pædagogik, der styrker børns kompetenceudvikling (intellektuelt, so-

cialt, følelsesmæssigt)
v Pædagogik, der styrker børns motivation til at lære

Resultaterne antyder, at der i stigende grad arbejdes i retning af opdragel-
ses- og dannelsesidealer, som kan indkredses med begrebet om selvreali-
sering og kompetenceudvikling (se også Jensen, 2002a).

Som vist i kapitel 3 er der en risiko for, at lige netop den type
opdragelses- og dannelsesidealer kan indebære nye former for eksklusions-
mekanismer. Socialt udsatte børn, som fx møder i daginstitutionen med
følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, har sværere end andre børn ved
at forstå og håndtere de mange muligheder, der ligger i en pædagogik, som
sigter mod de frie valg, og som lægger op til, at barnet handler selvstændigt
og kompetent i forhold til omgivelsernes krav og udfordringer. Da udsatte
børn har større brug for tryghed, tillid og nærhed samt hjælp til at opbygge
selvtillid, mestringsevner og evne til at være nysgerrigt udforskende, er det
vigtigt, at børnene møder muligheder for at udvikle deres handlekompe-
tencer (Jensen et al., 2005b). Hvis dette overses, kan pædagogikken i sig
selv blive selekterende.

Det pædagogiske personales iagttagelser af udsatte børns signaler
giver anledning til at sætte særligt fokus på, om disse børn har glæde af en
kompetencefremmende pædagogik, der opfordrer til selvstændighed – el-
ler om de faktisk ’hægtes af ’. Omvendt viser flere undersøgelser, at en
negativ udvikling hos børn kan vendes gennem en pædagogisk tilgang, der
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sigter mod udvikling af alle lag i kompetencen, dvs. både det handlings-
rettede, det vidensrettede og det identitets- og selvværdsrettede lag af bar-
nets mestringsevner og kompetence (Jensen & Jørgensen, 1999; Jørgensen
& Jensen, 1999; Jensen, 2002a,b; Jensen et al., 2003). Om det vil lykkes,
afhænger først og fremmest af, om pædagogerne i deres pædagogiske stra-
tegier om kompetencetænkning retter sig mod det dobbelte sigte at støtte
det enkelte barns kompetencer og at arbejde bevidst på at skabe et socialt
beskyttende og inkluderende pædagogisk miljø.

For at fastslå, om daginstitutionerne gør en ’positiv’ forskel, er det
derfor nødvendigt at fokusere mere konkret på, hvordan de pædagogiske
principper udfoldes i praksis.

Selvstændighed
Den kvantitative del af dataindsamlingen viser, at to tredjedele af alle
ledere fremhæver, at man i institutionen arbejder på at styrke børns selv-
stændighed.

Et nøgleord er børns medbestemmelse og aktive inddragelse i de
gøremål, der er i løbet af dagen. Men det må også understreges, at
nogle børn har brug for, at de voksne bestemmer en gang imellem.
Så der er ikke frit slag, men det er et forsøg på i høj grad at
imødekomme børnene, også de børn, der har det svært. For dem
er der måske mere voksenstyring på.

Udtalelsen, som stammer fra et interview med en af lederne, støtter kon-
klusionen fra kapitel 3 om, at socialt udsatte børn har svært ved at ’leve op
til’ eller ’forstå’ den type pædagogik, der bygger på et princip om selvstæn-
dighed. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle børn
tager lige godt imod den form for pædagogik, og at det er nødvendigt med
en differentiering for at tilgodese udsatte børns behov. Dette kræver, som
nævnt i citatet, at pædagogen er opmærksom på børnenes særlige behov. I
dette tilfælde er det behovet for en hjælpende hånd og mere voksenstyring.
Forudsætningen for, at udsatte børn kan have glæde af den selvstændig-
hedsorienterede pædagogik, er, at de udvikler en basal tillid og selvtillid,
før de kan gå ud og udforske verden.

De pædagoger, der er interviewet i den kvalitative del af under-
søgelsen, arbejder intenst med disse sider af den pædagogiske praksis.
Pædagogerne taler selv om, at det er deres opgave at vise børnene tillid og
være i dialog med dem. Bag det hele ligger intentionen om, at pædago-
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gikken bør bygge på ligeværdighed i relationen mellem barn og pædagog.
Men det er helt afhængigt af den voksne, barnet og samspillet mellem
dem, om dette princip føres ud i livet.

Bernstein hævder, at magtforholdet mellem barn og voksen og en
form for ’usynlig’ pædagogik, der er knyttet dertil, er en vigtig faktor, som
risikerer at gribe selekterende ind og skabe forskelle mellem de børn, der
forstår ’koderne’, og de børn, der ikke gør. Institutionslederen, der blev
interviewet, er bevidst om, at sådanne magtforhold er til stede, men også
om, at de ikke kan eller skal udviskes (jf. kapitel 2).

Hvis barnet vil ét, og jeg har besluttet noget andet, så er det
væsentligt at understrege over for barnet, at jeg har hørt, hvad det
siger, og at jeg godt kan forstå det, men jeg har besluttet noget
andet. På den måde arbejder vi på at give udtryk for, at vi faktisk
hører efter, hvad barnet har sagt, og vi anerkender dets udsagn,
men det bliver ikke nødvendigvis, som barnet gerne vil have det.

Den måde, hvorpå den pædagogiske opgave konkretiseres i praksis, hæn-
ger sammen med pædagogens intuition og med de opdragelsesidealer, der
ligger bag. Hvis barnet skal tages alvorligt, skal man, som pædagogen
udtrykker her, kunne stå inde for sit ansvar som en voksen, der tager
beslutninger, og fungere som den signifikante voksne, barnet kan ’spille
bold op ad’.

Kompetenceudvikling
Et andet hyppigt anvendt pædagogisk princip – kompetenceudvikling –
knytter sig til den grundlæggende ide om, at man skal udvikle børns
ressourcer i bred forstand frem for at fokusere på det, de ikke kan (deres
mangler). Det kvalitative interview og observationerne af praksis indikerer
imidlertid, at det ikke altid lykkes at sætte børnenes (de udsatte børns)
ressourcer i centrum. Det ser ud til at være for ’let’ at falde i den grøft, der
handler om ’fejlfinding’:

Vi gør vores bedste, og vi er opmærksomme på, at børnene har
gavn af at kunne nogle ting, inden de kommer i skole. Vi arbejder
også på noget i retning af skole. Det er de store drenge, der elsker
at lege det. Det er på et mindre plan, men de laver projekter, er på
Eksperimentariet og arbejder med temaer. Det er de rigtigt glade
for, og det skal man gribe fat i, når de vil. Men på den anden side
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kan vi ikke sidde og sætte krydser og minusser, for det er fejlfin-
ding. Det er ligegyldigt – det er vi gået bort fra for længst.

Institutionerne satser på at styrke børn i deres sociale og følelsesmæssige
udvikling. Hensigten er at lære dem om andre menneskers følelser såvel
som deres egne. Lederen, der citeres her, arbejder med medinddragelse og
med et helhedsprincip i institutionen:

Der er mange ting i en helhed. Helhed er, at børnene opfatter, at
de er i én samlet institution. Helhed er også, at alle børn er
sammen, uanset om du er lille eller du er stor, om den samme
form for beskæftigelse. Helhed betyder, at vi ikke kigger på alder
og udvikling, men derimod satser på fællesskab. Vi har fælles
ansvar, og vi er en institution med fire stuer. Det er faktisk de ord,
vi bruger.

Lederen nævner ikke eksplicit de kommunale krav, der ligger bag, eller ser
dem som et problem eller en udfordring, man skal forholde sig kritisk til.
Men hun udtrykker en holdning til at “tage det, som det kommer”, dvs.
man i institutionen forsøger at få det til at fungere på trods af arbejdsvilkår,
der gør det vanskeligt gennem hverdagen Det er helt naturligt i denne
institution at inddrage og arbejde med mange ’projekter’ på én gang:
følelsernes intelligens, skolegrupper, det integrerende princip, fri leg og
sproglig udvikling, og hertil kommer udviklingsprojekter, som handler om
de ’mange intelligensers princip’ (Gardner, 1997). Data viser, at det, der
fremhæves som det efterstræbelsesværdige, fx helhed, ikke altid er let at
gennemføre i praksis. Dette smitter af på arbejdet, så man aldrig føler, at
man ’gør det godt nok’. Denne oplevelse deles af størsteparten af de ad-
spurgte pædagogiske medarbejdere i den kvalitative del af undersøgelsen
og støttes af data fra spørgeskemaundersøgelsen.

Kompleksiteten er stor: de mange børn, de nye pædagogiske
trends og ikke mindst de udsatte børn og kravet om, at daginstitutioner
skal være et forebyggende tilbud. Det vil sige, at arbejdet med at øge
kvaliteten i den kompetence- og selvstændighedsfremmende pædagogik til
fordel for alle børn, dvs. også for udsatte børn, ifølge daginstitutionsle-
derne gøres vanskeligt. Det er tydeligt ud fra svarene på spørgeskemaerne,
at personalet savner viden, tid og udviklingsmuligheder for at udfolde de
pædagogiske principper optimalt.
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... før gjorde man noget og satte ind der. Man støttede op der,
hvor barnet var rigtigt dårligt, og hvis man tænker sig om, kan
man godt føle, at det er trist, at man fortæller barnet om det, man
ikke bryder sig om ved det – og som det gør rigtig skidt hele tiden.
Derfor syntes jeg, at det var ret genialt, da vi snakkede om de der
mange intelligenser. For fokuspunktet er faktisk at sætte ind der,
hvor barnet er bedst, og hvor dets styrkesider er. Så vi vender det
lidt på hovedet nu. Det vigtige er, at man ikke bliver negativ hele
tiden. Det føler jeg lidt er rart.

Skiftet i den pædagogiske opgave kan være vanskeligt at gennemføre i
praksis:

Jo, vi er nærværende og stabile voksne. Stabile voksne det er, som
jeg snakkede om før, at der i hvert fald er nogle kendte hoveder.
Det mener vi giver tryghed både for børn og forældre. Vi tager
også børnene alvorligt. Det vil sige, at når børnene fortæller noget
eller gør noget, så prøver vi ikke at snakke ned. Det kan godt være
svært nogle gange, man er vant til at irettesætte et barn, men så må
man prøve at gøre det på en god måde. En måde, som viser, at
man alligevel er ligeværdige.

På trods af de gode intentioner kan de traditioner, man som pædagog
bærer med sig, komme til at spille én et puds, som vi ser det eksemplifi-
ceret her:

Altså, fx kan du jo kigge på nogle af børnene herinde. De kan
ligesom ikke være nærværende, altså de er ligesom ikke der, hvor
de faktisk skal være. De er ikke nysgerrige nok i forhold til det, de
sidder med. De kan blive tossede over nogle ting, hvis vi bare
stiller nogle bittesmå krav til dem. Det er de ikke vant til. Der er
så mange måder, sådan små ting hen ad vejen, så er det, som om
den der røde lampe lyser, og vi begynder at holde et ekstra øje med
ham eller hende.

Der er flere eksempler på manglende konsistens mellem idealet om den
nye pædagogiske opgave med hensyn til kompetenceudvikling og den
virkelighed, der tilsyneladende gør det mere naturligt at fokusere på socialt
udsatte børns fejl og mangler.
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Motivation til at lære
Et tredje pædagogisk princip, der satses på i institutionerne, er som sagt at
styrke børns motivation til at lære, dvs. tilegne sig de redskaber, der er
nødvendige for at kunne begå sig sprogligt og intellektuelt. Dette rummer
ligesom de andre pædagogiske principper risikoen for eksklusion af udsatte
børn – men, som vi skal se det, også muligheden for inklusion.

En daginstitutions store arbejde må bygge på vision og kreativitet.
Vi har fået udviklet dette sidste, bl.a. ved at synliggøre princippet
på husets vægge. Vi skriver på vores vægge, fordi det er vigtigt at
visualisere alt, hvad vi foretager os. Kreativitet, kunst og kultur-
formidling er noget af det, vi vægter meget. Det skal være synligt.
Jeg synes, at det betyder meget, at vi fremstår æstetisk godt. Det
er først og fremmest, fordi vi synes, det er rart at være i en god
atmosfære. Det er dejligt for børnene, at vi gør noget særligt ud af
deres produkter.

Der skal se smukt ud, dekoreres på alle vægge, dufte i alle kroge, og
naturen bruges til nydelse, sansning og udfoldelse. Vi kan i citatet sagtens
genfinde forskellige problemstillinger vedrørende kompleksitet og krav
udefra om, at den pædagogiske opgave må tænkes forfra, og om nye
udfordringer i øvrigt. Men det er gennem måden at forholde sig til og
håndtere kompleksiteten på, at institution ovenfor adskiller sig fra de
andre.

Intet menneske kan alt, så for at sørge for at give muligheder for
alsidighed i barnets personlige udvikling påtager nogle pædagoger
sig særlige opgaver i dagligdagen, fx at tage på tur ud i den grønne
skov. Vi har en funktionspædagog, som elsker det, og derved bi-
drager han og turen til noget af det, der sætter gode spor hos
børnene. Den pædagog giver sin begejstring videre og giver derved
børnene og de andre pædagoger, der er med, et helt særligt og
anderledes forhold. Det bliver meget mere appetitligt at være i
naturen, fordi man kan en masse.

Kvalitet i denne institutionstype skabes ved at sikre, at pædagogerne er
’klædt så godt på’ som muligt. Det vil sige, at der arbejdes på at sikre, at
pædagogerne er fagligt rustet til at gennemføre de pædagogiske indsatser
over for udsatte børn (se også afsnittet Socialpædagogisk indsats).

74 PÆDAGOG I K OG I ND S AT S E R



JOBNAME: No Job Name PAGE: 75 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Der skal være en stor åbenhed og synlighed i den måde, man
håndterer hinanden på. Når man er mange sammen, er der nogle
færdselsregler. Personalemæssige principper er én af dem, og når
det drejer sig om pædagogisk indhold, så bygger vi på et princip
om, at det første møde dagligt er noget af det vigtigste. Ingen kan
være tjent med ikke at møde en voksen med den rigtige ånd. Det
er nærmest sådan lidt småreligiøst, men det er rigtigt. Det er ikke
velset, at man ikke er smilende og kommer den anden i møde. Et
andet princip er, at man overholder aftalte ting, er forberedt til de
ting, man skal være inde omkring og holde møder om. Det er
sådan, jeg lige tænker de pædagogiske principper, og derforuden
har vi vedtaget, at vi skal have gensidig respekt for hinanden. Det
er sådanne ting, vi gerne vil være kendt på. Så det er det, man skal
understøtte i sin pædagogik. Det skal syne igennem.

Grundholdningen bag de pædagogiske principper i denne type institution
er, at man tager afsæt i børnene uanset de vilkår, som de bærer med sig.

Jeg vil næsten sige, at Kierkegaard ikke har levet for ingenting.
Men det er sjovt, at han for så mange år siden sidder og siger: ’Skal
du hjælpe, skal du finde hen, hvor folk er’, og der skal man altså
hen.

Ifølge lederen af denne institution kan det ikke nytte, at de personlige
fordomme får betydning. Samtlige pædagoger arbejder på at inddrage
børn, hente de udsatte børn ind og undgå det, man lidt provokatorisk kan
kalde en slags ’pas-dig-selv’-pædagogik, som fx udfolder sig gennem den
’frie leg’. Man arbejder derimod systematisk på at styrke børnenes kultu-
relle og sociale kapital (jf. Bourdieu, 1997).

I casen fra legepladsen (se kapitel 3) er der eksempler på situati-
oner, hvor børn udfolder sig ’frit’. De skaber sociale relationer og mening
i deres verden, udforsker egne evner og muligheder samt afprøver de fy-
siske rammer. De øver sig hele tiden på at dygtiggøre sig, og denne selv-
dirigerede måde gør, at nogle af børnene udvikler nye kompetencer. De er
dybt motiverede for at lære at cykle og bliver ved, indtil det lykkes. Andre
udfordrer sig selv ved at klatre højest op i det nærmeste træ eller ved at
forsøge at trille et bildæk op ad en bakke, indtil det lykkes hver gang.
Børnene arbejder hver for sig og i fællesskab på sådanne ’projekter’, der går

PÆDAGOG I K OG I ND S AT S E R 75



JOBNAME: No Job Name PAGE: 76 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

ud på at forbedre og perfektionere deres evner. Denne form for leg bliver
børns tilgang til verden og til ’sig selv’.

Børnene skaber således hver dag nye fortællinger og sætter sig mål
og spor gennem kompetenceudvikling. Ambitionerne er tydelige på det
personlige plan, og andres anerkendelse er central i opbyggelsen af selvtil-
lid og tilfredshed med det igangværende lærings- og udviklingsprojekt.
Hvis andres anerkendelse udebliver, eller barnets selvtillid er på nulpunk-
tet, er disse måder at udforske sig selv og verden på meget problematiske,
idet udsatte børn ofte støder panden mod en mur i deres søgen efter andres
anerkendelse. Derved risikerer pædagogikken, hvis den kun satser på den
individuelle kompetenceudvikling, at forstærke de problematikker, som
det udsatte barn bærer med sig.

En alsidig personlighedsudvikling indebærer, at barnet lærer at
turde noget og ville noget, og at det har nogen, der støtter op om dets
bestræbelser. Nogen, der ser barnet og dets forsøg. I den frie leg forstyrres
barnet ikke af de voksne på legepladsen. For nogle børn, nemlig de stærke
og i forvejen ’kompetente’, er det en vældig befrielse. Men for børn, der
har svært ved det selvstændige aspekt, kan situationen blive en belastning.

INKLUSION OG EKSKLUSION I DEN
PÆDAGOGISKE PRAKSIS

En pædagog reflekterer over egne iagttagelser af, hvor hurtigt et hierarki
kan skabes blandt børn – især på legepladsen eller stuen – og blive til faste
mønstre. Den kvindelige pædagog, der er interviewet her, udtrykker det på
den måde, “at hvis et barn først har fået påstemplet, at det ikke kan finde
ud af det samme som de andre, kan der være stærke tendenser til, at
sådanne forventninger forfølger barnet”. Forventninger til et barn skabes
ikke kun af andre børn, men også af den måde, pædagogerne over for
børnene udtrykker bestemte forventninger til bestemte børn på. Også den
pædagogiske kontekst indbyder til henholdsvis at minimere eller forstærke
forskellene mellem børn, og ofte er pædagogerne selv klar over det.

En institution som vores, der arbejder med åbne døre og generel
åbenhed, kan måske gøre det værre. For børn, der har det svært,
kan det blive ekstra svært her. Fordi det at skulle overskue en hel
institution, det kan de ikke. Nogle børn har meget brug for en
voksen, der hele tiden kan støtte dem. De skal vises vejen og gøres
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trygge. Der er mange børn, der er utrygge, og det er for dem
vigtigt at vide lige præcis, hvordan dagen kommer til at se ud,
ellers bliver de bange og utrygge.

Pædagogen understreger, at der ligger faldgruber her, som kan betyde, at
institutionslivet risikerer at forstærke eller fastholde udsatte børn i deres
’udsathed’. Intentionerne om at holde øjne og ører åbne over for disse
risikoprocesser er til stede. Alligevel kan det være vanskeligt at støtte op om
alle børn i hverdagen. En leder udtrykker, at man også som voksen af og
til medvirker til at øge eller fastholde problematikken ved fx at komme til
at skælde ud på eller irettesætte bestemte børn igen og igen.

Hvis vi har antennerne for meget ude i forhold til ’fejlfinding’, så
kan de negative forventninger give bagslag. På trods af, at disse
børn måske er i stand til at mestre noget, så ses det ikke, og det får
afsmittende effekt på hele børnegruppen, fordi de selv begynder at
lege dommere og går hen og sladrer om den person, som man har
særligt øje på. Så voksnes holdninger til børn smitter af på de
andres reaktioner.

Herved kan der, som pædagogen udtrykker det, opstå en slags ’Brian-
effekt’.

På oplevelsesturen (se casen i kapitel 3) blev det tydeligt, at når
den pædagogiske praksis målrettet fokuserer på at skabe fællesskaber mel-
lem børn, kan der skabes andre muligheder for udsatte børn, end hvis
pædagogikken altid følger de samme regler og rutiner. Ifølge pædagogernes
beskrivelser af praksis og observationer fra feltarbejdet får rollerne mellem
børnene en chance for at blive brudt op. Børn, der i nogle sammenhænge
bliver ’hægtet af ’, fx drengen, der ikke magter de fysiske og sproglige
udfordringer, der ligger i at skulle klare sig bedst på legepladsen eller at
skulle fortælle i en rundkreds hjemme på stuen, får en ny chance, når han
udfolder sig i et helt andet rum. Måske er han mere ’kompetent’ ude i
naturen, end han er på legepladsen, og det betyder, at såvel pædagogers
som andre børns forventninger til dette barn skifter i positiv retning.

Børnene får en anden tilgang til verden og til sig selv – alene
gennem et kontekst- og forventningsskift. Men der er selvfølgelig altid
faldgruber, som man må forholde sig til, når den generelle pædagogiske
praksis skal vurderes ud fra spørgsmålet om, hvorvidt den fungerer som et
forebyggende tilbud for udsatte børn.
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I en institution, som er en udflytterbørnehave, gør man meget ud
af i sommerperioden at være ude og lege med vand og mudder og lave bål.
Da det bliver september, arbejdes der på et projekt, som kaldes ’ridderfe-
sten’. Alle børn samarbejder en hel måned om dette projekt. Der er ko-
stumer til alle børn, og de laver totalteater. Efter et par måneder med
langvarige projekter af denne type, hvor børnene ved, hvad der skal ske,
men også inddrages i planlægning og gennemførelse, afløses projekterne af
nogle måneder, hvor der satses mere på at komme i skoven. Efter skov-
perioden satses der på rytmik og på kropslige udtryksformer, musik og
kreativitet. Særligt uddannede funktionspædagoger tager sig af planlæg-
ningen, og en pædagog fortæller, at hun er blevet “{ vild med storyline-
metoden. Det synes jeg er utroligt spændende, og så bliver en lille gruppe
børn valgt ud til at arbejde med det”.

Den voksnes engagement er et vigtigt skridt på vejen til at stimu-
lere børns nysgerrighed. Børnene bliver således også engagerede og inspi-
reres til at udforske emnet yderligere. Pædagogen har organiseret det på
den måde, at hun får mulighed for at sætte sig med seks børn, som hun
inspirerer ved at fortælle dem, at de skal i gang med noget spændende.
Børnene kommer også selv med en masse ideer og finder efter lang tids
fælles drøftelser frem til et fælles emne, nemlig drager. Det er ifølge pæ-
dagogen også godt, “fordi pigerne går med, så de kan have noget med om
prinsesser”. Pædagogen laver research, går på biblioteket og låner bøger.
Den voksne gør sig således mange tanker om indhold og form, men også
om, hvordan projektet kan nå alle børn, dvs. mere didaktiske overvejelser.

Projektet fortsætter med, at børnene i fællesskab med de andre
børn digter og tegner en historie om drager. Den bliver til bøger, som
børnene får med hjem, og som de alle er glade for. Projektet tager ud-
gangspunkt i barnet, dvs. de ideer, barnet kommer med, og alle bidrag er
vigtige. “Vi har mest arbejdet med alfer og trolde og drager, og børnene har
på den måde ’sat sig spor’.”

På spørgsmålet om, hvad denne form for pædagogik giver børn, er
pædagogen slet ikke i tvivl om svaret: selvværd.

Der er en stor sandsynlighed for, at sårbare og udsatte børn pro-
fiterer af og tager imod den slags projekter, fordi pædagogen har mulighed
for at gribe barnet der, hvor det er, og finde ind til noget, barnet selv har
at fortælle. Derved kan barnet støttes i at udvikle ’et sprog’. Nogle børn er
gode til at fortælle historier, og selvom der kun er syv streger på papiret,
forbedres deres selvopfattelse ved at være med til at skabe en historie, som
kan læses eller fortælles – igen og igen. Denne proces er et eksempel på, at
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pædagogikken mere generelt kan give udsatte børn en følelse af at bidrage
med noget til fællesskabet, som er noget værd også for de andre børn.

Omvendt er der også eksempler på, at et sådant forløb kan være
forbundet med vanskeligheder for nogle af de mest udsatte og sårbare børn.

... man kan ikke gøre det med alle børn, og derfor er det vigtigt,
at man har forskellige metoder. Jeg oplevede faktisk, at jeg fik
sammensat en gruppe, hvor det var for svært for ét af børnene.
Forskellene var for store, eller også skal disse børn måske ikke
arbejde med storylinemetoden, hvis det betyder, at man risikerer
at give børnene nederlag i stedet for succes. Hvis barnet får en
følelse af, at det ikke duer, fordi det bliver for svært, så må man jo
lave det om undervejs.

Pædagogerne er altså opmærksomme på problemstillingerne, og citatet
ovenfor viser, at selvom intentionerne er til stede, er det ikke altid nok. I
sidstnævnte beskrivelse anvendtes systematiske iagttagelser af aktiviteterne
med børnene, og pædagogen observerede på den måde, at der:

... faktisk var to børn, der ikke havde fået en succesoplevelse af det.
Tværtimod – og det blev vi meget bevidste om – så handlede det
om sammensætningen af grupper, sammensætningen af børn og
pædagog og om gruppestørrelsen. Det gjorde det sværere for ud-
satte børn at tage imod dette tilbud på trods af alle intentioner.

INDSATSER

Er der tradition for at arbejde systematisk med indsatser i
Danmark?
Fra data, der er fremkommet gennem spørgeskemaundersøgelsen, viser sig
følgende fordelinger:

v 41 pct. af alle institutionerne oplyser, at de arbejder med specifikke
indsatser rettet mod socialt udsatte børn

v 15 pct. af alle institutionerne oplyser, at de arbejder ud fra beskrevne og
veldefinerede programmer (curricula) rettet mod socialt udsatte børn

v 12 pct. af institutionerne overvejer at sætte noget, der er mere syste-
matisk, i værk
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Resultaterne vidner om, at det ikke er begrebet indsatser, der er fokus på
i Danmark. Det kan se ud til, at der i Danmark (endnu) ikke er tradition
for at anvende den mere målrettede form for indsats, som vi har set det i
den internationale forskning (jf. kapitel 1). Måske skyldes det, at man i
institutionerne betragter forebyggende arbejde som en naturlig del af det
pædagogiske arbejde og derfor ikke kalder det en særlig indsats.

Denne tolkning understøttes, når man spørger videre til, hvilke
typer indsatser der bruges. De to hyppigst anvendte indsatsformer er nem-
lig ifølge spørgeskemaet:

v Synliggørelsesmetoder
v Støttepædagog

I det følgende bliver de to indsatsformer analyseret på grundlag af de
kvalitative data. En tredje indsatsform, som fremhæves af pædagogerne
gennem den kvalitative del, fokuserer på en socialpædagogisk tilgang, dvs.
på samspillet mellem barn, omgivelser og hele den kontekst, som pæda-
gogikken er indlejret i. Disse indsatser, synliggørelse, støttepædagogen og
den socialpædagogiske tilgang kaldes ikke af pædagogerne selv for en ind-
sats og figurerer derfor ikke i de svarprocenter, som er nævnt ovenfor.
Efterfølgende analyseres de imidlertid som potentielle muligheder for at
skabe forandringer. Det samme gælder den indsats, der går ud på at skærpe
fokuset på samarbejdet med forældrene.

Synliggørelse
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at forskellige former for synliggørelses-
metoder er i anvendelse eller under udvikling. Størsteparten af institutio-
nerne anvender en eller anden form for synliggørelsesmetode. Det er især
følgende fire metoder, der fremhæves: 1) observationer og evalueringer, 2)
handlingsplaner for det enkelte barn, 3) bekymringsoptegnelser, 4) test.
Desuden nævnes ’barnets bog’ og ’dagbogsoptegnelser’, selvom de ikke
bruges så hyppigt som førstnævnte metoder.

Data fra den kvalitative del af undersøgelsen, interview og obser-
vationer giver oplysninger om, at der både er tale om synliggørelsesmeto-
der til systematisk at opfange de individuelle signaler på mistrivsel hos
udsatte børn og om synliggørelsesmetoder til afdækning af forhold i den
pædagogiske kontekst, der henholdsvis fremmer og hæmmer udsatte børns
livschancer. Det er imidlertid metoden med fokus på de individuelle sig-
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naler, der hyppigst tages i anvendelse til identifikation og fastholdelse af
det enkelte barns behov og problemer.

Lad os se lidt nærmere på disse oplysninger og på, hvordan de
nævnte metoder bruges, herunder hvordan pædagogerne beskriver arbej-
det og formålet med at synliggøre de udsatte børns særlige behov.

Synliggørelse af det enkelte barn
Flere institutioner iagttager ’udsatte børn’ systematisk og arbejder på at
være på forkant med eventuelle problemer, der kan opstå. Nogle forhold er
synlige i hverdagen, mens andre er mindre synlige. Hvad får man øje på
ved den systematiske synliggørelse, og hvilke af børnenes behov får man
ikke øje på?

... vi har en systematik, hvor vi taler om ugens barn. Alle børn
bliver jævnligt gået igennem. Der er nogle børn, der træder tyde-
ligt frem. Det er der ingen tvivl om, og så har vi jo i forhold til
denne aldersgruppe et beskyttelsesværn, som vi kalder ’fra bekym-
ring til handling’. Det går ud på, at vi gennem observationer og
iagttagelser ruster os som pædagoger til at fokusere hurtigere på
nogle af de ting. Vi må ikke miste børnene. Vi har en dokumen-
tationsmappe; det er noget, jeg virkelig har efterspurgt. Her bliver
nogle børn oftere afbildet gennem aktiviteter end andre. Det er
noget, der gør ondt i min mave. Men der er mange, der ikke er
opmærksomme på det, og det må vi jævnligt tale om.

Den omtalte synliggørelsesmetode har som mål, at de voksne tager sig tid
til at iagttage lige præcis de udsatte børn, som har tendens til “at smutte
mellem fingrene på os”. Pædagogerne fremhæver endvidere, at behovet for
kollegial supervision er stort, for som en pædagog siger: “Hvis man ikke
opdager problemerne i tide, fastholdes barnet ofte i det samme mønster.”

Institutionerne antager, at synliggørelse er en måde at tage fat om
problemerne på, inden de bliver for store, hvilket begrundes i, at ’bekym-
ringer må føre til handling’ her og nu. Men selvom pædagogerne reflek-
terer over, at dette er et udtryk for, at der arbejdes ud fra en slags ’fejlsøg-
ningsmetode’, som kan bidrage til at forøge børnenes problemstillinger, så
er det svært at ændre denne tænkemåde. Når man, som det fremgår af
spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview, er vant til at skulle
observere udsatte børn, så er det ofte børnenes problemer og mangler, der
sættes fokus på.
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Der er nogle børn, hvor vi siger, ham vil jeg godt observere lidt på
i dag. Så holder man øje hele tiden, fx hvis han er begyndt at tisse
i bukserne igen, eller hvis han er ked af det hele tiden. Hvis der er
et eller andet sårbart, hvor vi synes, det virker underligt, at han
eller hun nu har den adfærd. Så kigger vi lidt nøjere på det og ser,
hvad der sker i nogle dage. Det beder vi alle om, så alle pædagoger
ved, hvem der er ’obs.’-børn.

De anvendte former for synliggørelsesmetoder er fx test eller handlings-
planer, som er målrettet mod det enkelte barn. Dette er en forudsætning
for at komme videre med en indsats, som fx sprogstimulering ved en
talepædagog eller adfærdsregulering ved psykologisk rådgivning, eller for
at kunne indkalde forældre til en samtale om, hvilke bekymringer pæda-
gogerne har med hensyn til deres barn.

Det vil sige, at de omtalte iagttagelsesmetoder enten anvendes
som redskab til at få kommunal støtte eller som udgangspunkt for foræl-
dresamtalen (den svære samtale), som i sidste ende kan danne grundlag for
en indberetning.

... så beder jeg pædagogerne skrive det ned, hvor barnet er ander-
ledes i forhold til, hvad man forventer. Pædagogerne har deres
notater liggende og kan tage dem frem og se, hvordan det går, og
når psykologen kommer hver tredje måned, siger jeg, at personalet
er bekymret for et barn. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Vi
taler om, at der er noget, der ikke skal være der, og så forsøger
han/hun at hjælpe os med at komme videre ... eller også bliver det
til en indstilling til socialforvaltningen.

’Fejlsøgningstraditionen’, som vel er det, vi ser mest i denne type indsats,
kan som nævnt ovenfor være i modstrid med det pædagogiske ideal, der
består i at ville opdrage til selvstændighed og støtte børnene i en bred
kompetenceudvikling samt udvikle deres motivation til at lære ved at
opøve deres nysgerrighed over for omverdenen. Men undersøgelsens re-
sultater viser, at det er vanskeligt at ændre den traditionelle måde at se og
arbejde med problemstillinger vedrørende udsatte børn på.

En årsag til dette kan være, at lovgivningen kræver, at der anven-
des sådanne typer synliggørelsesmetoder med fokus på fejlsøgning. En
anden årsag kan være, at der er en tradition for at lave indsatser på bag-
grund af vurderinger af børns ’inkompetence’, dvs. deres fejl og mangler.
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Vurderinger, som i bund og grund bygger på fastlagte normalitets- og
udviklingskriterier. Ved den form for vurderinger af udsatte børn træder
vigtige socialpsykologiske og sociologiske perspektiver i baggrunden. En
tredje årsag kan være, at de parter, der har ansvar for, at problemerne med
børns signaler på mistrivsel opdages i daginstitutionerne, indberetter disse
til kommunens sagsbehandlere på måder, som lægger mest vægt på mang-
lerne og mindre på de potentialer, som barnet måtte have, og som kunne
søges udviklet. Igen viser undersøgelsen, at det ofte er traditionen inden
for forvaltnings- og behandlingssystem (fx PPR – Pædagogisk Psykologisk
Rådgivningscenter), der sætter dagsordenen for, hvilke foranstaltninger,
der sættes i værk. Undersøgelsens design gør det ikke muligt at sandsyn-
liggøre disse påstande yderligere, men resultaterne giver anledning til at
tage højde herfor i fremtidige udviklingsstrategier.

Synliggørelse af pædagogiske processer
Undersøgelsens kvalitative del viser imidlertid, at nogle institutioner og
kommuner arbejder intenst med at udvikle en praksis på området vedrø-
rende udsatte børn. Selvom det ifølge undersøgelsens kvantitative data er
mindretallet, så viser de udvalgte fire institutioner tegn på sådanne måder
at afsøge nytænkning på, dvs. udvikling af alternative metoder.

I stedet for kun at observere det enkelte barn anvender en af
institutionerne eksempelvis specifikke synliggørelsesmetoder til lidt mere
systematisk at se på, hvordan de pædagogiske principper og konkrete pæ-
dagogiske handlinger virker på udsatte børn.

Observation, iagttagelse og kommunikation er nogle af de fokus-
områder, som vi her anser for at være nyttige redskaber for at
bevare et fagligt niveau. Derfor har vi de sidste år arbejdet med
temaer på kompetenceplansområdet og observation. Iagttagelsen
fører kommunikation med sig, og derfor er det vigtigste ved denne
metode at sikre, at de her ting bliver videreudviklet og implemen-
teret i den enkelte pædagogs arbejde.

Hvad rummer den pædagogiske værktøjskasse? For det første skemaer som
udgangspunkt for identifikation af barnet og dets sociale relationer, dvs.
interaktioner med andre. Vægten lægges på barnets styrker på en lang
række områder frem for på ’behov og vanskeligheder’.

Værktøjet er en måde at se på et barn, og der er en systematik i
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den måde, man går ind og ser på barnet. Vi ser på ’dagens barn’,
ser på, hvordan barnet har det med venskaber og relationer til
voksne, ser på barnets følelsesmæssige tilstand. Hvis vi føler, vi
skal arbejde meget med et barn, så ser vi på, hvordan udviklingen
har været, og hvor vi gerne vil nå til, dvs. bruger iagttagelsen til at
opstille handleplaner for det enkelte barn.

For det andet rummer det pædagogiske værktøj muligheder for at identi-
ficere interaktioner mellem aktørerne. Der fokuseres på, om interaktioner
og relationer mellem voksen og barn bygger på anerkendelse og inddra-
gelse. Den overordnede vision er, at institutionen bliver bedre til at tilpasse
sig de pågældende børn, dvs. til at arbejde med en differentieret pædago-
gik, der tager højde for alle, især udsatte børn.

... det hele er blevet til, fordi vi gerne vil tilrettelægge en pæda-
gogik, som harmonerer med de faktiske børn, vi har. Det er vig-
tigt, at vi ikke kun tænker i den store gruppe, men er sikre på, at
det, vi tager op, tager udgangspunkt lige der, hvor børnene er nu.
Vi vender det med en selvstændighedsfremmende pædagogik lidt
på hovedet, fordi vi mener, at hvis barnet skal sætte sig spor, så skal
det også være blandt nogle voksne, der sætter spor for det og med
det. Det hele er derfor ikke ren selv- og medbestemmelse, men
holdningen er, at vi skal sikre, at barnet udvikler kompetencer på
flere områder, også hvad angår selvstændighed.

Man anvender metoden som redskab til at iagttage de pædagogiske prin-
cippers konkretisering i praksis, dvs. til at vurdere, om man gør det, ’man
siger’ eller ’tror, man gør’.

Pædagogerne iagttager også hinanden. Iagttagelserne bruges des-
uden til at dokumentere over for forældrene, at institutionen gør sig over-
vejelser og argumenterer for de ting, der iværksættes. Kvalitet defineres i
denne institution som en nærmere undersøgelse af den børnegruppe, man
arbejder med. Man ser på børnegruppens sammensætning og på, hvordan
man griber arbejdet med grupper af børn an. Endelig arbejder man bevidst
på, at der skal ske en udvikling med børnene. Disse iagttagelser støtter
pædagogerne i at følge udviklingen:

... det er ikke nok, at børnene bare er glade, jeg vil også gerne føle,
at der sker en udvikling med dem, at der er udfordringer for dem,
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og at vi som voksne også har noget at komme med. Legen er
selvfølgelig meget vigtig, men når man ser på et barns uge, og der
kun er foregået leg, så er det for lidt.

Der er altså intentioner om at gøre pædagogikken systematisk og bevidst.
Lederen af institutionen tror ikke, at man kan undgå at begå fejl, men
mener, at man må have et fokus på, hvordan udsatte børn bedst nås, når
det pædagogiske arbejde planlægges. Undervejs i arbejdet med socialt ud-
satte børn må der tænkes meget over, hvordan der arbejdes. Arbejdet må
evalueres og reguleres undervejs, hvis man ser, at det i praksis er ved at gå
galt. Og det kan synliggørelsesmetoder hjælpe med til. Den voksne kan jo
ikke af sig selv opfange alt gennem hverdagen. Der vil altid være noget, der
forbigår opmærksomheden, og det skal der hjælpeværktøjer som synlig-
gørelsesmetoder til at opfange.

I en institution, der anvender synliggørelse af de pædagogiske
processer som et værktøj, iagttager pædagogerne også hinanden. En pæ-
dagog udtrykker, at det kan være svært at være den iagttagede, især fordi
man efterfølgende diskuterer iagttagelserne.

Men det er jo vigtigt at gennemføre det, og det er jo ikke noget,
man banker hinanden oven i hovedet med, og ingen er perfekte.
Vi arbejder med os selv, arbejder på, at vi gerne vil blive bedre.
Iagttagelsen bruges til at arbejde på hele tiden at gøre det bedre.
Denne metode er krævende for os pædagoger, for vi undgår ikke
at blive stærkt påvirkede, når man giver sig selv så meget i arbej-
det.

Denne form for synliggørelsesmetode bygger til forskel fra synliggørelse af
det enkelte barn på et socialpædagogisk grundsyn frem for et psykologisk
og individuelt grundsyn. Institutionen er meget bevidst om, at synliggø-
relsen skal være et pædagogisk redskab. Man må antage, at den måde, der
sættes fokus på det enkelte barn kombineret med fokus på virkningen af de
pædagogiske processer, har større mulighed for at bidrage konstruktivt til
forandringsprocesser for udsatte børn end kun at fokusere på det udsatte
barns ’fejl og mangler’. Den ’pædagogiske værkstøjskasse’ er et bud på,
hvordan bestræbelsen søges ført ud i livet. Bestræbelsen går i retning af en
målrettet innovation, dvs. at der søges forandringer gennem en pædago-
gisk og socialpædagogisk indsats.
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Støttepædagogisk indsats
39 pct. af institutionerne har en støttepædagog tilknyttet, et tal, der ikke
siger noget om behovet, som er meget større (jf. Jensen, 2004). 83 pct. af
de institutioner, der har en støttepædagog tilknyttet, anvender støtten med
fokus på det enkelte barn. 10 pct. af institutionerne anvender støttepæ-
dagogen til grupper af børn, mens 8 pct. inddrager støttepædagogen som
en mulighed for at forbedre den pædagogiske praksis ved at integrere det
støttepædagogiske arbejde i det almene tilbud.

Hvem planlægger støttepædagogens arbejde? 64 pct. af lederne
oplyser, at planlægningen foregår i samarbejde mellem eksterne parter, dvs.
PPR, støttepædagogen og stuepædagogen samt lederen. 23 pct. oplyser, at
planlægningen foregår internt, dvs. kun i samarbejde mellem støttepæda-
gog, leder og stuepædagog. Resultaterne tyder på, at støttepædagogen først
og fremmest er en ’ydre’ og forvaltningsstyret foranstaltning (jf. også Jen-
sen, 2004).

I den følgende case uddybes støttepædagogens arbejde, som, når
det er rettet mod det enkelte barn, må opfattes som en særlig indsats for at
afhjælpe barnets vanskeligheder.

Vi sidder på stuen i en institution, hvor der rundt omkring os sker
en masse. Der hersker ifølge lederen kaos, men man er på denne institu-
tion vant til at tackle en hverdag, der udefra set kan forekomme lidt
kaotisk. Vilkårene er ikke optimale. Legepladsen er lille og stuerne små,
når man tager højde for, at de rummer op til 25 børn. Men der er liv og
humør, hvilket betyder meget for hele stemningen. En støttepædagog er
ansat 25 timer om ugen for at hjælpe et bestemt barn videre ved at lægge
særlig vægt på at styrke dets selvtillid og evne til at udtrykke følelsesmæs-
sige behov.

Men opgaven handler også om at fremme barnets evne til at indgå
konstruktivt i sociale relationer og om at stimulere dets sprog. Dette barn
har, som mange andre børn (jf. kapitel 3), behov for nær voksenkontakt.
Hvis barnet bliver ladt alene – på legepladsen, på stuen eller under mor-
gensamlingen – vil det sandsynligvis reagere med aggression eller passivi-
tet.

Støttepædagogen Ulla (opdigtet navn) sætter sig ned på madras-
sen sammen med en lille gruppe børn, som er i gang med at udforske
synssansen sammen med to stuepædagoger. Barnet, som har en støttepæ-
dagog, inddrages aktivt, holdes fast i situationen og opmuntres til at del-
tage sammen med de andre. Dette er muligt gennem den nære voksen-
støtte og vokseninitiativet. Drengen er faktisk bedre end de andre til at
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fastholde interessen for det, der foregår, hvilket understreger betydningen
af den nære voksenkontakt. Gruppen opløses imidlertid hurtigt på grund
af mangel på interesse hos den samlede børnegruppe. Pædagogerne finder
på noget andet for de andre børn eller sender dem ud at lege.

Støttepædagogen opmuntrer det pågældende barn til at gå i gang
med at spille billedlotteri sammen med en kammerat. Spillet er bygget op
over ansigter, der viser følelser. De to drenge fastholder interessen spillet
igennem. De er sammen om noget, de kommunikerer med hinanden om
de følelser, de ser udtrykt på billederne, men de er selvfølgelig også optaget
af den konkurrencesituation, der ligger i spillet.

Begge drenge har faktisk svært ved at udtrykke følelser, fx at sætte
ord på, hvad man føler, når ansigtet er helt forvrænget. Er man sur, vred,
bange eller angst? Følelsesudtryk er nuancerede, så derfor er det kun gen-
nem den nære kontakt mellem de to børn og den voksne, at det kan lade
sig gøre at gennemføre spillet, fastholde koncentrationen og sætte ord på.
Men selvom drengen ikke udtaler sig spontant om, hvordan han oplever
det, er stemningen rolig. Drengene rører ved hinandens ansigter, mærker
efter, hvordan en følelse kan være og udtrykkes, og det er med til at sætte
noget positivt i gang.

Det, der giver anledning til at opfatte den pågældende læringssi-
tuation som potentielt styrkende og kompetencefremmende, er for det
første, at den indeholder en social situation, og for det andet, at der skabes
tryghed og basal tillid, idet den voksne opfattes som en nær og troværdig
person. Drengen føler, at han kan stole på hende; hun er der. Der skabes
således en relation mellem barn og pædagog og mellem barnet og det andet
barn, som den individuelle udvikling bygger videre på. For det tredje
rummer situationen en anerkendelse af barnet der, hvor det er lige nu. Der
er ingen irettesættelser eller skældud – kun en støttende og opmuntrende
kommunikation, som udtrykkes verbalt og nonverbalt. Det nonverbale
består i ansigtsudtryk, et lille klem og en varme, som møder barnet direkte.
Det gør indtryk på forskeren, at det kan lade sig gøre at skabe et sådant
rum for nærhed midt i institutionen, som præges af at have for mange
børn og for få voksne. Der er som nævnt en kaotisk stemning, som nor-
malt antages at gøre urolige børn mere urolige.

Det sidste aspekt i denne situation er, at den er bygget op over en
struktureret opgave, som står i kontrast til hverdagen og pædagogikken i
flere andre institutioner. Barnet, som har fået tildelt en støttepædagog, får
derved den fornødne ro og det fornødne mod til at udtrykke sig over for
de få mennesker, der er omkring det.
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Ved støttepædagogens hjælp er det muligt for barnet at træne sig
selv op til at komme videre ud i verden. Det kan udvikle social kompetence
som tilgang til sig selv og til verden. Med den ballast hos barnet er det
muligt at støtte det i videre udviklings- og dannelsesprocesser, hvis situa-
tionen fastholdes over tid. Det vil sige, hvis støttepædagogen ikke udskiftes
med en anden, skal på barsel eller kun er bevilget for en afgrænset periode
– altså udefrakommende faktorer, som institutionerne også er underlagt
(jf. kapitel 5).

Socialpædagogisk indsats
Gennem den kvalitative del af undersøgelsen er en alternativ form for
indsats identificeret. Man kan kalde den en socialpædagogisk tilgang, idet
der i den fokuserede indsats arbejdes bevidst med de sociale relationer.

Blandt andet fokuseres der på at styrke udsatte børns muligheder
gennem socialt anerkendende relationer mellem voksen og barn. Der ar-
bejdes endvidere helt systematisk med de muligheder, der ligger i, at pæ-
dagogerne skifter forventninger, dvs. ser barnet med nye øjne, hvilket kan
fremhæve nye kompetencer. Endelig går indsatsen ud på at stimulere bør-
nene til at indgå i nye sociale roller i forhold til de andre børn. De for-
skellige indfaldsvinkler til at arbejde med sociale relationer har som mål at
give udsatte børn en ny chance for at udfolde sig som socialt ’kompetente’
børn. Den socialpædagogiske tilgang, som den er indkredset her, kan il-
lustreres med følgende case:

Vi er med en institution på vej til en strand i Nordsjælland. Der
tager institutionen op for at udforske naturen, fiske, lave mad på bål osv.
Børn, som ikke hjemmefra er så vant til at færdes i naturen, stimuleres
gennem en situation som denne, og det er vigtigt, at barnet er sammen
med voksne, der er autentiske i deres møde med barnet i naturoplevelsen.
Det giver børnene mulighed for at udvide deres univers, og de bliver
tydeligvis mere og mere nysgerrige, efterhånden som dagen skrider frem.
Modet til selv at gå aktivt ind i situationen øges. Sofie (opdigtet navn), et
af de udsatte børn, står fx med sin første krabbe i hånden. Hun er rigtig,
rigtig stolt, fordi det tog hende lang tid at overvinde ubehaget. Men det
lykkes for hende – nu har hun endelig fået fat i den. Så er der til stor
begejstring en ål og tre ålekvabber i den ruse, der blev lagt ud som start på
dagen.

Børnene inddrages så meget som muligt. De renser fx sild. I be-
gyndelsen synes de, at det er ulækkert, men der går ikke lang tid, før de
fleste synes, at det er sjovt, når pædagogen stiller en spand med 25 sild i.
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Man kan se dem, røre ved dem og skære i dem for at rense dem. Nogle
børn synes, at det er for ulækkert og vil ikke være med. De er lidt bange
og finder situationen uvant og truende. Men det viser sig, at de hurtigt
bliver meget begejstrede. Der er mange sjove stunder, og nogle børn eks-
perimenterer med at pille øjne ud, mens andre bare skal ae silden.

Alle børn prøver noget nyt i fællesskab, og det betyder, at ingen
hægtes af i denne situation. Mussa (opdigtet navn), et andet af de udsatte
børn, som er meget glad for dyr, kan næsten ikke give slip, og han bliver
til sidst bedt om at give dyrene fred. Dagen slutter med, at pædagogen
opfordrer børnene til at lade krabberne løbe kapløb på vej ud i havet igen
og slippe ud af det akvarium, børnene har haft med for at kunne studere
dyrene på nært hold. Pædagogen har bevidst planlagt såvel aktiviteter som
måden, de skal gennemføres på, med henblik på at stimulere alle børns
selvstændige udforskning og specifikt overvejet, hvordan udsatte børn kan
integreres i fællesskabet for at udnytte netop de potentialer, som det en-
kelte barn har og kan udfolde i den specifikke kontekst.

Situationen opfattes som en særlig måde at støtte udsatte børn på.
For det første lykkes det at stimulere passive børn til at blive interesserede
og nysgerrige. For det andet får de børn, som på stuen betegnes som
aggressive, og som udviser antisocial adfærd, nye muligheder gennem rol-
leskift (jf. afsnittet Oplevelsesturen i kapitel 3). Ved stranden anvender
børnene helt andre adfærds- og udtryksformer end hjemme i institutionen,
dvs. at kontekstskiftet fremkalder nye sider og ressourcer hos barnet.

De børn, som i andre sammenhænge betegnes som socialt udsatte,
bliver pludselig optaget af noget og føler, at de kan være med og gøre sig
gældende. De er måske i situationer som denne mere modige end de andre
børn? De er i hvert fald dybt engagerede i det, der foregår omkring dem.
De er tydeligvis i gang med aktiviteter, som giver mening for dem.

Samtidig kan de børn, der har et særligt behov for voksennærhed,
få dette behov opfyldt, fordi de voksne, der er med på stranden, har bedre
tid og således kan have fokus på de enkelte børn og deres reaktioner. Det
er et bevidst valg at have mange voksne med til få børn for at skabe
fællesskaber og derigennem give alle børnene en god oplevelse. Situationen
giver således succesoplevelse også til de børn, der i høj grad mangler så-
danne i dagligdagen hjemme – i institutionen eller i familien.

Derudover giver situationen anledning til at skabe en fælles for-
tælling. En af pædagogerne tager fotos, og hjemme i institutionen lader
han børnene fortælle videre til de andre på stuen og forældrene. Billederne
bliver sat ind i en lille bog, som står på stuen. Børnene kan tage bogen frem
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og vise den til forældrene og deler således deres erfaringer og nye oplevelser
med forældrene. På den måde får de lejlighed til at italesætte oplevelserne.
Det vil sige, at der bliver skabt et fælles sprog gennem pædagogiske situ-
ationer som denne. Bogen bruges endvidere til at skabe fællesskaber med
børn fra andre stuer, som har tilsvarende bøger fra deres ture.

En vekslen mellem forskellige læringssituationer bidrager, som vi
har set det her, til at fremme barnets basale tillid til sig selv og omverdenen.
På turen til stranden var der ikke en støttepædagog til stede, men tre
pædagoger til ti børn. Denne situation viser sig også at rumme gode
muligheder for udsatte børn med et særligt behov for tryghed og nære
sociale relationer. Endvidere har man valgt et princip, der kaldes ’funkti-
onspædagoger’ i denne institution. En funktionspædagog har særligt an-
svar for specifikke pædagogiske områder og er særligt udannet til det. Det
vil sige, at denne pædagog har et særligt fagligt overskud og desuden
ansvaret for at arbejde med udsatte børn ved at give dem en særlig stimu-
lering inden for et område, som motiverer dem til at lære. Funktionspæ-
dagogen er ansat på grund af sine særlige forudsætninger og interesser
inden for et af de områder, som institutionen vægter højt, og det giver nye
udfordringer til børnene. Funktionspædagogen kan give børnene andre
oplevelser end støttepædagogen. Fra støttepædagogens arbejde med det
helt nære bevæger vi os med funktionspædagogen og barnet ud i den store
verden til nye udfordringer og muligheder.

Flere steder arbejdes der bevidst med og i naturen som et medie,
der gør det muligt at “få højere til loftet”, som en pædagog udtrykker sig.

Naturen byder på bedre udfoldelsesmuligheder og større rumme-
lighed, som er noget, udsatte børn har stærkt brug for. Der er også eks-
empler på, at funktionspædagogen arbejder med nogle aktiviteter, som han
tilsammen kalder for ’spejderturen’. Det er igen et eksempel på at skabe
nye muligheder, der indebærer rammer og rum for, at udsatte børn kan
udvikle en anden kreativitet og fantasi end sædvanligt –og på den måde
tilbagevinde den naturlige trang til udforskning. Især når det gælder socialt
udsatte børn, kan vi se, at der sker en masse, når det lykkes dem at skabe
nære fællesskaber med andre børn. ’Spejderturen’ udgør et udviklingspo-
tentiale, fordi den giver børnene mulighed for at hente ny inspiration.
Endelig er det en inspiration for de udsatte børn at være sammen med
voksne, som selv er begejstrede.

Den trivsel og glæde, der lyser ud af de små ansigter efter en lang
dag ved havet eller på spejderturen, er ikke til at tage fejl af. De har virkelig
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fået noget nyt at gruble over, nye ord for det, de har set og oplevet, og de
har opdaget nye sider af sig selv.

Selvom der altid er faldgruber til stede, virker det, som om bør-
nene i disse situationer ude i naturen er mere på lige fod. Der lægges
mindre vægt på intellektuelle færdigheder eller på at have kendskab til
bestemte kulturelle koder. Finmotorikken betyder i første omgang heller
ikke så meget, og sproget udvikler sig i fællesskabet med de andre børn –
og knytter sig til alt det nye, de oplever og sanser sammen. Derved skabes
både en kognitiv, en følelsesmæssig og en helt ny form for kropslig erken-
delsessituation.

Det kunne se ud, som om indsatstyper, der bevidst bygges op om
udfordringer, har unik mulighed for at bidrage til, at børn bliver mere
’ligeværdige’ i situationen. Det gælder især, hvis pædagogen bevidst sigter
mod situationer, hvor også de ressourcestærke børn mangler specifikke
erfaringer, fx med at udforske forskellige dyr på nært hold. Derved kan
pædagogikken skabe rum, hvor alle kan være med, og hvor de sammen kan
skabe de gældende fælles koder. Dette er dog en hypotese, som er opstået
i analysens eksplorerende fase, og den må som sådan stå for en yderligere
videnskabelig afprøvning ved senere lejlighed.

Involvering af forældrene
Forældrene inddrages på forskellig vis i institutionerne. Pædagogerne er
meget opmærksomme på, at familierne til udsatte børn har stærkt behov
for anerkendende samtaler, til trods for at de alt for ofte indkaldes til
samtaler, der er alt andet end anerkendende. Samtaler, der drejer sig om at
lægge barnets problemer frem, kan opfattes som en antydning af, at for-
ældrene ikke håndterer deres forældrerolle godt nok. I yderste konsekvens
kan samtalen munde ud i en eventuel indberetning.

For institutioner, der arbejder innovativt med at inddrage foræl-
drene, dvs. sigter mod at styrke såvel forældrenes evne til at være forældre
som børnene i deres kompetenceudvikling, er målet at skabe forandringer,
der støtter hele dette kompetenceudviklingsprojekt hos såvel børn som
forældre. Man er ikke så berøringsangste, men viser forældrene respekt ved
at gå i direkte dialog med dem og støtte dem i at udfylde forældrerollen og
det ansvar, der følger med. Den svære samtale gør som regel ondt og er
måske i sig selv med til at få forældre til at føle sig afmægtige:

... jeg kan godt se, at udadtil kan det være svært at tale om udsatte
børn, fordi det jo gør ondt på forældrene. Det er ikke fedt at få at
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vide, at man et eller andet sted ikke slår til. Har du et fysisk eller
psykisk handikap, er det lettere at tale om, for det kan man lige-
som ikke gøre for. Men forældre, der indkaldes, fordi deres børn
er ’truede’, dem påfører vi et stort ansvar, som de som forældre kan
have svært ved at bære. Fordi det handler om problematikker i
samværet mellem forældre og barn, og det er hårdt at få at vide.

Men en samtale om, hvordan man kan påtage sig forældrerollen, kan
måske være mere konstruktiv:

Det er jo der, vi skal ud og finde nye måder at gennemføre sam-
arbejde med forældrene. Vi har hørt om voksne, der selv som små
børn har været igennem dette, og som har gået og nærmest skreget
på, at nogen ville opdage det og gribe ind for at hjælpe familien.
Den problemstilling vil vi gerne forfølge. Dilemmaet er der selv-
følgelig mellem berøringsangsten, dvs. en vægren sig mod at sætte
ord på i angst for at gøre problemet værre, og så det modsatte, at
konfrontere forældrene med problemerne. Det er jo et kæmpe-
problem.

Det kræver ifølge erfarne pædagoger omhu og tålmodighed at medind-
drage forældrene. Det vigtige er at have forældrene inde i arbejdet under-
vejs og gennem hele processen, så forældrene ikke kommer og får at vide:
“Nu skriver du lige under her (på indberetningen)” – “for så har vi jo tabt
alt samarbejdet på gulvet, og det er ikke i barnets interesse eller tarv.”

Institutionslederen, der udtaler sig her, fortæller, at et mere inten-
siveret forældrearbejde kræver tid. Forældrene har virkelig brug for at
snakke. Det kan være om alt og ingenting, men det kan også handle om,
at de har behov for, at nogen lytter til, hvad der fylder dem. Som en leder
udtrykker det: “De føler sig trygge her, og derfor ses det som en aflastning
for dem.”

... og de tuder og alt muligt. Men så er vi der også til det og til at
støtte dem i at gå videre i systemet, hvis de vil have, at vi gør det.
Så på den led er der hånd om det.

Mulighederne ligger i at give støtte og opbakning til forældrene frem for
at fratage dem deres sidste selvrespekt. Omvendt kan man ved at vente for
længe med en egentlig indberetning, give forældre for mange chancer og
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således skade barnet. Der gives ingen lette løsninger. Hvis forældrearbejdet
ikke lykkes, sker der ofte det, at familien vælger at melde deres barn ud og
blive en såkaldt ’nomadefamilie’.

Indberetningen kommer først på tale, når daginstitutionernes
egne indsatser ikke opleves at være tilstrækkelige. Det vil sige, at samar-
bejdet med PPR, sagsbehandler og andre parter fra forvaltningen etableres,
når institutionen føler, at den ikke længere selv magter opgaven, og en
egentlig indberetning er nær. Der er forskellige grænser for, hvor langt en
institution vil strække sig for at prøve at løse problemerne selv. Nogle
institutioner vil helst helt undgå indberetningen. Det kan have mange
årsager.

En af årsagerne er, at man ønsker at beholde barnet længst muligt
i institutionen og derved give barnet og forældrene chancer for at undgå,
at systemet bringes på banen for tidligt. En anden årsag kan være, at man
mange gange har forsøgt at få fat på ekstern og tværfaglig hjælp, men uden
held. Henvendelsen kan have ligget længe, før den er blevet fulgt op af
kommunen, eller der er slet ikke kommet svar, som nogle pædagoger eller
ledere fortæller om (jf. kapitel 5). En tredje årsag kan ifølge enkelte pæ-
dagoger være, at den viden, de har opbygget over længere tid om barnet,
ikke inddrages, når de eksterne instanser kommer til. Her bliver pædago-
gerne ’de små’ og oplever, at vigtig viden går tabt til skade for barnet.

Systemet kan i den sammenhæng være med til at ’hægte’ pæda-
gogerne af. Dette forhold vil blive belyst yderligere i kapitel 5.

EFFEKTVURDERINGER

Af en tidligere publikation (Jensen, 2004) fremgår det, at pædagogerne
vurderer, at flere forhold ikke fungerer tilfredsstillende i hverdagen, hvor-
for den optimale støtte ikke kan gives til de udsatte børn. Det drejer sig om
fysiske rammer, organisationsformer, normeringer og personalemæssige
ressourcer, som ikke modsvarer institutionens behov.

I nærværende undersøgelse uddybes pædagogernes oplysninger
om og iagttagelser af daginstitutioners generelle betydning, dvs. deres op-
fattelser af om daginstitutionen kan have betydning for udsatte børn her
og nu (korttidseffekt) og/eller en betydning for udsatte børn, som rækker
ind i skolen og videre frem gennem livet (langtidseffekt), og om det skøn-
nes muligt at gennemføre den ideelle indsats, som udsatte børn har behov
for.
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Korttidseffekt
Næsten 75 pct. af lederne vurderer, at det generelle pædagogiske arbejde
med socialt udsatte børn fungerer ’meget godt’ eller ’godt’. Det vil sige, at
størsteparten af lederne mener, at daginstitutionerne gør en positiv forskel.
Hvad er det, der får en så stor procentandel af ledere og pædagoger til at
sige, at arbejdet med socialt udsatte børn fungerer, på trods af at norme-
ringer og gruppestørrelser ikke giver det nødvendige fundament for at
støtte arbejdet med disse børn? En typisk kommentar fra ledere og pæda-
goger vedrørende den betydning, de anser det har for det lille barn at gå i
daginstitution, er at:

Selvfølgelig gør det en forskel, at barnet er i institutionen hver
dag. Hvis børnene ikke kom her i daginstitutionen, ville de ’gå
helt i hundene’, blive forsømt eller ikke opnå nogen form for
tryghed, faste holdepunkter eller voksne, som ser dem, lytter og
hører dem.

Institutionerne vurderer, at de kan støtte børn, som er præget af at være
forsømt hjemmefra, ved at give dem emotionel støtte og trygge tilknyt-
ningsrelationer. Familielivet kan være så kompliceret, at daginstitutionen
fungerer som et frirum:

Det kan, selvom der er konflikter i institutionen, alligevel være et
frirum fra den konflikt, der er mellem mor og far. Vi oplever jo
også ofte, at selvom forældrene har store vanskeligheder med bør-
nene, har vi det ikke. Så kan man se, at konfliktniveauet daler, og
det sker, når legerelationerne mellem barnet og de andre børn er
reelle, dvs. hvor de er ligeværdige i legen. Hvis der hele tiden er
konflikt derimod, så har man det ikke godt. Men hvis det lykkes
at nå derhen, hvor det går meget godt, så kommer der mere ro.
Men det bygger igen på, hvordan forældrene har det hjemme. Så
hvis de kommer og siger, at de har det skidt, er det synonymt med,
hvordan barnet har det.

Det, de udsatte børn har så stærkt brug for, fx følelsesmæssig støtte og
trygge tilknytningsrelationer til voksne, er måske lige netop det, som hver-
dagen i daginstitutionen kan give disse børn? En leder bliver spurgt: “Gør
det en forskel, at børn fra denne gruppe går i daginstitution?”
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Det er jeg helt overbevist om. Det ville være en tragedie, hvis de
gik derhjemme; det faste holdepunkt kan ofte være daginstituti-
onen, også for forældrene, der har været så megen ud og ind, så vi
er vigtige. Hvis barnet ikke kom her, ville det være derhjemme og
blive endnu mere socialt udsat. Det ville kun opleve det samvær,
det har med dets forældre, mens hernede oplever det samvær med
andre. Barnet vil se nogle andre måder at være sammen på, og det
vil – håber jeg – spille ind. Så ja, jeg håber da, at det har en
indflydelse, ellers vil det være et formålsløst arbejde. Vi har mu-
lighed for at samarbejde med forældrene og lære dem nogle andre
ting om deres barn, og om, hvordan de skal behandle det, men vi
hjælper også forældre, der kommer med breve fra kommunen, og
de ved ikke, hvad de skal gøre, så vi hjælper både barnet direkte og
indirekte.

Pædagogerne og lederne fremhæver, at fordi daginstitutionslivet og fami-
lielivet udgør to meget forskellige verdener, kan det være vanskeligt at
forestille sig langvarige effekter af fx stimulering gennem relationsarbejde,
sprogstimulering eller anden form for støtte i daginstitutionen, som ræk-
ker ind i skolelivet og videre frem. Når man kun har børnene i fx tre år, kan
den tryghed, som barnet opnår gennem dagligdagen i institutionen, måske
give et pusterum. De voksne i institutionen er til at stole på, hvilket
indebærer, at institutionen bliver en pause væk fra den barske virkelighed
derhjemme, hvor børnene ifølge nogle pædagoger ofte går for ’lud og koldt
vand’.

Men pædagogerne kan også føle en afmagt, når de ser forældrene
afhente barnet efter en hel dag med omsorg, tryghed, faste rammer og
nogle gode, stimulerende oplevelser, vel vidende, at de fem minutter efter
kan se barnet “klatre rundt udvendigt på altanen hjemme i blokken – eller
fare rundt på gaderne uden opsyn og opsøge uheldige kammerater.”

Pædagogen kan føle sig trængt, få dårlig samvittighed og føle, at
hun måske alligevel ikke gør det godt nok. Det vil sige, at arbejdet med
rummelighed og relationsarbejde muligvis ikke er nok. En pædagog er selv
inde på det, idet hun er bekymret over de fastholdende og forstærkende
mekanismer, der kan gemme sig i den omsorgspædagogiske tænkning:

Jeg tror ikke altid, de børn får den hjælp, de har brug for. Det tror
jeg ikke. Og på den anden side, så kan man sige, at netop ved at
vi har den mangfoldighed af børn, som vi har, så er der også plads
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til det. Så på den ene side, så er der plads til det – og på den anden
side er der ikke rigtigt; fordi man ikke bliver accepteret som per-
son – man skal bare hjælpes.

Pædagogerne mener, at opgaven er at lære børnene at fungere sammen
med henblik på at kunne begå sig i samfundet. Social kompetence kom-
mer i søgelyset. Man skal kunne samarbejde, være kreativ og nyskabende.
Det handler om at give børnene udfordringer og nå dem, hvor de får
succesoplevelser, dvs. støtte dem i såvel deres personlige udvikling som i
deres evne til at mestre udfordringer og livsvilkår samt udvikle handle-
kompetencer, også i forhold til det sociale liv nu og fremover.

Hvis børnene ikke var her? Så ville de blive marginaliseret for
alvor. Så ville de være helt ude, og de ville aldrig lære de sociale
kompetencer, der skal til for at gebærde sig videre frem, når de
kommer i skole. Så vil de måske blive smidt ud af skolen, og så har
vi virkelig afskrevet dem. Vi lever i et socialt samfund; vi er nødt
til at gebærde os socialt, og vi er hver dag inde i så mange sam-
menhænge, der handler om noget socialt. Så hvis man ikke lærer
sådan nogle enkle mekanismer, så har du svært ved at klare dig.
Det tror jeg, det vil blive værre af, også fordi det, de oplever
derhjemme, det kan være, at mor får bank. De oplevelser, de har
med sig, er så smertefulde, og hvis de er derhjemme hele tiden, så
er der endnu flere oplevelser at bære med sig. De har det godt her.

Pædagogerne nævner ofte, at relationsarbejdet ikke er nok, men at man
skal være med til at udvikle børnenes dannelsesprocesser lige fra tidligste
alder. De reflekterer i den forbindelse over, hvad det er, børnene skal kunne
for at begå sig og navigere i nutidens og fremtidens samfund, fx nævnes
kreative evner og sociale kompetencer.

Der synes jeg også meget, det innovative kommer ind over det.
Det der samme igen med at give børnene nogle udfordringer, når
man er sammen med dem i dagligdagen. Det behøver ikke at være
de store ledelseskrævende aktiviteter. Det kan godt være daglig-
dagsting, hvor vi fx sender dem ud at hente kopper og tallerkener.
Hvis der så ikke er flere tallerkener, hvad kan I så gøre ved det? De
udsatte børn falder igennem, når de skal hente tallerkener, og når
man giver dem en udfordring, der går ud på at finde løsninger, så
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står de bare – og kan også blive kede af det, men de kan godt løse
opgaven med vejledning. Vi skal vise dem det.

Pædagogen beskriver endvidere forskellige oplevelser med forældrene:

“Jeg har været hjemme og besøge deres forældre, og nogle steder
er der hundelort på gulvtæppet og øl overalt.”

Oplevelserne med forældrene kan få arbejdet i institution til at se håbløst
ud, idet det sættes i relation til den situation, som børnene er i hver dag.

Samtidig understreger pædagogen, at institutionslivet bestemt
ikke er optimalt, ligesom de behandlingssteder, han har fået indblik i,
heller ikke er det:

Jeg var lige så rystet over behandlerne og deres behandlingsmeto-
der som over det, der kom ud af det. De ventede helt klart på, at
de kunne anbringe det her barn. Selvfølgelig prøvede vi at hjælpe,
men den bagvedliggende forståelse var, det går ikke. De havde
givet op.

Langtidseffekt
Hvordan vurderer pædagogerne effekterne af den forebyggende indsats i et
længerevarende perspektiv?

64 pct. af lederne vurderer, at indsatserne har ‘meget stor effekt’
og ’stor effekt’ på kort sigt (dvs. 0-6-årsalderen). Men tallene falder dra-
stisk – til under det halve – når der spørges til langsigtede effekter, dvs.
effekter, der rækker ind i skolelivet fra 6-15-årsalderen. 31 pct. af lederne
vurderer, at indsatserne kan have en effekt, der støtter børnene i skoleal-
deren. Og når vi spørger til effekter, der rækker ind i voksenalderen, falder
andelen af svar yderligere til 24 pct.

Det vil sige, pædagogerne vurderer, at daginstitutionens betyd-
ning især er en ’her og nu’-betydning. Daginstitutionen opfattes som et
frirum fra en vanskelig hverdag i familier, der er karakteriseret ved at leve
under socialt belastede vilkår. Men en generelt forebyggende indsats, der
rækker videre, tror man ikke meget på i daginstitutionerne.

Det kan der være mange grunde til. En tolkningsmulighed er, at
den måde, hvorpå de pædagogiske medarbejdere opfatter problematikken
vedrørende social arv angiver deres egne forventninger til udsatte børn og
deres fremtidsmuligheder, som knytter sig til en vis modløshed. Sådanne
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negative forventninger kan som vi har set tidligere i sig selv indebære en
fastholdelse eller forstærkning af udsatte børns problemer (se også Ejrnæs,
1999). En anden tolkningsmulighed er, at det institutionelle systems vilkår
gør det svært for pædagogerne at få øje på effekten af de forebyggende
indsatser (se også kapitel 5). En tredje tolkningsmulighed er, at de pæda-
gogiske medarbejdere i institutionerne mangler viden om dette vanskelige
område, og at de mangler uddannelse og efteruddannelse (jf. Jensen et al,
2003).

Men hvad mener de pædagogiske medarbejdere, der skal arbejdes
videre med, hvis daginstitutionen skal give langtidseffekt?

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at institutionernes ledere vur-
derer følgende forhold som ’meget vigtige’:

v At personaleressourcerne modsvarer institutionens behov
v At have meget mere fokus på socialt udsatte børn og løbende sætte

deres særlige behov på dagsordenen
v At fokusere på familien som helhed og ikke kun på barnet og at

arbejde meget mere på at skabe tætte sociale relationer mellem pæda-
gog og barn

Et fjerde forhold, som fremhæves af en stor andel af lederne, er at bruge en
støttepædagog med henblik på at skabe større rummelighed i institutio-
nen.

Alt i alt er effektvurderingerne dog nedslående og siger noget om
lave forventninger – dels til de udsatte børns muligheder og dels til fag-
gruppens egne muligheder og begrænsninger. 73 pct. af lederne vurderer
det som overvejende svært eller ret svært at sætte ind med den ideelle
indsats. Dette resultat giver anledning til at fortsætte analysen for at
komme til bunds i, hvilke faktorer der er på færde i institutionerne og
bidrager til denne modløshed hos det pædagogiske personale, der jo har
ansvaret for, at institutionen udgør et forebyggende tiltag (jf. Serviceloven,
2004).

OPSAMLING

Analysen af det pædagogiske arbejde og indsatser over for socialt udsatte
børn viser, at arbejdet med socialt udsatte børn overordnet følger to ret-
ninger (se også Jensen et al., 2003): på den ene side en ’kompenserende’
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retning, der bygger på en orientering mod de udsatte børns mangler, og på
den anden side en innovativ (forandrende) retning, der bygger på en
orientering mod de udsatte børns ressourcer. De to retninger kan skitseres
som to paradigmer, der kæder børnesyn, pædagogiske principper og for-
ventninger sammen:

Kompensationsorientering Innovationsorientering

Den pædagogiske
opgave

Omsorg, opdragelse og
relationsarbejde

Dannelse, opdragelse og
kombination af relations-
og didaktisk arbejde, dvs.
fokus på indhold og form

Indsatser Mangler, intellektuelle,
sociale og følelses-
mæssige, i fokus

Ressourcer og kompeten-
ceudvikling i fokus

Effektvurderinger Give luftforandring og
være et åndehul

Give et kompetenceløft,
’gøre en forskel’

De to paradigmer kan i princippet fungere side om side i samme institu-
tion. Men det mest almindelige er, at institutionen som helhed bygger på
det ene eller det andet paradigme. Paradigmerne er modsatrettede og får
vidt forskellige konsekvenser for det pædagogiske arbejde.

Det har vist sig, at pædagogerne, når de beskriver de pædagogiske
principper, gør det med fokus på børnenes ressourcer. Når de beskriver
selve indsatserne, gør de det derimod med fokus på børnenes mangler.

At de pædagogiske principper beskrives ud fra et fokus på børne-
nes ressourcer, er et tegn på, at en ny pædagogisk tænkning på området er
på vej ud i de danske institutioner. Der nævnes begreber som ’kompeten-
ceudviklende og selvstændighedsfremmende pædagogik’ af to tredjedele af
de pædagogiske medarbejdere, ’motivation til at lære’ af lige under halv-
delen samt et ’tæt forældresamarbejde’ af størsteparten af medarbejderne.

Indsatser over for udsatte børn bygger kun tilsyneladende på de
samme generelle principper. To tredjedele af medarbejderne oplyser, at der
arbejdes med ’selvtillid’, ’evne til selvstændigt at foretage handlinger’ og
stimulering af ’barnets sociale funktionsevner’. Men bag disse oplysninger
ligger der den opfattelse, at det netop er disse karakteristika, som barnet
mangler. Når det angår indsatser over for udsatte børn, tager institutio-
nerne afsæt i en pædagogik, der bygger på et fokus på børnenes mangler,
De metoder, der nævnes hyppigst, er synliggørelsesmetoder og brug af
støttepædagog. Under halvdelen af institutionerne oplyser, at de arbejder
med specifikke og målrettede indsatser i forhold til udsatte børn, og endnu
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færre, nemlig 15 pct. af institutionerne, arbejder med systematiske pro-
grammer, som vi bl.a. kender dem fra andre lande.

Konklusionen på analysen af de pædagogiske principper og ind-
satser over for udsatte børn er, at indsatserne har en tendens til ikke at
passe med institutionernes pædagogiske principper. Indsatser bygger mere
på en fejlsøgningstradition, dvs. ofte med forventninger til at udsatte børn
er ’inkompetente’ på en række områder. Denne synsvinkel er tilsynela-
dende hårdnakket og svær at slippe af med i institutionerne, og årsagerne
dertil er ikke entydige. En tolkningsmodel er, at der arbejdes efter tradi-
tionelle tænkemåder, dvs. psykologisk orienterede og diagnoserettede tæn-
kemåder, når det gælder udsatte børn. En anden er, at der på forvaltnings-
niveau lægges op til, at man kun kan opnå støtte ved indberetning af
børnenes svagheder og mangler.
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KAPITEL 5

RAMMEBETINGELSER OG
ARBEJDSVILKÅR

INTRODUKTION

Kapitlet belyser det pædagogiske personales beskrivelser og vurderinger af
institutionens muligheder for at gennemføre den ’ideelle’ indsats over for
udsatte børn. Kapitlet indledes med en belysning af, hvordan det pæda-
gogiske personale iagttager deres samlede situation i en hverdag præget af
stor kompleksitet, dvs. en hverdag, som kalder på nye pædagogiske løs-
ninger i forbindelse med såvel ydre krav som opgaver i institutionerne.

Institutionerne fremhæver selv (jf. kapitel 4 ), at de arbejder ud fra
opdragelses- og dannelsesidealer, der knytter sig til livet i et postmoderne
samfund, dvs. et samfund, der på den ene side indeholder mange nye
muligheder for den enkelte som følge af en kulturel frisættelse fra faste
normer (Giddens, 1996), og på den anden side stiller store krav til det
enkelte menneske, idet det skal kunne navigere igennem og vælge blandt
de mange muligheder (Beck, 1996). Idealet om en bred kompetenceud-
vikling som dannelses- og uddannelsesmål har afløst forestillingen om, at
mennesker skal tilegne sig på forhånd fastlagte og veldefinerede kvalifika-
tioner (Jensen, 2002a). Dette ideal er også – som vi har set det i kapitel 4
– slået igennem i daginstitutionerne, idet størsteparten af institutionerne
satser på at udvikle børnenes kompetencer, fremme deres selvstændighed
og motivere dem til at lære. Samtidig er institutionerne underlagt kravet
om at være et forebyggende tilbud til udsatte børn (Serviceloven, 2004).
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Fra sommeren 2004 er udfordringen udvidet til, at alle institutioner skal
udarbejde pædagogiske læreplaner med særligt henblik på at tilgodese ud-
satte børns udvikling. Tilsammen udgør denne række af opgaver institu-
tionernes hverdag, hvilket gør det relevant at supplere undersøgelsens øv-
rige resultater med pædagogernes oplevelse af hverdagslivets rammebetin-
gelser.

Institutioners ’indre’ forhold har betydning for kvaliteten i det
pædagogiske arbejde. De indre forhold handler om pædagogernes hold-
ninger og værdier og særlige praksis i forhold til den pædagogiske opgave.
De indre forhold påvirkes af de ’ydre’ forhold, dvs. de arbejdsvilkår og
rammebetingelser, som er fastlagt via kommunale forhold og via de måder,
lovgivningen omsættes til praksis på. Med henblik på at indkredse den
samlede problematik, som knytter sig til spørgsmålet om, hvorvidt dag-
institutioner kan gøre en forskel for børn præget af negativ social arv,
belyses i dette kapitel de ’ydre’ forhold, sådan som de opleves og videre-
gives af de pædagogiske medarbejdere, der indgår i undersøgelsen.

Data fra ydre kilder, fx kommunalpolitikere, eller data om mere
objektive forhold, fx vedrørende normeringer, økonomi mv., er fravalgt,
fordi det overordnede sigte med dette forskningsprojekt er at belyse pro-
blematikken med afsæt i pædagogernes egne oplevelser fra hverdagslivet i
institutionerne. Fravalgene afspejler imidlertid også projektets tidsmæssige
rammer.

I undersøgelsens tidligere faser har de pædagogiske medarbejdere
vurderet, at der findes en række barrierer for at kunne gennemføre det,
man vurderer som optimale indsatser over for udsatte børn. I dette kapitel
uddybes dette suppleret med data fra den samlede undersøgelse.

Kapitlet er struktureret på følgende måde: Først belyses de for-
skellige måder, institutionerne vælger at håndtere kompleksiteten vedrø-
rende den pædagogiske opgave på. Præsentationen lægges frem som tre
cases, der er hentet fra det kvalitative datamateriale, interview og observa-
tioner. Dernæst belyses det pædagogiske personales vurderinger af ramme-
betingelserne. Her trækkes på data fra såvel spørgeskemaundersøgelsen
som de kvalitative interview. Endvidere belyses spørgsmålet om kvaliteten
af det pædagogiske arbejde med afsæt i de pædagogiske medarbejderes
vurderinger af deres egen faglighed og behov for videreudvikling. Til sidst
gengives nogle betragtninger over sammenhænge mellem de indre forhold,
som blev belyst i kapitel 4, og de ydre betingelser, som præsenteres her.
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NY PÆDAGOGISK OPGAVE

Institutionerne i dag er præget af de samme udfordringer, som livet i et
komplekst samfund giver såvel enkeltindivider som institutioner (Rasmus-
sen, 2004). Nogle af de nye krav, som daginstitutionsområdet er underlagt,
går ud på at implementere Servicelovens bestemmelser om at være fore-
byggende og lovgivningen vedrørende pædagogiske læreplaner. Dertil
kommer, at den pædagogiske opgave generelt ændrer sig i takt med, at livet
i det postmoderne samfund medfører nye former for dannelses- og opdra-
gelsesprocesser som vist ovenfor. Det vil sige, at den pædagogiske opgave
er under forandring i vort samfund, og det gælder såvel i institutionslivet
som i familielivet.

Der er således mange udfordringer i forbindelse med opgaven
vedrørende socialt udsatte børn i daginstitutioner. Opgaven drejer sig både
om at støtte kompetenceudvikling for alle børn og at fremme udsatte
børns personlige muligheder og kompetencer samt hindre videreudvikling
af de problemer, som vi har set, at udsatte børn kan have.

I den efterfølgende del af analysen er det relevant at inddrage
ovennævnte kompleksitetstænkning for at forstå de pædagogiske medar-
bejderes måde at beskrive deres hverdagspraksis i relation til udsatte børn
på.

I nogle institutioner anses den pædagogiske opgave og de ydre
krav for skræmmende eller voldsomme. Andre tager udfordringerne på sig,
ser dem som nødvendige og spændende og er klar til at møde opgaverne,
efterhånden som de dukker op, enten kritisk refleksivt, med en mere
ukritisk omstillingsparathed eller med en særlig form for kreativitet. På
baggrund af de kvalitative data gives i det følgende et kort indblik i tre
strategier: 1) kritisk refleksivitet, 2) fleksibilitet og 3) kreativitet.

Kritisk refleksivitet som strategi
Ydre krav og fordringer fra kommunen præger det pædagogiske arbejde.
Institutionen, der inddrages her i case 1, modtager disse krav kritisk re-
fleksivt, idet den forholder sig til de rationaler, der ligger bag de nye krav:

Jeg synes meget, at det er fine papirer. De lægger op til værdile-
delse, og de har brug for at vise omverdenen, at de opfylder or-
ganisatorisk respeed [at de opfylder nye organisatoriske krav hur-
tigt], og vi skal implementere værdierne i vores praksis. Det er
kommunen, der udpeger nogle bestemte fokusområder, og så skal

R AMME B E T I NG E L S E R OG A R B E J D S V I L K Å R 103



JOBNAME: No Job Name PAGE: 104 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

vi gøre det på en bestemt måde, sådan at det kan aflæses, hvad vi
gerne vil fremme, hvordan vi gør det, hvordan vi evaluerer det, og
hvordan det i praksis skal være. Men man kan sige, at papir er
taknemmeligt, og på en eller anden måde kan man skrive en masse
pæne ting, men problemet er, at det i høj grad er problematisk at
gøre menneskeligt samvær til genstand for rationalitet.

En del af opgaven og den egentlige skjulte dagsorden handler ifølge pæ-
dagogerne og lederen om at kunne og skulle leve op til de øgede krav om
effektivitet, der sniger sig ind i børnenes liv via kravene til institutionerne.

Institutionen her forholder sig kritisk refleksivt og søger at imø-
dekomme kompleksiteten eller reducere den ved at forholde sig kritisk til
såvel krav som de bagvedliggende ideologier. Der arbejdes gennem en
konstruktiv organisering af arbejdet på at opstille egne bæredygtige ’ide-
aler’:

Det, som man kan sige, er, at vi har et idégrundlag, hvor vi
forsøger at beskrive, hvilke ting vi lægger vægt på, og hvordan vi
udfører det i praksis. Det er jo meget et ideal, for ofte må man
sande, at virkeligheden ikke står mål med det, man gerne vil, men
vi bestræber os på det.

De pædagogiske medarbejderes opfattelser af den pædagogiske opgave
hænger sammen med et menneskesyn, som er grundlæggende for denne
institutions arbejde, og i den valgte case træder det tydeligt frem, at pæ-
dagogikken bygger på idealer, som ikke altid kan gennemføres i praksis på
den måde, man ønsker det. Kommunens krav, som den pågældende in-
stitution arbejder ud fra, lægger op til, at der arbejdes med bestemte
værdier, som ikke nødvendigvis er dem, institutionen selv vægter højest.

Lederen fremhæver gennem interviewet, at det rationalitetssyn,
som præger andre dele af samfundet, også slår igennem i institutionssy-
stemet, hvilket opleves som et problem, der udtrykkes ved, at man må
erkende, at ’virkeligheden ikke står mål med det, man gerne vil’. Man
erkender dilemmaerne, kan ofte føle sig magtesløs og opgivende, men i
institutioner som denne forsøger man at organisere sig ud af det og/eller
leve med det kaos, som situationen indebærer.

Det udefrakommende rationalitetssyn opfattes som et problem,
idet det har en indbygget handlingstvang, som bygger på andre rationaler
end dem, man sædvanligvis arbejder med i daginstitutionssystemet. Men
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institutionens pædagogiske personale repræsenteret ved lederen fortæller
også, at man har valgt at forholde sig realistisk til de ydre vilkår, som nu
engang er blevet en del af hverdagen. Det giver imidlertid en hverdag, der
let kan bryde sammen, fordi ændringer og paradokser trænger sig helt ind
på ’blå’ eller ’rød’ stue. Disse nye grundvilkår er man nødt til at lære at leve
med, hvilket i denne institution bl.a. betyder, at systematiske, fokuserede
udviklingsprojekter kan komme til at vige til fordel for en mere situati-
onsbestemt pædagogik, nogle gange til fordel for det, som en pædagog
kalder en ’rå passen børn’, hvormed hun mener, at der er tale om ren
børnepasning, dvs. der er hverken overskud til at give udsatte børn den
fornødne omsorg eller at tillægge den pædagogiske opgave et didaktisk
perspektiv under sådanne arbejdsvilkår.

Fleksibilitet som strategi
Interviewene vidner om, at det er samme former for krav, som opleves i alle
institutionerne. Men i modsætning til institutionen, der anvendte kritisk
refleksivitet som strategi, forholder den type institution, som anvender
fleksibilitet som strategi, sig mindre kritisk til de nye krav, dvs. man an-
lægger en større forandringsvillighed og fleksibilitet over for, hvad der nu
måtte komme. I institutionen fra case 2 mener pædagogerne, at det er
’tidens trend’, og at må man følge med. Det at opfatte institutioner som en
forretning med hvad det indebærer, at betragte forældre og børn som
kunder og pædagogikken som en vare, der skal have størst mulig kvalitet,
er ikke fremmed for en leder, der vælger denne strategi.

Strategien kan indkredses ved følgende udtryk, som lederen an-
vender: “Det handler om hele tiden at være positivt fremadrettet; man skal
være åben.” Der er en høj grad af fleksibilitet over for systemets krav, og
lederen udtaler, “at der skal være plads til hvad som helst, også vovemod og
forandringsvillighed”.

Institutionen i dette eksempel på fleksibilitet som strategi har af
kommunen fået at vide, at et af de nye krav er, at alle institutioner skal
arbejde med synliggørelse af deres værdier. Der er valgt fem værdier fra
kommunal side, medarbejderne sendes på kursus, og det hele skal gen-
nemføres inden for et halvt års tid. Dette foregår samtidig med en sam-
menlægning af institutioner – en kommunal strategi, som var nødvendig
for at spare penge på grund af faldende børnetal i området. Der er således
fart på forandringsprocesserne, og graden af succes med disse udefrastyrede
forandringsprocesser afhænger af institutionernes omstillingsparathed:
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Der skal laves ny virksomhedsplan, som opfylder kommunens
strategi. Så på en måde arbejder vi videre, som vi altid har gjort,
men vi er også i en venteposition i forhold til at komme videre
med de næste projekter, og så arbejder vi med de mange intelli-
genser. I virkeligheden handler det hele om at være positivt frem-
adrettet, lige meget om det er intelligenser, eller om det er værdier
eller sammenlægning, eller hvad det er.

Institutionslederen understreger, at arbejdet med værdierne på den måde,
som kommunen har bestemt, kommer lidt i vejen for det arbejde, man
havde igangsat på eget initiativ i institutionen. Men man håndterer situ-
ationen ved at få egne værdier og det påbegyndte arbejde til at stemme
overens med de ydre krav. Man møder de nye udfordringer med åbenhed
og tolker de ydre krav som et supplement og ikke som krav, der fastlåser.

... man kan sagtens proppe nogle flere værdier ind under de fem.
Det handler om åbenhed og respekt for forældrene og en ansvar-
lighed over for det, vi gør, og det at have lyst og gide at gå på
arbejde og have det sjovt. Det passer fint i overensstemmelse med
de andre ord, men derudover skal vi have en mere synlig diskus-
sion af spørgsmål som: Hvad betyder ansvarlighed for mig, hvad
betyder det for børnene, og hvad betyder det for forældrene?
Hvordan kan de fx se, at jeg arbejder med værdien ansvarlighed?

Man kan sige, at denne form for erkendelse af nye grundvilkår ligner det,
vi har set tidligere, dvs. en accept af, at nye krav stiller udfordringer, som
må inkorporeres i den pædagogiske opgave.

I den kritisk refleksive institution gav sådanne krav anledning til,
at man forholdt sig kritisk til de nye vilkår og realiteter, der indebærer, at
man skal indrette sig på det kaos, der ligger i en hastigt forandrende
hverdag med deraf følgende omkostninger for børnene. I sidstnævnte in-
stitutionstype vælger man at acceptere kravene og komme dem i møde.
Man kan udtrykke det således, at kompleksiteten håndteres ved tilpasning.

Kreativitet som strategi
I institutionen fra case 3 håndteres den nye opgave ved hjælp af kreativitet.
Lederen fortæller, at uanset hvor kompleks situationen er, og hvor umulig
den synes at løse, så bygger arbejdet i institutionen på, at de pædagogiske
medarbejdere ser på opgaverne som noget, der kan og skal løftes via ny-
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tænkning. Men man lader sig heller ikke styre ved at være trodsig (jf.
kritisk refleksivitet, case 1) eller ukritisk at følge de ydre krav (jf. fleksibi-
litet, case 2). Der arbejdes i stedet med at definere egne valg og priorite-
ringer. Det slår igennem, bl.a. ved, at institutionens strategi er at fokusere
på udvikling af ledelsesfunktionen og på vægtning af høj faglighed, som
anses for at være institutionelle anliggender, dvs. alle medarbejdere invol-
veres, man er sammen om at lægge en strategi for udvikling (innovation)
og for at gennemføre den i praksis. Strategien er en del af det innovati-
onsparadigme, som blev beskrevet i kapitel 4.

Benyttes kreativitet som strategi er begrebet vision i fokus. Insti-
tutionen og hele personalet søger organisationsudvikling gennem et fælles
kompetenceløft, interne dialoger og refleksionsprocesser som en mulighed
for at implementere ideerne med fælles fornyelse som mål (se også Jensen
et al., 2005a). Derved er det målet at skabe en institution, der går kreativt
til den mangefacetterede pædagogiske grundidé.

Vi har tidligere vist, at børnene har profiteret af at være her i lange
forløb. Vi har kunnet følge dem, vi har kunnet støtte forældre, der
er særligt udsatte, plus at det har været rart for flerbørnsforældre,
at man har kunnet gå det samme sted. Denne struktur er nu
ændret – og det går især ud over de ressourcesvage børn og deres
familier.

Men nye vilkår kommes i møde ved bl.a. en række ansøgninger om midler
til udvikling af institutionen med henblik på udsatte børn og deres foræl-
dre. Et vigtigt nøgleord er således udvikling. Man søger at være klædt så
godt på som muligt for at kunne gennemføre og fagligt begrunde de
intentioner, der ligger til grund for hverdagens pædagogiske praksis.

Hvordan forholder man sig til regler og retningslinjer?

Ja, og det holder vi ikke så meget af. Vi synes, at der i begreber
som henvisninger og vejledninger ligger en åbenhed til, at du selv
kan bestemme, så man kan udnytte den enkeltes potentiale. Jeg
synes jo, det er vigtigt, at den enkelte medarbejder føler sig hørt og
er en del af en forandring, når det er i den retning, vi arbejder lige
nu, eller når der kommer gode tilbud, så bliver man også hørt, og
det bliver bearbejdet, man har indflydelse på sine egne arbejdsvil-
kår.
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Forskelle på de tre strategier
Hvordan er sammenhængen mellem institutionens strategier til at hånd-
tere de nye udfordringer og arbejdet med udsatte børn? I analysen er
beskrevet tre strategier, som institutionerne anvender til at klare den nye
pædagogiske opgave med. Sådanne strategier får som vi her skal se også
betydning for den måde, man forholder sig og arbejder pædagogisk med
udsatte børn og deres specifikke behov på.

Case 1
I en institution præget af strategien kritisk refleksivitet udtaler lederen sig
om arbejdet med problemstillinger vedrørende social arv og udsatte børn
på følgende måde:

Belastningsgraden tippede over

I al den tid, jeg har været leder, har det været sådan, at der har
været familier med særlige problemer. Det har institutionen fint
kunnet rumme, fordi det har været på et niveau, vi kunne kapere.
Der skete så det i 1999, at der tippede balancen over, sådan at den
overvejende del af de børn, der gik her, faktisk havde problemer,
der stammede fra en socialt belastet baggrund.

Det var ifølge lederen meget svært for en institution at skulle arbejde med
en problemstilling, som tog til i omfang, uden at man fik kompensation
udefra enten i form af flere ressourcer, personalemæssig oprustning eller
støtte til at håndtere opgaven indefra.

Personalet kørte død, selvom kendetegnet for stedet tidligere var,
at personalegruppen var rimeligt stabil med en stamme af gamle
medarbejdere, som var robuste, både fysisk og psykisk og så mu-
ligheder frem for begrænsninger. Men dette ændrede sig på et
tidspunkt, fordi belastningsgraden tippede over.

Personalet kunne ifølge lederen ikke holde til det og måtte sige fra. Enten
søgte de job andre steder, eller også stoppede de helt som pædagoger.
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Pædagoger melder fra

Pædagogerne, der havde været ansat i lang tid, meldte sig ud. De
syntes, det var blevet for hårdt, og søgte til institutioner med
mindre stressbelastning. Nogle af de nye holdt i kort tid, så selvom
vi har gjort meget ud af i vores annoncer at skrive, at det er en
arbejdsplads med store krav til personalet, har det været svært.
Dette betød imidlertid også, at vi fik del i kvalitetsudviklingsmid-
ler, som skulle ’klæde os bedre på’ til at håndtere problemerne i
forbindelse med de socialt truede børn. Det handler i meget høj
grad om, at der er brug for faglig oprustning, når man er i kontakt
med andre instanser, især PPR.

Det betød endvidere, at vi efterhånden udviklede et slags fejlfin-
dingsapparatur, hvor vi havde antennerne ude i forhold til alle de
problemstillinger, der kunne være med børnene, hvilket havde
flere negative følgevirkninger. Dels bliver det tungt at have med at
gøre, og man kan ikke se enden på opgaven. Dels gør det, at de
negative forventninger, man får til barnet, har tendens til at gøre
det hele meget værre.

Det, at vores institution gennem de senere år har fået flere børn
med særlige vanskeligheder, skyldes nok, at de bliver henvist til os
fra socialrådgivere, som har berøring med familier, der har det
svært. Det er nok, fordi de har en oplevelse af, at vi har taget os af
de problematikker, der nu måtte være, både kontroldelen, dvs. at
vi har underrettet i den udstrækning, der har været behov for det,
når vi har set, at der var noget, der ikke var, som det skulle være.
Men også på grund af, tror jeg, at vi har iværksat nogle handle-
planer i relation til de pågældende børn.

Institutionslederen giver udtryk for, at der er tale om en institution, der
med et nyt personale har forsøgt at organisere sig ud af det tunge arbejde
og forsøgt at videreudvikle arbejdet med handleplaner og indberetninger,
så efterhånden opfatter institutionslederen selv, at institution har udviklet
sig til at være en slags ekspert på området, selvom der hersker almindeligt
kaos i hverdagen. Der arbejdes med fornyelse af pædagogernes forvent-
ninger til børn, og man er sig bevidst om faren ved selve retorikken om
social arv, dvs. at forventningsmønsteret i sig selv er en af faldgruberne (jf.
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kapitel 3). Så i takt med at forekomsten af udsatte børn blev øget, har
institutionen fundet det nødvendigt at håndtere problematikken på nye
måder. Det har ifølge lederen ført til, at socialrådgivere henviser til deres
institution.

... vi er et sted, som forsøger at have en række aktiviteter, som
retter sig mod børnenes interesser, og som også er voksenstyrede.
Vores skovtilbud er specielt, og det gør, at vores børnehavebørn
har mulighed for en hel uge hver tredje uge at opholde sig ude i
skoven, hvor de kan fordybe sig og udforske. Det er de rigtigt
glade for. Vi har to studerende, der læser biologi, som er med til
at give os en masse redskaber til det indholdsmæssige (didaktiske)
perspektiv. På den måde gøres det muligt at lave nogle mere sam-
menhængende forløb, fordi der ikke er de samme afbrydelser som
i hverdagen herhjemme.

Normeringer og fysiske rammer

Det svinger lidt med normeringerne. I øjeblikket er der omkring
fem 2-3-årige børn, resten er mellem 3 og 6 år. Fra de to fami-
liegrupper tager 11 børn dagligt af sted i skoven, dvs. en medar-
bejder fra hver stue kører af sted med bussen, og børn fra begge
stuer deltager i turen. Nogle gange er der syv børn fra den ene stue
og fire fra den anden, fordi vi prøver at tage udgangspunkt i
børnenes venskaber. På de to stuer er der også ansat to pædagoger
og en medhjælper, plus at vi i bussen har en pædagogmedhjælper
og en militærnægter samt i øjeblikket en studerende. Desuden har
vi faste medarbejdere, som er faste lukkere, og de er alle univer-
sitetsstuderende, som tidligere har arbejdet her som medhjælpere,
og de kommer kl. 12.00 eller 15.00 og er her til lukketid, hvilket
er et udtryk for, at det ikke er attraktivt at være her til kl. 20.00,
især ikke for dem med små børn.

Der er 40 kvadratmeter på hver stue til 26 børn, dvs. at reelt er der
ikke kvadratmeter til de 11 børn, som er i bussen. Det betyder, at
der er et massivt tryk på institutionen i perioden, inden skovbus-
sen kører kl. 9.00, og når den er hjemme igen. Vi kan simpelthen
ikke rumme, at de 11 børn er hjemme, så vi hopper nærmest på
tungen for, at skovbussen skal køre. Vi har så tre pædagoger med
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stort kørekort, så de kan være chauffør på bussen, og er de alle tre
væk, tager vi HT. Endelig har vi som noget specielt udvidet åb-
ningstid. Vi har åbent 72 timer om ugen, og det gør også, at vi
rammer nogle bestemte målgrupper, som har et behov for den
udvidede åbningstid.

Casen eksemplificerer en institution med en meget høj belastningsgrad,
idet den ligger i et særdeles socialt belastet kvarter. Den specifikke fore-
byggende opgave kan således være vanskelig at håndtere, når alle ydre krav
er så vanskelige, som det er vist her, uden at der følger kompensation med.

I institutionen er belastningsgraden inden for de sidste få år kom-
met op over 30 pct., dvs. at udsatte børn udgør over 30 pct. af den samlede
børnegruppe, og det uden at det har givet anledning til forbedrede nor-
meringer fra forvaltningen. Institutionen er stærkt præget af, at flere af de
faste og ellers stærke medarbejdere er faldet fra, mens de, der er tilbage,
forsøger at organisere sig ud af det. Lederen tager opgaven på sig, forsøger
at omprioritere de midler, der er til rådighed, og håndterer det hele ud fra
en slags kritisk refleksivitet. Hun forholder sig til disse forhold ved at
organisere sig så meget ud af det, som det lader sig gøre, og hun er kritisk
over for forvaltningen og melder ud, at der er noget helt galt her, men gør
i øvrigt, som hun finder rigtigst i det daglige arbejde, inden for de res-
sourcer, som det lykkedes hende at skaffe. Hun anvender meget tid i sit
lederskab på at reflektere over forholdet mellem vilkår og muligheder og at
finde omprioriteringsveje. Normeringen forbedres lidt, der frigøres lidt
kvadratmeterplads til det enkelte barn, og institutionen har valgt at have
en busordning, som gør, at en gruppe børn hver dag tager ud af huset.

Uden disse omprioriteringer er der under to kvadratmeter pr. barn
og en legeplads, hvor de fysiske rammer ikke er meget bedre. Når der bliver
flere børn på få kvadratmeter, melder pædagogerne fra, og med en stor
udskiftning i personalet er det ikke vanskeligt at se problemstillingerne.
Det er derimod svært at få øje på mulighederne for forandringer, til trods
for at institutionen er sig disse vanskelige vilkår bevidst, tager kritisk af-
stand hertil og søger så gode løsninger, som betingelserne rummer mulig-
heder for.

Opsummerende giver casen indblik i, at nogle institutioner arbej-
der under de dårligst tænkelige betingelser (jf. Jensen, 2004). Det er svært
at forestille sig, at man kan give de udsatte børn den omsorg og støtte og
de stimulerende pædagogiske omgivelser, som de har brug for (jf. kapitel
3), under de beskrevne forhold.
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Case 2
Sammenlignes en institution med fleksibilitet som strategi med institutio-
nen i case 1, søger man i den fleksible institution i vid udstrækning at
tilpasse sig de givne vilkår, selv når de er urimelige. Barriererne for at gøre
en indsats over for de socialt udsatte børn er her ydre vilkår, som øges ved,
at personalet føler sig presset, men også får skyldfølelser, hvis de ikke gør
det godt nok, dvs. lever op til egne forventninger om at være fleksible.

Lukningstrusler
Lederen udtaler at “det startede med børn fra 0-6 år, og de børn, der var
her og fyldte 3 år, blev her bare”. Det vil sige, at institutionen skulle
tilpasse sig forvaltningens krav om at overgå fra at være en vuggestue til en
integreret institution.

Sådan kunne vi følge børnene, se dem udvikle sig og vokse op og
dermed bevare den samme mængde børn. Det gjorde vi så, og det
lykkedes. Samtidig sker der imidlertid det, at normeringstimerne
er faldende, når man har større børn. Det vil sige, at vores nor-
mering ikke er så høj i en 0-6-årsinstitution som i en ren vugge-
stue. Så vi måtte finde ud af, om medarbejderne kunne klare sig
med færre timer for at bevare stillingerne. Mange fra personalet
kunne godt gå ned et par timer, og så var det min opgave som
leder at få det stykket sammen. Vi var her alle sammen efter
omlægningen i 1995. Der var mange af medhjælperne, der gik
ned et par timer, og der var nogle pædagoger, der også gik ned i
tid. Nogle pædagoger havde selvfølgelig lidt modstand over for
projektet dengang og over for pludselig at skulle skifte arbejds-
område. Ja, og det med, at der skulle flere børn ind, som også kom
med en mængde udviklingsproblemer og belastninger hjemmefra.

Der var mange overvejelser over, hvordan vi skulle magte det. Det
lykkedes faktisk at få vendt det til noget positivt – men som sagt,
vi brugte også et år på det.

Man kunne godt som pædagog føle sig lidt presset alle mulige
steder fra. Hvis institutionen fx er bange for at blive nedlagt, så må
man jo affinde sig med de ydre krav og sige, okay, det skal være fra
0-6 år. Men når man har været vant til små børn og er god til det,
så kan man godt blive skeptisk over for den forandring, der ligger
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i at have store børn, og bekymret for, om ’vi nu klarer det godt
nok’.

Interviewuddragene vidner om, at også denne institution føler sig presset,
selvom det er forskelligt fra case 1, hvad der presser den. Pædagogernes
selvforståelse og egne handlekompetencer sættes hele tiden på prøve, og
det overskud, der skal til for på systematisk vis at iværksætte pædagogiske
strategier, der støtter udsatte børn, kan være svært at hente – eller fastholde
– her.

De udefrakommende krav om tilpasning til forandringer fortsæt-
ter – så det bliver meget op til den måde, lederen og pædagogerne hånd-
terer sådanne udfordringer på.

Igen en ny situation

Lige nu er vi jo igen i en ny situation, hvor vi muligvis skal lægges
sammen med dem ved siden af, så derfor vil det være tåbeligt at gå
i gang med nye udviklingsprojekter. For det er virkelig ressource-
krævende, og det handler virkelig om tid.

Der er stor kontinuitet i personalegruppen, og styrken er de er-
farne medarbejdere. De har prøvet mange ting og har andre ind-
faldsvinkler til arbejdet end de nyuddannede, og de har måske
lettere ved de vanskelige problematikker hos socialt udsatte børn.
De kommer hurtigere i gang, modsat de nyuddannede, som først
skal lære det. De kan til gengæld sætte spørgsmålstegn eller være
mere udviklingsparate og sige, ’ih, det lyder da spændende’.

Lederen ser positivt på selv de største udfordringer:

Vi bliver holdt lidt i ånde ved, at det hele tiden er spændende, så
vi ikke kører ned på en eller anden måde og tænker ’det er da en
trist hverdag’ eller noget i den stil.

Hårdt for personalet
Men lederen erkender samtidig, at det kan være hårdt for personalet at
følge med:

Personalet kan godt føle, at det har været hårdt. Det har været
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10-11 år med fuld fart på og masser af udfordringer. Jeg synes
nogle gange, at det har været lidt for meget af det gode. Det er et
hårdt arbejdsmiljø. Og det bliver mere og mere barskt. Det synes
jeg, det gør.

Samtidig skal vi udvikle vores pædagogik. Ja, fordi alt det der med
omsorg, det er jo godt til de små børn, men hvad kommer der så
oveni, når vi arbejder med de 3-6-årige? De kræver nogle andre
ting. Noget andet legetøj, andre spil og større cykler – og de skal
jo også have rum at være i. De kræver en masse plads.

Frustrationer over de ydre krav og en manglende opbakning og støtte fra
kommunal side skinner tydeligt igennem. I modsætning til måden at
håndtere det på i case 1, enten ved at gøre modstand eller ved fx som
pædagog at søge væk eller tage de mere pragmatiske løsninger, gør man det
omvendt her.

De ’gamle’ pædagoger valgte at blive og accepterede at gå ned i tid
for at dele opgaven ud til alle. Det har imidlertid omkostninger på både
det personlige og det professionelle og pædagogiske plan. Den faglige
stolthed og ønsket om at vedblive med at fastholde den tidligere standard
kan give personalet psykiske problemer.

Opsummerende giver case 2 et indblik i, hvordan institutionerne
håndterer en udefra set næsten umulig opgave. Resultaterne fra spørge-
skemaundersøgelsen viser, at tre fjerdele af lederne finder det vanskeligt at
give udsatte børn de bedst mulige betingelser. Men som vist i case 1 og 2
løser institutionerne den pædagogiske opgave forskelligt. Også måderne,
man forholder sig til de vanskelige arbejdsbetingelser på, er forskellige. I
case 1 tog nogle pædagoger afstand og stoppede som pædagoger, og andre
søgte hen til et sted med mindre belastningsgrad. I case 2 blev personalet
i deres job og sluttede på den måde op om de nye vilkår og om lederen.
Men trods den gode vilje har det vist sig at være vanskeligt at finde tid og
rum til fornyelse af den pædagogiske praksis rettet mod udsatte børn.

Med afsæt i resultaterne fra interview og observationer i en insti-
tution som case 2 ser det ud til, at det er forbundet med en evig dårlig
samvittighed og en form for udbrændthed at påtage sig opgaven, uanset
hvor vanskelig den ser ud – og uanset de urimelige arbejdsvilkår. Ud-
brændtheden kommer af, at man føler, man bør tilpasse sig hvad som helst.
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Case 3
I en institutionstype præget af en overordnet strategi, der fokuserer på
kreativitet, fortæller lederen følgende om forandringer, ydre krav og hånd-
teringer heraf:

Institutionen var oprindeligt en børnehave, så blev fritidshjemmet
inddraget for ca. ti år siden, og senere fik vi etableret en nybygget
afdeling. Vi har profiteret voldsomt af, at vi gennem de sidste ti år
har kunnet have børnene, fra de var 2-10 år, og følge dem. Og vi
har solstrålehistorier med forældre, hvor de for ti år siden havde
børn, der blev anbragt flere gange. Da vi skulle ringe til døgnvag-
ten, spørger de, om man kan køre med, og det gjorde jeg. Jeg
kendte børnene rigtigt godt. Men nu sker der det, at med den
størrelse, institutionen har fået, kommer man mere på afstand af
den daglige kontakt. Men styreredskaberne er der, og erfaringerne,
så pædagogerne skal selvfølgelig efterhånden have lært, hvordan
man skal håndtere sådan noget.

Stigende belastningsgrad

Jeg mener, at vi følger den offentlige statistik rimeligt godt. Den
gruppe, vi kalder gråzonebørn, som skal have vores opmærksom-
hed, er vokset, set med mine øjne. Det hed tidligere indtil 15 pct.,
hvoraf de 5-8 pct. måske var meget svært belastede. Jeg mener, der
er omkring 20 pct. i dag og måske endda lidt mere. Der er kom-
met flere, og det kræver mere af os, når der er forældresamtaler.

Der kan være en slags berøringsangst over for noget, når det virker lidt
vanskeligt. For det ligger ikke umiddelbart i uddannelsen, og det kræver,
at man skal øve sig meget for at blive god til det. Lederen fortsætter med
at udtrykke skepsis over for daginstitutionens muligheder for virkelig at
kunne gribe ind i sager der er så tunge som udtrykt her:

Den lille gruppe børn, som har det særligt vanskeligt, er fra fami-
lier, som virkelig også er ramte. Det er familier, hvor de er fedtet
ind i psykiske sygdomme, og torturramte familier. Det har også
noget alvorligt under sig, men de fylder ikke mere, end at vi kan
håndtere det. For nogle af de her familier er det en udfordring at
sikre, at de ikke kommer i en situation, hvorfra de vil flygte.
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Det vil sige, at opgaven ifølge denne pædagog både handler om at støtte
børn, der er så udsatte som beskrevet, og om at sikre, at familien føler sig
så tryg ved institutionen, at de ikke tager barnet ud eller flytter til en anden
kommune. Og “det er ikke noget, man bare lærer”, fortæller lederen.

En del af det er måden, man tænker på

Men normeringen er ikke tilstrækkelig. Hvis man skal gøre det
her arbejde godt og rigtigt, så skal der tilføres nogle ressourcer.
Det behøver ikke være særlig meget, for en del af det er måden,
man tænker på.

Det, tror jeg, er en god pointe! Jeg vil sige, at der er masser af
institutioner, der faktisk kun skriver en underretning hvert tredje
år, dvs. at de hverken har øvelse i det eller tænker i det, og de kan
måske blive lidt handlingslammede, når de så møder noget, der
ikke er, som det plejer at være. Men her er det bare sådan, at vi
jævnligt må skrive en, så det har været noget, vi altid har måttet
arbejde med.

Lederen fremhæver, at det optimale i alle belastede bydele ville være at
vælge en institution, som var specialiseret til at varetage særlige opgaver. En
institution, hvor størsteparten af børne- og forældregruppen er helt almin-
delig.

Det er det, vi vil med et udviklingsprojekt, som vi arbejder på at
få op at stå. Kunne tilbyde nogle af de her familier støtte, så de
gennem det at få et frirum får genvundet kræfterne til at klare
deres forældreopgave. Det er den enlige forsørger uden uddan-
nelse og dem uden netværk. Og dem, der i det hele taget er ude
i en så traumatisk situation, at de hen over en periode kan have et
fast mønster, hvor de ved, deres barn er i en ramme blandt nogle,
de kender, blandt kammerater.

Man skal have et særligt tilbud, fordi man er i en speciel situation
i en periode, og der mener vi at kunne hjælpe en stor del af
gråzonebørnene, hvor en tilgang til en aflastningsfamilie ofte føles
som en konkurrence for den biologiske familie. Der skal selvføl-
gelig nogle personer til, der skal aflønnes for at være her om
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aftenen og natten, og det er ikke frivillige. Det handler om pro-
fessionelle personer, som ved, hvad de har med at gøre.

Fortolkninger af opgaven

Jeg tror i den sammenhæng, at nogle pædagoger vægrer sig ved at
tage fat om problematikken om udsatte børn, fordi de ikke mener,
det er deres opgave. Jeg synes jo, at det er logisk at arbejde med det
her, og at det ikke bør komme bag på en. Men der er nogle, der
ikke tror, vi har udsatte børn, fordi vi er en almindelig institution.
Dybest set kan det også have noget at gøre med overenskomst, for
der bør udløses flere penge, når man er i et belastet område. Hvis
man skal tage det alvorligt og sige, at Ny Løn skal have sin be-
rettigelse, så kunne det være et område, der kunne skabe forbed-
ringer. Det ville jo være motivation for at være opsøgende. Men
hvis man kun får den gængse løn, så kan jeg godt forstå, at man
ikke synes, man behøver at yde mere, end man gør.

Lederen giver udtryk for at det kan være svært at få medarbejderne til at
acceptere den del af opgaven, der handler om at gribe ind med pædago-
giske indsatser over for socialt udsatte børn. Det kan være svært, fordi
pædagogerne ikke føler sig personligt eller fagligt rustet til at løse opgaven.
Men det kan også vanskeliggøres af, at pædagogprofessionen ikke har den
anseelse, som en sådan samfundsmæssig opgave påkræver. Der mangler en
rimelig sammenhæng mellem det store ansvar, som pålægges pædagogerne
i forhold til at støtte udsatte børn, og så de vilkår, både arbejdstidsmæssigt,
lønmæssigt og anseelsesmæssigt, som tilbydes.

De steder, hvor man ved, at der er sådanne store problemer, vil det
være en fordel for hele systemet at tilføre flere ressourcer, fx en
støttepædagog. Denne bliver ofte kun bevilget tre måneder ad
gangen ({) Der er fattigdom i Danmark, og ofte er det familier
med mange børn, der bor i de meget små lejligheder. Men det er
vigtigt for børnene, at de kan komme ud at lege. Nogle ressourcer
bliver ikke anvendt rigtigt.

Nogle træk går igen i de tre cases. Et træk er, at ydre krav, der er påført fra
forvaltningen, fx sammenlægninger ud fra sparehensyn, sætter institutio-
nerne under konstant pres, og pædagogerne er nogle steder ved at bukke
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under. Et andet træk er, at indre forhold, dvs. pædagogernes faglighed
og/eller manglende personlige overskud, fordi forholdet mellem vilkår og
opgaver er i ubalance, kan påvirke institutionernes konkrete pædagogiske
praksis. Et tredje træk er, at såvel det indre som det ydre pres ser ud til at
påvirke institutionerne, så det gøres vanskeligt at gennemføre den opti-
male forebyggende pædagogiske opgave over for udsatte børn.

Det, der adskiller institutionerne, er den måde, hvorpå de forhol-
der sig til og håndterer disse faktorer og opgaver, som de ikke selv kan
kontrollere. Hvis problematikkerne, som knytter sig til udsatte børn, synes
uoverkommelige og tunge, og hvis samtidig de nye udfordringer, som
sætter en særlig dagsorden for mulighederne for at løse den pædagogiske
opgave, øges, kan det som vist synes vanskeligt for institutionerne at gøre
en positiv forskel. Disse institutioner søger bare at ’holde skindet på næsen’
og klare sig gennem udfordringerne. I institutioner, som satser stærkt på at
højne fagligheden og organiserer sig ud af de urimelige vilkår, ser det ud til,
at mulighederne kan findes (jf. de tre typer strategier, der tages i anven-
delse).

RAMMEBETINGELSER

Hvilke barrierer fremhæves af de pædagogiske medarbejdere selv, når det
drejer sig om at sætte ind med optimale indsatser, dvs. indsatser, som man
mener har en langtidseffekt på udsatte børn? For at belyse dette spørgsmål
inddrages resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt dataene fra de
forskellige interview.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at de tre hyppigste
barrierer for at udføre den optimale indsats og tro på, at sådanne indsatser
kan få forventet effekt, er følgende:

v For lidt viden om problemstillingen vedrørende socialt udsatte børn
og om den pædagogiske opgave, der knytter sig dertil

v Normeringer og tid til pædagogisk arbejde, for få voksne og for lidt tid
til det enkelte barn

v Antallet af uddannede pædagoger i institutionen for lille

De tre cases, der er gennemgået ovenfor, viser, hvordan forskellige strate-
gier for at løse den pædagogiske opgave, som institutionerne vælger, har
betydning for interne forventninger til mulighederne. Men det er ikke
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bare institutioners holdninger, der bestemmer institutionernes konkrete
arbejde med at støtte udsatte børn. Som det er fremgået af casebeskrivel-
serne, er mulighederne endvidere bestemt af ydre vilkår og især af den
måde, pædagoger og leder håndterer og mestrer de ydre betingelser på. De
strukturelle og organisatoriske forhold udgør væsentlige barrierer på tværs
af holdninger og strategier i forhold til det pædagogiske arbejde og vil med
stor sandsynlighed gribe forstyrrende ind i hverdagen i forbindelse med at
kunne gøre en positiv forskel for socialt udsatte børn.

Andre faktorer, der nævnes som barrierer, er:

v Mangelfuldt tværfagligt samarbejde
v Mangel på videreuddannelse, grunduddannelse og tid til pædagogisk

udvikling
v Mangelfuld forvaltningsmæssig støtte/opbakning (centralt og lokalt)

Hvis man virkelig skal kunne gøre en forskel over for socialt udsatte børn,
dvs. gennemføre indsatser med vidtrækkende effekter (som rækker ud over
at give børnene et frirum og kompensation i institutionsdagligdagen),
kræver det, at de voksne har tid til det pædagogiske arbejde og får mulig-
hed og rum for at arbejde kreativt og stimulerende med de enkelte børn.
Desuden skal de kunne give pædagogikken det didaktiske indhold, som
lægger op til, at børn, der hjemmefra savner muligheder for at opnå in-
tellektuel, kulturel og social udvikling, får noget andet og mere med sig fra
daginstitutionen end blot og bar ’pasning’. Ifølge de pædagogiske medar-
bejdere kræver dette ud over de omtalte ressourcemæssige rammer også en
større (og anden) faglighed. Der savnes mere viden om problemstillingen
og mere uddannet personale. Men selvom det er faglighed og bedre ud-
dannelse, institutionerne efterspørger, inddrager de alligevel pædagogmed-
hjælperne i stort omfang.

Ni ud af ti pædagogmedhjælpere inddrages i opgaver vedrørende
socialt udsatte børn. Andelen er lidt mindre i vuggestuer (83 pct.) end i
børnehaver og integrerede institutioner.

Begrundelsen for at inddrage ikke-uddannet personale i arbejdet
på lige fod med uddannet personale er, at der er brug for så mange ’hæn-
der’ som muligt. Tiden til det pædagogiske arbejde er presset, og hverda-
gen er hårdt trængt, så derfor må alle inddrages i arbejdet. For nogle
pædagogmedhjælperes vedkommende indebærer deres store erfaring, at de
er i stand til at gå ind og lytte til disse børns behov for at blive set og hørt,
tage hånd om dem og give dem omsorg. Pædagogmedhjælpere, som ikke
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har den store erfaring, har derimod svært ved at håndtere den pædagogiske
opgave optimalt (jf. interviewene).

Den kvalitative del viser, at selvom pædagogmedhjælpere fortæller
om deres mange erfaringer i det pædagogiske arbejde, har de svært ved at
følge med tiden og endnu sværere ved at vide, hvad socialt udsatte børn har
brug for ud over den varme og nærhed, som de ved, at de kan give. “Jeg
savner viden om det her område”, er et udsagn, der går igen i mange
interview.

Når lederne fremhæver, at det er et stort problem at have for få
uddannede pædagoger tilknyttet institutionen, skal det ses i relation til
resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor 95 pct. af alle ledere prio-
riterer mange uddannede pædagoger frem for mange voksne. Det gen-
nemsnitlige antal uddannede pædagoger er fem ud af tolv, dvs. at lidt
under halvdelen af personalet er uddannede pædagoger.

I det følgende skal vi med afsæt i data fra de kvalitative interview
se nærmere på udvalgte problemstillinger med henblik på at nuancere,
hvordan og hvorfor de omtalte barrierer hæmmer mulighederne for at
skabe en effektfuld pædagogisk intervention i daginstitutionerne.

Stor afstand mellem system og institution

Der er for stor en mur mellem sagsbehandler og daginstitution.
Der er ikke overleveringsberetninger eller noget. Det er os, der
fodrer dem, ikke omvendt.

De pædagogiske medarbejdere beskriver i interviewet, at nogle børn fra
meget dårlige baggrundsvilkår har fået bevilget friplads, uden at instituti-
onen har fået besked. Af og til får institutionen en udtalelse om et barn, der
har fået pædagogisk friplads, men det kan være af “årsager, som vi ikke
kender til”, som en leder siger. Det vil sige, at nogle børn kan være tilmeldt
institutionen i op til en måned, før pædagogen eller lederen får dannet sig
et realistisk billede af barnet. Hvis man skal kunne gribe effektivt ind, ville
det ifølge interviewpersonerne kræve, at “man allerede havde fået infor-
mationer fra socialforvaltningen fra starten, så man havde det at arbejde
videre med”.

Institutionernes medarbejdere er frustrerede over, at forvaltningen
ikke videregiver de oplysninger, som kunne hjælpe barnet så tidligt som
muligt. Den manglende gennemsigtighed i systemet viser sig på flere må-
der. Der tales både om en “mur” mellem system og institution og om
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“tætte skodder” – som udtryk for, at institutionerne føler sig svigtet af
systemet. Institutionerne oplever, at systemet ikke er indrettet til at tilgo-
dese barnets tarv.

Der er ifølge medarbejdergrupperne ingen mulighed for at hen-
vende sig til forvaltningen eller blive hørt, hvis man er bekymret for et
barn. Institutionen er heller ikke berettiget til at få kendskab til de oplys-
ninger, som fx moderen har givet om den hjemlige situation, problemer i
familien og behov for hjælp. Som reglerne er i dag, har institutionen intet
med det at gøre. Institutionen kan kun indberette iagttagelser af barnets
trivsel og dets adfærd og udtryksformer til forvaltningen.

Når vanskelighederne og barnets særlige behov bliver for store,
kan institutionen indberette sagen til kommunen og bede om ekstern
støtte. Kommunen beslutter på denne baggrund, hvad der videre skal ske,
dvs. om der skal bevilges støtte til familien, findes en aflastningsfamilie,
tildeles støttepædagog eller findes andre løsninger. Men institutionen har
ingen indflydelse på beslutningsprocessen:

Det, jeg synes, er det værste ved de her sager, er, at vores henven-
delse til den lokale forvaltning ikke altid tages alvorligt. Når vi har
motiveret en familie til at gøre noget og søge støtte, så skal for-
valtningen reagere meget hurtigere, end den gør, og tage os med
på råd. Som det er nu, er det kun forældrene, selvom vi siger, at
vi gerne vil gå med. Men sagsbehandleren siger oftest, at det ikke
er nødvendigt.

Pædagoger og ledere føler, at de sidder inde med en værdifuld viden, som
ikke bruges. Det er ifølge institutionerne en viden, som systemet åbenbart
ikke ønsker at bruge. Problemstillingen bliver i disse sager ofte forklaret af
sagsbehandlere i forvaltningen med tavshedspligten:

De bryster sig af, at de har tavshedspligt, men det er jo i barnets
interesse, at vi handler hurtigt og kompetent, og når man så får
børn ind, som man ikke aner en pind om, så er institutionen
magtesløs.

Institutionen opfatter det, som om tavshedspligtreglen bliver brugt som
begrundelse for forvaltningens handlemåde, uden at det behøvede at være
tilfældet. Hvis institutionen retter henvendelse, får den ofte “følelsen af, at
der ikke sker noget”.

R AMME B E T I NG E L S E R OG A R B E J D S V I L K Å R 121



JOBNAME: No Job Name PAGE: 122 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

En idé, som en institutionsleder lægger frem, er, at man burde
have mulighed for at arbejde med familien. Det vil sige støtte familien og
give den hjælp til at finde ud af, hvordan en familie fungerer. En tidlig
indsats gennem støtte til udsatte familier er efter de professionelles opfat-
telse en af de bedste veje at gå. Det er også en indsats, man forsøger sig med
nogle steder ved at involvere forældrene gennem et åbent forhold, så de
føler sig respekteret. Men som sagt opfattes det af institutionslederne som
et problem, hvis institutionen ikke bliver inddraget i den slags tiltag og
heller ikke får at vide, hvad der sættes i værk, efter at de har lavet en
indberetning:

Vi får måske at vide, at der kommer en støttepædagog herned.
Men ellers må de ikke give tilbagemelding til os på grund af den
der tavshedspligt.

I det følgende skal vi se nærmere på institutionernes vurderinger af det
tværfaglige samarbejde i forbindelse med problemstillinger vedrørende so-
cial arv.

Tværfagligt samarbejde
En stor andel af lederne fremhæver i spørgeskemaet, at det er en barriere
for arbejdet med udsatte børn at få etableret det tværfaglige samarbejde og
at få det til at fungere. Ifølge en leder er der bl.a. behov for samarbejde med
andre ekspertgrupper med henblik på at opbygge et team af fagpersoner,
som institutionen kan gå i dialog med, og som repræsenterer en helt anden
ekspertise end den, lederen og/eller pædagogerne har:

Jeg er nødt til at have nogle sparrings- eller samarbejdspartnere, så
vi sammen kan finde veje til at gøre det på en anden måde. Min
drøm er, at der var tværfaglige team, der gennem samarbejde ud-
viklede strategier for en tidlig indsats, der går ind i det almene
dagtilbud. Det kunne være spændende at få det ’specielle’ meget
mere ind i en almindelig daginstitution – og en måde at få meget
bedre udbytte af indsatserne.

Hvis man, som en leder udtrykker det, for eksempel:

fik noget mere socialpædagogisk erfaring ind i institutionen, bl.a.
ved, at udviklingscentret var inde over, og vi sammen kunne indgå
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i et sådant forum, hvor den socialpædagogiske ekspertise er til
stede, så måske det kunne lykkes bedre? Det ideelle vil være at
indgå i et samarbejde. Det er ikke så meget det, at vi skal have
indflydelse, men derimod at alle parter fra socialforvaltning, PPR
og kommune, der har med de problemstillinger at gøre, som
udsatte børn og deres familier sidder med, sætter sig sammen og
udvikler fælles strategier.

Men det er lige netop sådanne muligheder for tværfaglighed, der halter
ifølge langt de fleste af institutionerne i spørgeskemaundersøgelsen. Le-
derne fremhæver endvidere et stort behov for at sætte tingene i system og
for, at PPR kunne komme ud i institutionen og holde møder sammen med
de pædagoger, som har problemstillingerne tæt inde på livet. Det finder
sted i en af institutionerne, som indgår i undersøgelsen, men:

Det er stadig ikke almindeligt. Det er vidunderligt, at vores små-
børnspsykolog og sundhedsplejerske vil have deres mere faste gang
her, når man nu ved, at her er 12 personer, som samarbejder, og
sundhedsplejersken så kan komme ud i hjemmet eller til forvalt-
ningen og sige ’jeg kender en institution, hvor I skal have jeres
barn hen’, selvom det er langt væk. Det kan så være, der skal søges
om en taxaordning, men det er meget billigere end en døgnan-
bringelse på lang sigt.

At få etableret et sådant samarbejde er imidlertid forbundet med mange
strukturelle, ressourcemæssige og faglige vanskeligheder. Men hvis man
ikke bliver bedre til at etablere tværfaglige samarbejdsteam, risikerer man,
at institutionernes pædagoger og ledere giver op og lader eventuelle hen-
visninger ligge i systemet. Det vil være endnu en mekanisme, der forstær-
ker og fastholder udsatte børn og deres familier i negativ social arv og
udsathed.

Forandringer skal gennemføres i fællesskab, som det fremhæves i
de fleste interview, men her ser det ud, som om traditioner og faggruppe-
hierarkier kan være store barrierer.

Sagsgangen og ressourcer
En anden barriere for arbejdet med udsatte børn er, som tidligere er nævnt,
mangel på ressourcer: “Kommunen, for at passe på pengene, sætter først
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ind i forhold til sager, når det er kommet så vidt, at der virkelig skal sættes
noget voldsomt i værk,” som en leder udtrykker det.

Tildeling af fx en støttepædagog vanskeliggøres af, at systemets
regler ofte kræver, at der skal stilles en form for diagnose. Det er med andre
ord ikke tilstrækkeligt at bede kommunen om hjælp til at sætte ind med
en tidlig indsats. “En diagnose tager tid at udvikle,” siger en leder, og
selvom man påpeger over for kommunen, at man i den pågældende in-
stitution har en stor andel af socialt udsatte børn og derfor har et stort
behov for at få en eller to støttepædagoger tilknyttet institutionen, kan det
oftest først lade sig gøre efter lang ventetid:

Det er det, der er grotesk. Du skal have en rigtig diagnose på det
enkelte barn, og der skal søges læge. Vi får en ny økonomiforde-
lingsmodel, som indebærer, at når hjælpeforanstaltningerne fra
kommunen er så ringe, så skal vi selv finde ressourcerne til støt-
teforanstaltninger.

I den omtalte kommune er der lavet en økonomifordelingsmodel, hvor
man forsøger at give alle institutioner den samme grundportion penge,
uanset hvordan de ser ud, uanset belastningsgrad og typer af problemstil-
linger, man slås med i den enkelte institution. De puljer, der så er i over-
skud, kan bruges til særlige indsatser i forhold til socialt udsatte børn, og
følgende kriterier kan udløse penge: Det er, når det gælder 1) børn af
anden etnisk baggrund end vestlig, 2) børn af familier, der får kontant-
hjælp, 3) børn med pædagogisk friplads og 4) børn med sproglige proble-
mer. Det vil sige, at meget udsatte og sårbare børn, som har brug for støtte
i forhold til udvikling af evner til at mestre livet, håndtere hverdagen, ikke
i sig selv er nok til at udløse ressourcer og støttemuligheder. Eller det, at en
institution oplever ophobninger af belastninger:

Vi er den institution i området med flest sociale vanskeligheder og
den institution, der har flest sager. Det er der ingen tvivl om, men
der bliver ikke lyttet til det. Jeg har skrevet til borgmesteren, og
han skriver, at han vil vende tilbage til det. Men det har han ikke
gjort endnu, og det bliver nok ikke anderledes.

I den pågældende kommune var det meningen, at 100 institutioner skulle
have af de forskellige ressourcer, der bliver tildelt ud fra de ovennævnte
kriterier. Men den institution, der havde flest problemer, som knytter sig
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til det, vi i studiet har defineret som social arv-problematikker, lå som nr.
120 på kommunens liste.

Så sidder man tilbage, og det er svært, når et barn har nogle
voldsomme vanskeligheder, og man ved, at vores eget lokalcenter
månedligt bliver ’punket’ med, at anbringelsesområdet fylder for
meget i forhold til os og derfor skal nedbringes. Det betyder, at de
problemer, der udløser en anbringelse, skal være af så ekstrem
grad, at det er på grænsen til det tilladelige.

Hjælpeforanstaltninger er i det hele taget svære at få sat i værk, og nogle
gange er det bare det, der skal til. Men andre gange er det også sådanne
hjælpeforanstaltninger, der fastholder familierne i deres situation. Når le-
deren skal formulere en vision for indsatserne over for socialt udsatte børn,
vender hun tilbage til det, der også var i fokus ovenfor, nemlig at det
tværfaglige samarbejde i højere grad kommer til at fungere, og at der følger
nogle timer med børnene:

For det er så sindssygt tidskrævende at arbejde i en hverdag med
børn, hvor der hele tiden er nye opgaver og mange børn med
særlige behov.

Interviewpersonerne udtrykker, at det er vigtigt med en hurtigere sags-
gang, lige fra det øjeblik man har iagttaget problemerne, til man har
fundet en løsning.

Manglende gennemskuelighed er et problem, men også den lang-
somme sagsgang fremhæves som noget, der er med til at forværre proble-
matikkerne. Der kan gå seks måneder, før barnet kommer til den første
undersøgelse, selvom det ifølge lederen er dybt kritisabelt, for det første
fordi problemet ikke lige er opstået, og for det andet af hensyn til foræl-
drene. Når endelig behovet er erkendt af forældrene, og de gerne vil have
hjælp, så er seks måneder eller mere alt for lang tid at vente.

Når vi har bedt om hjælp fra kommunen, så går der alt, alt for
lang tid. Der kan gå op til et år eller to, og der skal undersøges en
masse. Jeg synes, at når de er så små, så skal der tages hånd om det
så hurtigt som muligt, jeg synes ikke, det er så godt. Vi har haft
nogle tilfælde, hvor der er gået meget lang tid, men så er der også
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blevet taget hånd om det, men jeg synes, det er synd at spilde et
eller to år. Vi kan tydeligt se, at der er noget galt.

Lederen, der udtaler sig, ved faktisk ikke, hvorfor sagsgangen er så lang.
Hendes bud er, at “måske er der mange børn, der venter.” Institutionen får
relativt hurtigt svar fra kommunen om, at henvendelsen er modtaget. Men
så kan der gå seks måneder, og det er ifølge de interviewede for lang tid,
især når man tager i betragtning, at der er tale om problemer, som er
observeret gennem flere år.

Det er jo ikke nye problemer, men gamle problemer, som vi først
selv har forsøgt at gøre noget ved. Men til sidst har vi måttet
erkende, at det kunne vi ikke. Så nogle gange er vi der, hvor det
er lige ved, at barnet skal i skole. Alt må afprøves, mens børnene
er små, ikke bagefter.

Måske skyldes det ventetider eller besparelseshensyn? Men selvom insti-
tutionen presser på så meget som overhovedet muligt, går det ikke hurti-
gere. I mellemtiden sker der det i institutionshverdagen, at disse børn
konstant kræver mere og mere. Alt dette kræver jo ekstra arbejde, og da
den eksterne hjælp ofte lader vente på sig i op til halvandet til to år, kan
institutionen indimellem blive helt opgivende og sige: “Det halter meget.”

Forældrekontakt
Ifølge de pædagogiske medarbejdere er der risiko for, at man i løbet af
sagsgangen i systemet er med til at producere eller medproducere den
sociale arv. Det kan bl.a. ske gennem fænomenet ’nomadefamilier’. For-
ældrene vælger måske at tage deres barn ud af institutionen, hvis ikke man
er meget forsigtig i måden, hvorpå man formidler budskabet til forældrene
om, at deres barn har særlige behov og problemstillinger, som skal tackles.
Den eneste måde at undgå dette problem på er, ifølge de professionelle, at
opbygge tilliden til forældrene ved at vise dem, at man er der for at hjælpe
dem og deres børn.

Det kan blandt andet gøres ved, at forældrene selv er med i hele
forløbet, og at der ikke sker noget, dvs. at der ikke står noget
skrevet, som forældrene ikke er indforståede med. Der tror jeg,
man kommer langt i vores arbejde. Men det kan godt være svært
nogle gange.
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Hvis det ikke lykkes, kan det ske, at forældrene siger ja til psykologbistand,
men står af i sidste øjeblik og vælger at flytte barnet til en anden institu-
tion. På den måde prøver forældrene at undgå systemet så længe som
muligt, idet de søger at opnå, at deres barn får en chance til, bl.a. ved at
starte i en ny institution som et ubeskrevet blad. Problemet med fæno-
menet nomadefamilier er, set fra institutionens synsvinkel, at:

Det kan være svært for os, fordi vi også på grund af tavshedsplig-
ten er nødt til at undlade over for kollegaer at formidle nogle af
disse ting videre. Fortælle, at dette har vi været op imod, og vi vil
gerne have, at I følger op på det for barnets skyld { så der ikke skal
gå et halvt til et helt år mere.

Men loven om tavshedspligt forbyder, at sådanne informationer videregi-
ves, og derfor kan nomadeproblematikken betyde, at udsatte børn går
videre i systemet alt for længe. Ikke nok med at sagsgangen er lang i
kommunalt regi, men forældrene kan også selv være årsag til en forlænget
sagsgang. Ifølge dem, der er tættest på problemerne, kan dette problem
kun løses ved at give forældrene indtryk af, at de ikke modarbejdes af
systemet, men derimod medinddrages og respekteres.

Det er noget med at behandle folk lige og respektere forældrene
for det, de gør. Alle forældre gør det efter bedste evne, og nogle har
så måske brug for hjælp, og at vi stiller op. Det er der, det er
vigtigt, at vi kan gå ind og sige til forældrene, vi er der for at
hjælpe, og vi støtter dit barn.

Omvendt, hvis man som pædagogisk medarbejder møder forældrene med
korslagte arme og fordømmende adfærd, risikerer man at skubbe foræl-
drene væk – klientgørelse, som man kalder det. Skal de pædagogiske med-
arbejdere håndtere denne problematik, kan det kun ske ved, at de er
bevidste om, at:

... socialt belastede forældre skal have succesoplevelser. De har
også brug for at udvikle et selvværd, og det får de mere af ved at
være med til at hjælpe os til, at deres barn får det bedst muligt.

På baggrund af resultaterne fra såvel spørgeskemaundersøgelsen som den
kvalitative del viser undersøgelsen, at det kan være yderst krævende og
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barrierefyldt at gennemføre en tidlig indsats over for børn præget af en
opvækst under socialt belastede vilkår. Det er vanskeligt at opnå eksterne
støttemuligheder som sparringspartnere gennem et tværfagligt samarbejde
og en dialog med andre eksperter på området, men også tildeling af en
støttepædagog har vist sig at være vanskelig – og tager i nogle kommuner
længere tid, end godt er for barnet.

Samlet viser undersøgelsen, at de ydre rammebetingelser ikke let-
ter arbejdet, snarere tværtimod. De eksterne såvel som de interne forhold
bliver ofte vanskeliggjort, hvilket forringer muligheden for at udøve den
ideelle indsats over for udsatte børn – også i institutioner, som arbejder
intenst med at forsøge at gøre en forskel.

FAGLIGHED OG KVALITET I DET PÆDAGOGISKE
ARBEJDE

For at højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde med henblik på bedre
at kunne sætte ind med de ideelle indsatser over for udsatte børn er der,
som vist ovenfor, et stort behov for mere viden. Viden opnået ved efter- og
videreuddannelse og ved en større prioritering af uddannet personale.

Mulighederne ligger i at skabe kompetence- og metodeudvikling
internt i institutionerne. En af de væsentlige barrierer, der nævnes i un-
dersøgelsens kvantitative og kvalitative del, for at gennemføre den ideelle
indsats, er, at antallet af uddannede pædagoger er for lille. Undersøgelsens
kvantitative del har endvidere påvist, at behovet for uddannelse og efter/
videreuddannelse er stort i alle medarbejdergrupper. Endelig anses pæda-
goguddannelsen, dvs. grunddannelsen, for at være for ringe.

Nogle af interviewspørgsmålene retter sig mod temaet: Hvad skal
pædagogen/lederen kunne for at løse den nye pædagogiske opgave, og
hvordan føler han/hun sig rustet, dvs. klædt fagligt på, til at løse opgaven
med at støtte udsatte børn bedst muligt inden for de givne rammer? Her
nævnes både faglighed og engagement. Uden engagementet “var de ikke
pædagoger”. Det vil sige, at faglighed rummer flere aspekter, som både
handler om de rene vidensmæssige kvalifikationer, som man går på kurser
for at lære, og de mere personlige sider, som handler om at være et men-
neske med stor interesse for børn og for barnets bedste.

Interviewene viser, at på trods af at alle fremhæver en række bar-
rierer for, at arbejdet kan blive gjort bedst muligt, så er det, der driver
værket som pædagog, stadig troen på, at man betyder noget for børnene,
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og at det pædagogiske arbejde har en effekt, dvs. at man “gør en forskel”.
Pædagogisk faglighed er således en kombination af den faglighed, der
opnås på grunduddannelsen, og den faglighed, der udvikles gennem erfa-
ringer, refleksioner og vidensdeling i praksis, samt den faglighed, der består
i at anvende menneskelige ressourcer og kompetencer i hverdagen (jf. også
Jensen et al., 2005b).

I den sammenhæng er der indlysende forskelle på institutionerne,
hvad angår deres beskrivelse af faglighed og satsninger. Nogle institutioner
satser højt på faglighed, således at der så vidt muligt kun ansættes uddan-
net personale. Desuden arbejdes der intenst på yderligere at højne udvik-
lingsstandarden internt med metode- og kompetenceudviklingsstrategier. I
andre institutioner vægtes det højest at have så mange hænder som muligt,
dvs. at forbedre normeringerne ved at ansætte flere pædagogmedhjælpere,
evt. på bekostning af fagligheden.

Efterfølgende indkredses de tre aspekter af behovet for at opkva-
lificere pædagogerne, som undersøgelsen viser er i spil i institutionerne, og
som bliver afgørende for, om institutionernes pædagogiske arbejde får de
tilsigtede effekter på længere sigt. Det drejer sig om institutionens vægt-
ning af pædagogernes: 1) faglighed, 2) handlekompetencer i relation til
opgaven, herunder deres kvalifikationer samt 3) uddannelse og efter/vide-
reuddannelse.

Vægtning af faglighed
I institutionstyper, der vægter faglighed højt, ansætter man så vidt muligt
kun uddannet personale med henblik på at højne den pædagogiske kva-
litet. Omverdenens forventninger til pædagogen i forhold til det at drive
en institution i dag kræver ifølge ledelsen en stærk, velfunderet faglig
baggrund og løbende opfølgning på det pædagogiske arbejde. Dermed får
ledelsen en ny rolle som ansvarlig for, at betingelserne er til stede, men også
som ansvarlig for, dels at fagligheden fra starten af pædagogernes ansættelse
er høj, og dels ved hjælp af samlede kompetenceudviklingsstrategier at
sikre, at der finder videreudvikling sted.

Den institution, der har denne strategi, er endvidere en uddan-
nelsesinstitution, dvs. at der inddrages praktikanter fra seminariet, og alle
arbejder på at højne deres eget og praktikanternes faglige niveau, således at
faglighedsaspektet gennemsyrer hele institutionen. En pædagog er udvalgt
af lederen til at være uddannelseskoordinator, dvs. at vedkommende har et
samarbejde med seminarierne, og der er altid en gruppe studerende i
institutionen. At man har valgt at være en uddannelsesinstitution, begrun-
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des med, at det ’pirker til’ de andre pædagoger i dagligdagen, men også
med, at man anser det for meget betydningsfuldt at kunne præge kom-
mende kollegaer.

Hvornår skal man bruge sin faglighed, og til hvad?
Lederen udtrykker det sådan: “Man skal være ekstremt fagligt velfunderet,
når man står over for forældre og skal kunne begrunde sine pædagogiske
valg samt det indhold og de metoder, der arbejdes med. Her kommer den
didaktiske dimension ind.” Grundlaget for at kunne klare denne del af
opgaven er ifølge lederen pædagogernes evne til at reflektere og kommu-
nikere med hinanden og med forældrene. Kommunikation mellem med-
arbejderne drejer sig bl.a. om, hvordan man sikrer, at det, man er i gang
med, videreudvikles og implementeres gennem den enkelte pædagogs ar-
bejde – og at der afsættes tid til dette for at sikre en vis systematik:

De fælles drøftelser finder sted på nogle udviklingsdage – to gange
om året. Derudover har vi afdelingsmøder, hvor vi tager temaer
op. Samtidig sikres det, at temaerne understøttes af et reelt kom-
petenceløft ved at invitere folk ind udefra. Det er vigtigt, at den
enkelte medarbejder føler sig hørt og bliver en del af de foran-
dringsprocesser, der skal til. Det vil sige, er med til at definere
retningen, vi arbejder imod. Når der kommer gode forslag fra
medarbejdere, bliver de bearbejdet og så vidt muligt indarbejdet.
Derved får man indflydelse på sine egne arbejdsvilkår.

Lederen tager ansvaret for, at dette sigte gennemføres i praksis, og med-
arbejderne i denne institution fremhæver, at de netop har valgt at søge ind
her på grund af den høje faglighed, og fordi de føler sig medinddraget og
deres kvalifikationer kommer til deres ret. I denne type institution løses
kravene til høj faglighed ved en bevidst strategi vedrørende funktionsop-
deling. Man erkender, at “intet menneske kan alt”, og når institutionens
pædagogiske principper er målrettet mod at styrke børns alsidige person-
lige udvikling, må pædagogerne påtage sig de opgaver, som de hver især er
særligt kvalificerede til. Nogle fokuserer fx på børns oplevelser og udforsk-
ninger af naturen eller kunstneriske, kreative og musiske projekter. Andre
fokuserer på de sociale dimensioner af dannelsesprocessen.

Vi vægter at have kapaciteter inden for fx rytmik, kropslig udfol-
delse, natur og naturoplevelser, kunst og kulturformidling, og det
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er ikke for produktets skyld. Der ligger en dybere mening bag,
som tager afsæt i forholdet mellem en voksen og et barn og en
gruppe børn. Det er utroligt vigtigt.

Det, der lægges mest vægt på i sådanne institutioner, er, at pædagogerne
både er højt kvalificerede, og at de samtidig er engagerede, dvs. elsker det,
de laver med børnene. Herved sætter oplevelserne og de skabende proces-
ser ’spor’ i børnene. Pædagoger, der er optaget af at udvikle egne faglige
kvalifikationer, befinder sig godt i en institution, som vægter faglighed
højt. En interviewperson nævner, at hvis stedet ikke var så struktureret,
som det er, og havde en mindre god ledelse, så ville arbejdet blive mindre
engagerende. Omvendt føler man sig i et ’flow’, hvor man arbejder sam-
men om at drive udviklingen videre frem. En nyansat fortæller:

Altså lige inden jeg startede, var jeg med på et internatmøde, hvor
det her med funktionsopdeling skulle sættes i gang. Vi havde en
foredragsholder og blev delt op i grupper. Hvis der siden har været
ting, som ikke har fungeret, fx det med at have tredagesforløb,
hvor børnene selv skulle gå rundt til værkstederne, og vi kunne se,
det ikke fungerede, så har vi ændret på det igen.

Vi ser, hvordan engagerede voksne, der brænder for noget, som de selv er
gode til, videregiver både gnist og interesse til børnene. Det smitter, og
pædagogen er endvidere i stand til at få øje på børn, der ikke er rigtigt med,
og sikre, at de ’hentes’ ind og får lov at udvikle nye sider af sig selv, som
ingen måske tidligere har fået øje på, og som ikke bare kommer frem af sig
selv på legepladsen.

Dette er nogle af de processer, som kan være med til at fastholde
udsatte børn i deres udsatte position (risikoprocesser), og det kræver høj
pædagogisk faglighed at få øje på dem. Lederen, der ser sig selv på en
videooptagelse af interaktionen mellem hende og en gruppe børn og ob-
serverer, at her er noget, der skal arbejdes med, idet institutionen ikke
rummer børnene så godt, som hun troede, er på vej til at udvikle sin
faglighed gennem det pædagogiske procesforløb. Og pædagogen, der efter
et projekt med kreativt skabende arbejde med børnene holder en udstilling
for forældrene og herved opdager, at der faktisk uintenderet kommer til at
finde en slags udstødning af udsatte børn sted, er også på vej ind i en ny
form for faglig udvikling.

Pædagoger, der begynder at reflektere over deres praksis og arbej-
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der på at finde løsninger på specifikke og mindre specifikke udskillelses-
processer, er i gang med en faglig udvikling. Fagligheden handler i den
sammenhæng om at reflektere over såvel potentialer som barrierer og der-
ved udvikle et bredere kompetenceberedskab, som pædagogerne under-
streger, at de har behov for.

Vægtning af handlekompetencer
Den kvalitative del af undersøgelsens resultater giver anledning til at an-
vende begrebet handlekompetence (se også Nygren, 2004) med henblik på
at bestemme væsentlige sider af den pædagogiske faglighed, som de pæ-
dagogiske medarbejdere selv fremhæver, at de har brug for.

Det er ikke nok med faglige kvalifikationer, der ses nært knyttet til
professionen og til de opgaver, den lægger op til, at pædagogerne skal
kunne løse. Pædagogerne fremhæver selv, at de har behov for at udvikle et
bredt og mere dybtgående beredskab, der gør dem i stand til at handle i
forhold til opgavens karakter. Denne handlekompetence, som efterstræbes,
rækker videre end til viden om pædagogik. Pædagogerne fremhæver selv, at
de har brug for at udvikle deres kompetencer: på det ’personlige plan’, dvs.
holdninger og værdier i forhold til det pædagogiske arbejde – at bruge sig
selv ’som redskab’ og opleve engagement; på det ’sociale plan’, dvs. være i
stand til at skabe konstruktive tilknytningsrelationer til barnet, give om-
sorg, komme barnet i møde og give anerkendelse; på det ’refleksive’ eller
’didaktiske plan’, dvs. at løfte sig op over sin egen faglighed og begrunde
sine valg. De tre faglige spørgsmål: vide at, vide hvad og vide hvorfor,
kommer i spil. Didaktiske overvejelser og kommunikation indgår i de
refleksive pædagogiske processer.

Definitionen på handlekompetence, som anvendes i analysen (jf.
kapitel 2), betyder, at handlekompetence indeholder fem hovedelementer:
viden, færdigheder, kontrol over ydre betingelser, identitet og handlebe-
redskab (jf. Nygren, 2004; Jensen et al., 2005b).

Hvordan opfatter pædagogerne deres kompetencer set ud fra de
fem hovedelementer? De to første hovedelementer, viden og færdigheder,
er det, der oftest tales om, når pædagogisk faglighed kommer på tale. Men
oplever pædagogerne, at de modsvarer kravene og de nye udfordringer
med de andre elementer af kompetencen, dvs. har de en oplevelse af
kontrol over ydre betingelser? Har de en oplevelse af faglig og personlig
identitet i relation til opgaven? Og oplever de at have handleberedskaber
(dvs. rent faktisk at kunne handle)?

Mange pædagoger udtrykker gennem interview og uformelle sam-
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taler, at de, så vidt tiden tillader det, tænker over, om der er noget, der kan
gøres bedre, og om det virker efter hensigten, men som det er fremgået af
de fremlagte cases, er det for det første ikke den slags refleksioner, der er
afsat mest tid til i institutionerne, og for det andet ser det ud til at være
svært at have kontrol over ydre betingelser. Dette forhold påvirker givetvis
pædagogers identitetsfølelse og i forlængelse heraf deres handleberedskab.
Vi så i case 1, hvordan pædagoger gav op over for nye udfordringer og de
belastende opgaver, stoppede eller søgte til andre mindre belastede områ-
der. I modsætning hertil så vi i case 3, at man netop ved i institutionen at
arbejde fokuseret på at skabe og udvikle pædagogers faglige og personlige
identitet samt fælles identiteter om dette arbejde bedre lykkedes med at
tage kontrol over ydre betingelser.

I institutioner, hvor der satses på dette område, taler man om at
skaffe sig mere tid og rum til at udvikle refleksioner over pædagogikken og
dens konsekvenser, og som vi ser, er det noget, de pædagogiske medarbej-
dere ønsker:

Jeg glæder mig til at arbejde med mere sammenhængende forløb,
og især med henblik på udsatte børn kan man på den måde bedre
få rigtigt fat i dem. Det er bedre, end når man har dem en gang
hver torsdag. For så var det tit, at når man så kom til torsdag, var
de måske syge, eller der var en studerende, der skulle afprøve et
projekt. På den måde bakkede man ligesom tilbage, og selve me-
toden bremsede for udvikling. Så der bliver det noget med, at vi
sætter os ned med vores årskalender og lægger planer for sådanne
forløb.

De pædagogiske medarbejdere reflekterer over, hvordan hverdagens pæ-
dagogiske praksis præger de udsatte børn, og over, om de kulturelle koder,
barnet kommer med hjemmefra, risikerer at være i modstrid med institu-
tionens bidrag. Refleksioner af denne slags bidrager til, at pædagogen går
videre i sin søgen efter mulighederne for ikke at forstærke problemerne hos
udsatte børn og deres familier og dermed give dem yderligere nederlag.
Dette er faktisk en af de store problematikker, som pædagogerne fremhæ-
ver under interviewene, nemlig forskellen på institutionens og barnets
baggrundskoder og normer:

Vi kan give dem alle de positive oplevelser og det ’helle’, det kan
være at være her i institutionen. De kan få oplevelsen af at have
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nogle andre rollemodeller, nogle forslag til andre måder at leve
livet på. Vi har jo læst, hvordan mange mønsterbrydere, der klarer
sig godt, er børn, som på et eller andet niveau har haft andre
voksne, som har stillet nogle alternativer op i barnets univers. Det
er det, vi kan gøre.

Analysen viser, at pædagoger og ledere i høj grad bruger sig selv som
redskab for at kunne løse opgaven. Handleberedskaber, kontrol over ydre
betingelser og identitet spiller sammen og udgør den faglighed, som er
central, når udsatte børn skal støttes i deres livsmod, tro på sig selv og tillid
til omverdenen.

Omvendt viser analysen, at det netop kan være det allermest pro-
blematiske at tage kontrol over de ydre betingelser, idet pædagogerne ofte
befinder sig i en presset situation på institutionen, hvor handle- og foran-
dringstvangen er tydelig. Vilkår for udvikling af identitet og handlebered-
skaber kan i den form for arbejdsmiljø være truet, med konsekvenser for at
institutionen som helhed og/eller den enkelte pædagog kan føle sig mag-
tesløs over for opgaven. Det er endvidere ikke svært at forestille sig, at man
som pædagog i mindre grad føler sig rustet til at varetage opgaven med
socialt udsatte børn, når alle kræfter skal mobiliseres over for mange børn,
som alle har et stort behov for nærvær.

Vægtning af uddannelse og efter/videreuddannelse
Et af spørgsmålene i både spørgeskemaet og i de kvalitative interview var:
Ruster pædagoguddannelsen godt nok til at tage vare på problemstillingen
vedrørende udsatte børn?

Cirka en fjerdedel af alle ledere vurderer, at grunduddannelsens
kvalitet eller mangel på samme ’i meget høj grad’ og ’i høj grad’ er en
barriere, der gør det vanskeligere at gennemføre arbejdet med udsatte børn
tilfredsstillende. Det vil sige, at pædagogerne oplever, at de mangler viden
og færdigheder i forhold til den problemstilling, som de er sat over for med
udsatte børn. Endvidere er det næsten halvdelen af alle ledere, der oplyser,
at dette forhold i nogen grad er en barriere. På samme måde viser det sig,
at næsten halvdelen vurderer efter- og videreuddannelse som mangelfuld.

I spørgeskemaet blev pædagogerne bedt om at prioritere de behov,
som de mener skal opfyldes, hvis opgaven skal kunne udføres optimalt.
Tallene taler deres tydelige sprog. Personalemæssige ressourcer, som mod-
svarer institutionens behov, savnes. Dette svar kan både tolkes som behov
for viden og kurser i forbindelse med at forstå socialt udsatte børn og som
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et behov for at inddrage familien noget mere og bedre. Fra teksterne i de
åbne spørgsmål (se kapitel 1) om den ideelle indsats får vi mere nuancerede
oplysninger om, hvad de pædagogiske medarbejdere ville bruge disse res-
sourcer til.

Ruster pædagoguddannelsen og efter/videreuddannelse pædago-
gerne godt nok til at tage vare på problemstillingen vedrørende socialt
udsatte børn? Svaret er nej. Selvom mange ledere og pædagoger synes, at
de gør en forskel – som det ses af den kvalitative analyse – så mangler der
ifølge denne undersøgelses resultater overordnet set ’personaleressourcer,
der modsvarer institutionens behov’. Der er altså bred enighed om blandt
de interviewede (ledere og pædagoger), at uddannelsen ikke ruster pæda-
gogerne nok til opgaven med socialt udsatte børn. Der mangler forbin-
delse mellem praksis og teori. Det, man lærer på seminariet, er slet ikke
nok til at klare den praksis, der venter derude. Der skal bygges videre på
den viden, seminariet giver, og kompetenceløft er en nødvendig forudsæt-
ning:

Jeg vil sige, man får noget viden med sig fra uddannelsen om de
særlige problemer, der ligger i det at være socialt udsat, men når
man så kommer ud i praksis, ser det hele anderledes ud. Så ét er
teori – noget andet er erfaring. Jeg synes, at erfaringen har gjort
mig bedre rustet til det. Men jeg kan godt stadig have det lidt
mærkeligt, når vi skal til det igen, fordi det er et rigtig ømtåleligt
emne. Det er rigtigt, rigtigt svært, og somme tider bryder foræl-
drene sammen osv. Man skal være stærk.

En pædagog refererer til, at noget af den viden, man får på seminariet,
handler om, at barnet lige fra fødslen påvirkes af alle de oplevelser og det
samspil, mor og barn har sammen. Hvis barnet fx har kolik eller noget
andet forholdsvis simpelt, kan forældrene få et helt anderledes syn på
barnet fra starten, end de ville have haft, hvis barnet var mere imødekom-
mende og fremkommeligt. Om social arv lærer man bl.a., at en ressour-
cestærk familie har overskud til at tackle sådanne problemer og sige til sig
selv, at det snart går over, mens en ressourcesvag familie lettere kan gå ned
på det og miste kontakten til barnet.

Den form for viden er med til at fremstille social arv som ’res-
sourcesvaghed’, hvilket kan betyde, at pædagogstuderende allerede tidligt
får tilført en deterministisk tænkemåde. Ejrnæs (1999) har ivrigt gjort
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opmærksom på, at det kan få selvforstærkende effekter, hvis professionelle
går til opgaven ud fra en sådan synsvinkel.

Det gælder ikke mindst, når man tilsyneladende ikke lærer noget
på uddannelsen om, hvordan pædagogers og institutionens måde at for-
holde sig på påvirker børn, eller lærer noget om, hvilke pædagogiske red-
skaber, der kan bidrage til at bryde nogle af de negative mønstre, som
udsatte børn har tilegnet sig gennem socialiserings- og dannelsesprocesser
i deres tidlige liv. Nogle pædagoger udtrykker, at det, de har lært på semi-
nariet om børns udvikling set i et relationelt perspektiv, godt kan bruges
fagligt, og at man dermed kan føle sig parat til at gå ind i opgaven ved at
være bevidst om, at sociale samspil mellem barn og voksen har stor be-
tydning. Men det ændrer ikke ved de tilbagevendende problemer, som
nævnes i pædagogernes overvejelser over, hvad seminariet og pædagogud-
dannelsen har givet dem, og hvad den ikke har givet dem. Det er især
handlekompetencens dybereliggende elementer, der ikke er udviklet gen-
nem uddannelsen, eller gennem senere videreuddannelse og erfaringer fra
praksis.

Jeg synes ikke, man er særligt godt rustet. Men der er jo heller ikke
så forfærdeligt mange muligheder for at komme ud i praktik og
erfare det. Så du kan faktisk blive pædagog uden nogen form for
erfaring. Du har måske været ude på en institution for udviklings-
hæmmede, men det er ikke sikkert, og det burde være obligato-
risk, at vi møder pædagogiske problemstillinger inden for alle
områder.

Citaterne underbygger antagelsen om, at kompetenceudvikling, som pæ-
dagogerne har behov for med hensyn til at kunne mestre opgaven og
handle i forhold til den, savnes. Der savnes eksempelvis kompetence inden
for kommunikation og det at være sammen om at tage kontrol over situ-
ationen sammen med forældre. Disse aspekter er alt for lidt berørt i pæ-
dagoguddannelsen, og det er kritisk, at det er op til praktikpladserne at
sørge for det.

Jeg synes, der burde lægges meget mere vægt på træning i konkret
at håndtere problematiske situationer i hverdagen. For eksempel
på, hvordan man tackler en vanskelig samtale. Det er noget, som
den videre uddannelse og erfaringsdannelse i institutionerne, dvs.
praktikken, må tage sig af. Hvis man så er i praktik på en insti-
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tution, hvor der ikke lige drages sådanne aspekter ind, så kan det
være svært at gå ud og løse opgaverne. I princippet kan du komme
ud som færdig pædagog og stå i en situation, hvor du skal kunne
tackle problemet vedrørende udsatte børn. Men det har du ikke
forudsætninger for. Det kan du ikke.

En af institutionerne er selv en uddannelsesinstitution, og herfra hævdes
det desuden, at man i de senere år har mødt flere og flere studerende, som
ikke er rigtigt sporet ind på arbejdet med udsatte børn.

... og det kan blive en af de situationer, hvor man griber det forkert
an, og den familie får ikke den hjælp, de kunne have fået, så [der
skal være] mere håndtering af nogle af de faktiske ting, man står
over for.

Løsningen er, set fra institutionens side, at ophæve deres praktikaftale med
den studerende, hvis man kan se, at vedkommende ikke lever op til de krav
og forventninger, der ligger i den pædagogiske opgave. Institutionen står
fast og siger, “det vil vi ikke diskutere, for vores kommende kollegaer skal
kunne noget”. Så hvis en studerende bortdømmes, er det, fordi instituti-
onen er klar over, at de krav, der stilles fremover, gør, at pædagogen skal
kunne begrunde sine valg fagligt. Men ifølge interview med pædagoger er
der andre praktikinstitutioner, der ikke tager opgaven så alvorligt som
denne.

Ifølge pædagogerne ser det ud til, at tilfældigheder risikerer at råde
på dette område, og at der burde indgå kompetenceudviklende aspekter i
pædagoguddannelsen. Man kan mellem linjerne ane et læringssyn, der går
ud på, at uddannelsen skal ’fodre’ de studerende med teoretisk viden, mens
det praktiske skilles fra og lægges ud til en efterfølgende selvstændig pro-
ces, der består i at gøre sig erfaringer som pædagog efter endt uddannelse.
Der skal selvfølgelig tages forbehold for dette resultat, som indtil videre
fremstår som et postulat. Men det gør det ikke mindre vigtigt at påpege,
at undersøgelsen kan sandsynliggøre, at her er nogle vigtige problematik-
ker på spil, som giver anledning til, at det formidlede menneske-, videns-
og læringssyn allerede under pædagoguddannelsen risikerer at kunne fast-
holde problematikker vedrørende social arv.

En sidste problemstilling, der træder frem af materialet, og som
knytter sig til opfattelsen af pædagoguddannelsen, er dens status og fag-
lighed.
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Jeg synes, det faglige burde vægtes højere. Jeg synes, det er et alt
for lavt fagligt niveau, og der er alt for mange studerende, der går
igennem, som ikke burde være pædagoger. I en årrække har der
manglet pædagoger. Det gjaldt om at få så mange ud som muligt,
uddannelsen gives merit, og jeg ved snart ikke hvad. Dertil kom-
mer, at vi ved, at sagsbehandlere sender narkomaner og alkoholi-
kere på uddannelsen. Det er forfærdeligt, at folk, der ikke er i
stand til at tage vare på sig selv, skal være pædagoger og tage
ansvaret for børn { Der er helt klart et for lavt niveau.

Konklusionen på de spørgsmål, der er belyst her, er, at der generelt ønskes
en højere andel af uddannet personale, mere faglighed í retning af udvik-
ling af handlekompetencer og i den sammenhæng mere viden om den
specifikke problemstilling end den, der er til rådighed i institutionerne.

Der er ifølge andre dataindsamlinger indlysende forskelle på kom-
munerne (Smith et al., 2002) og institutionerne, hvad angår faglighed og
satsninger i retning af fælles kompetenceudviklingsløft (jf. også Jensen,
2004). Men når institutioner satser meget på faglighed, ansættelse af ud-
dannet personale samt højnelse af udviklingsstandarden, sker det ofte på
bekostning af tid og normeringer. Det kan få konsekvenser i retning af, at
man ikke synes, man har kontrol over de ydre betingelser eller har et
adækvat handleberedskab. Andre steder vægtes det højere at have så mange
hænder som muligt, dvs. at en forbedring af normeringerne sker på be-
kostning af fagligheden. Og her er handlekompetence hos den enkelte og
i den samlede personalegruppe mere i bund. Der er således hele tiden tale
om, at det er prioriteringer, der styrer opgaveløsningen, idet budgetterne
ikke øges i takt med opgavens karakter og omfang. På den måde kan den
pædagogiske faglighed og muligheder for opkvalificering lide trange kår.

OPSAMLING

Afslutningsvis samles analysen i nogle betragtninger over sammenhænge
mellem de ’indre’ forhold (belyst i kapitel 4) og de ’ydre’ betingelser, som
er præsenteret her. Resultaterne viser, at pædagogerne hyppigt vurderer, at
opgaven med udsatte børn er vanskelig at løfte, og at mange ikke tror på,
at arbejdet har en langtidseffekt. De største barrierer i forhold til at yde
den optimale indsats over for udsatte børn er ifølge spørgeskemaet, at der
savnes personaleressourcer, som modsvarer institutionens reelle behov.
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Endvidere fremhæver to tredjedele af pædagogerne, at man skal være mere
opmærksom på de socialt udsatte børn og sætte deres særlige behov på
dagsordenen. Svaret vedrørende personaleressourcer kan tolkes som ud-
tryk for en form for afmagt, der er knyttet til det forhold, at institutio-
nernes samlede handlekompetencer i forhold til opgaven ikke udvikles.
Ydre forhold gør det vanskeligt at tage kontrol og udvikle handlebered-
skaber internt i institutionen, ligesom indre personlig afmagt hos den
enkelte pædagog og leder over for opgaven kan gribe hindrende ind. Bag
ved svarene om at være mere opmærksomme på de udsatte børns behov
ligger der desuden den udtrykte manglende viden om, hvad der skal til for
optimalt at støtte disse børn.

Alt i alt peger analysen på et behov for efter- og videreuddannelse,
som ruster pædagogerne til det forebyggende arbejde. Men det er uddan-
nelsesforløb som gør det muligt for deltagerne at udvikle dybereliggende
lag af kompetencen, kontrol over ydre forhold og handleberedskaber. Ele-
menter, som oftest ikke lige ’læres’ på et enkeltstående kursus. Pædagoger-
nes rolle skal, som en leder udtrykker det, være at:

være nærværende og glade, at kunne indgå i et fællesskab med
børnene, respektere dem og skabe gode relationer mellem barn og
voksen. Der er brug for større refleksion, og pædagogerne har
behov for at gennemgå en personlig udvikling (personlige og so-
ciale kompetencer) for at kunne rumme alle børn.

Det vil sige, at professionens selvforståelse (identitet) ifølge pædagogerne
har brug for et løft (se også Jensen, 2004). I de institutioner, som satser på
et kompetenceudviklingsløft af personalegruppen, og som prioriterer an-
sættelse af uddannet personale, ser det ud til, at man oplever, at man selv
kan løfte opgaven, at man har handleberedskaber. Andre institutioner føler
sig så pressede af ydre vilkår, at hverdagen blot skal hænge sammen, hand-
leberedskaberne er helt fraværende eller truede.

Pædagogernes udsagn viser, at hvis daginstitutioner skal kunne
gøre en forskel, kræver det bedre vilkår og muligheder samt lydhørhed og
respekt fra omgivelserne. Kort sagt: Pædagogerne vurderer, at de både har
brug for et fagligt og et personligt kompetenceløft samt en oplevelse af at
kunne mestre ydre betingelser.

Rammebetingelserne rummer således flere barrierer end mulighe-
der for at føre en indsats over for socialt udsatte børn. Der er to overord-
nede problemstillinger:
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v Det ’ydre’ pres i form af udefrakommende krav om omstillingsparat-
hed fra system, forvaltning og lovgivning, af at flere opgaver lægges
over på institutionerne, og af at tidlige forebyggende indsatser over for
udsatte børn forventes uden de nødvendige betingelser

v Det ’indre’ pres i form af stresset arbejdsmiljø, personaleudskiftninger,
mangelfuld viden om og faglighed i forhold til social arv, herunder
socialt udsatte børns behov og indsatser, der modsvarer sådanne behov

Barrierer mod forandringer handler således om strukturelle forhold, som
bremser konkretiseringen af pædagogernes visioner og om holdninger i det
forvaltningsmæssige system til at være parate og inddrage relevante aktører
på et tidligt tidspunkt. Men også holdninger til selve fænomenet ’indsat-
ser’ kan være en barriere, hvilket især forekommer, når arbejdet med fa-
milierne foregår på måder, der er medvirkende til, at socialt belastede børn
bliver en slags klienter i systemet. Allerede i 1996 fandt Christensen nogle
af de samme barrierer. Det ser altså ud til, at det danske samfund stadig
risikerer at bidrage til at forstærke udsatte børns problemer i daginstituti-
onerne, selvom lovgivningen lægger op til, at daginstitutionerne skal være
et forebyggende tiltag.

For at vende udviklingen, dvs. nedtone barriererne og optone
mulighederne med henblik på, at det forebyggende arbejde reelt kan få de
tilsigtede effekter og ændre de udsatte børns livschancer, ser det ud fra
undersøgelsens resultater ud til, at tre faktorer er væsentlige at arbejde
videre med:

v Handlekompetenceløft i institutionerne
v Interventionsstrategier
v Opbakning fra det politiske og det kommunale system
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KAPITEL 6

OPSUMMERING

INTRODUKTION

Denne undersøgelse har belyst problemstillingen, hvorvidt og hvordan
daginstitutioner gennem tidlige forebyggende indsatser kan støtte børn,
der vokser op under svært belastede vilkår (udsatte børn).

Det har vist sig, at der ikke er entydige svar på spørgsmålet. Der
er en risiko for, at begrebet social arv bruges som udtryk for determinisme,
og hvis professionelle eller andre aktører i debatten anvender begrebet
således som en forudsigelse, kan omgivelserne få negative forventninger til
de udsatte børn og deres familier. Omvendt er der en risiko for, at udsatte
børn bliver ladt i stikken, hvis ikke vi forsøger at identificere de mulighe-
der og de eventuelle samfundsmæssige reproduktionsmekanismer, der gør
sig gældende i daginstitutionerne og i forvaltningssystemerne. Ved at sætte
ord på problematikken og gøre det klart, hvad børn præget af social arv har
brug for, og hvad der skal til for at kunne hjælpe de udsatte børn, er det
muligt at tilføre forskningsfeltet ny viden og en forståelse af de faktorer,
som kan ses både som muligheder og som barrierer i forbindelse med
daginstitutionernes opgave som et forebyggende tilbud.

Formålet med forskningsprojektet har i forlængelse heraf været at
tage fat på problemstillingen ved at undersøge, hvordan de pædagogiske
medarbejdere opfatter opgaven, dvs. hvad de mener er de udsatte børns
karakteristiske og særlige behov, og hvori opgaven ’at være et forebyggende
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tilbud for socialt udsatte børn’ består, hvilke pædagogiske strategier og
indsatsformer der finder sted i danske daginstitutioner, hvordan disse og
daginstitutionslivets generelle betydning for udsatte børn vurderes (effek-
ter), og hvilke barrierer der er til hinder for, at daginstitutioner kan gen-
nemføre det, de selv vil kalde den optimale indsats.

Fokus i undersøgelsen er indsatser i forhold til de børn, som ifølge
Serviceloven (2004) betegnes som ’truede børn’, dvs. børn med vanske-
ligheder og særlige behov som følge af belastede opvækstvilkår, her kaldet
’socialt udsatte børn’. Socialt belastede vilkår kan dreje sig om langvarig
arbejdsløshed, fattigdom, misbrugsfamilier, hårdt belastede lokalmiljøer,
langvarige sygdomme og/eller psykiske lidelser i familien, vanskelige skils-
misser eller problematiske familie- og/eller boligforhold. Vi er i Forsk-
ningsprogrammet om Social Arv, som denne undersøgelse er en del af,
opmærksomme på, at den måde, man benævner problemer på, er sociale
konstruktioner, der i sig selv kan blive en del af problemet.

Undersøgelsen har vist, at daginstitutionerne kan spille såvel en
negativ som en positiv rolle over for socialt udsatte børn.

For det første er det påvist, at forskellige former for selektions-
processer og -mekanismer kan være på spil i daginstitutionerne og uinten-
deret være med til at forstærke eller fastholde børn med vanskeligheder i
deres udsatte position (jf. kapitel 3). Pædagogernes forventninger til bør-
nene, dvs. deres børnesyn og normalitetsbegreber, angiver fx, hvilken ret-
ning pædagogikken tager, og får betydning for barnets selvopfattelse og
udviklingsmuligheder.

For det andet er det påvist, at retorikken, dvs. den måde begrebet
social arv og udsatte børn anvendes på, griber ind og påvirker den an-
vendte pædagogik. På trods af gode intentioner kan det således være mang-
lerne, man får øje på, og et negativt børnesyn, som kommer i fokus, når
der tales om indsatser over for udsatte børn, mens det generelle pædago-
giske billede er, at der bygges på et ressourcesyn (jf. kapitel 4). Hvis pæ-
dagogerne taler om fx kompetenceudvikling, men alligevel skælder ud,
irettesætter eller vurderer udsatte børn som ’inkompetente’, ligger der
implicit en barriere gemt i forhold til at sætte ind og give den støtte, som
udsatte børn har behov for.

For det tredje viser det sig, at sådanne dilemmaer – at man mod
intentionen er medvirkende til eksklusion af udsatte børn – kan være
vanskelige at forholde sig til, hvis man som pædagog føler sig presset af de
aktuelle arbejdsvilkår, som ikke virker befordrende for udvikling af pæda-
gogiske ideer og nye former for indsatser (jf. kapitel 5). Endelig har det vist
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sig, at pædagoger har brug for mere viden, men frem for alt brug for at
udvikle deres kompetencer i dybere forstand end til et videns- og færdig-
hedsniveau. De har brug for at udvikle handlekompetence, som også rum-
mer elementer af mestringsevner, identitet og handleberedskaber.

Vi har dog også påvist, at daginstitutionerne kan gribe ind og
støtte børn med særlige behov. Den internationale interventionsforskning
viser bl.a., at det kan lade sig gøre at bryde mønstrene for social arv ved at
sætte ind med indsatser lige fra daginstitutionsalderen (jf. kapitel 1), og
mestringsforskningen viser, at onde cirkler kan brydes, hvis børnene mø-
der nye muligheder i deres liv, fx møder betydningsfulde voksne, som ser
og tager afsæt i barnet der, hvor det er. Denne undersøgelses sociologiske
grundantagelse er, at de onde cirkler kun kan brydes, hvis det lykkes at få
øje på såvel individuelle signaler som sociale udstødningssignaler (relatio-
nelle signaler) med henblik på en sammenhængende analyse af de faktorer,
der spiller ind.

I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater, og
konklusionerne lægger sig tæt op ad det overordnede spørgsmål om, hvor-
vidt daginstitutionerne kan gøre en forskel.

UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER

Flere socialt udsatte børn i daginstitutionerne
Socialt udsatte børn fordeler sig ifølge undersøgelsens datagrundlag ujævnt
i de forskellige daginstitutioner, som indgår i undersøgelsen. En mindre
andel af institutionerne har ingen socialt udsatte børn, mens størsteparten
oplyser, at de i større eller mindre omfang har socialt udsatte børn (jf.
kapitel 3). Resultatet støttes som vist i kapitel 1 af Christensens undersø-
gelse (1996). Christensen fandt, at ca. en femtedel af institutionerne ikke
havde socialt udsatte børn, mens nærværende undersøgelse har vist, at ca.
en ottendedel af institutionerne ikke har socialt udsatte børn (jf. Jensen,
2004, 13).

En tolkning af, hvorfor der i denne undersøgelse alligevel er færre,
der oplyser, at de ikke har udsatte børn, end hos Christensen, kan være, at
der er sket en forskydning siden Christensens undersøgelse. Flere danske
børn er i institution, og antallet af udsatte børn i institutionerne er derfor
også steget. En anden tolkningsmulighed er, at der er forskel på definiti-
onen af socialt udsatte børn, og en tredje tolkningsmulighed knytter sig til
det forhold, at institutioner, som ikke har problemstillingen inde på livet,
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kan have fravalgt at besvare skemaet. Den mest plausible tolkning er, at der
i dag, otte til ti år efter Christensens undersøgelse, er en større andel børn
generelt og dermed også flere socialt udsatte børn i landets daginstitutio-
ner.

Institutioner, som er udvalgt til denne undersøgelses kvalitative
del, repræsenterer institutioner med ’høj belastningsgrad’ (dvs. fra 20 til 50
pct.). Belastningsgraden i de udvalgte institutioner er ikke alene høj, men
har været stigende inden for de sidste ti år, et forhold, som påvirker ar-
bejdsvilkår og pædagogernes oplevelse af at kunne gøre tilstrækkeligt for at
opfylde udsatte børns behov.

Hele den pædagogiske arbejdsopgave har således ændret sig, hvil-
ket ifølge det faglige personale indebærer en oplevelse af mangel på ro og
tid til eftertænksomhed og til en systematisk planlægning af indsatser over
for udsatte børn.

Synliggørelsesmetoden fremhæver signaler, men fokuserer på
mangler
Stort set alle ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere oplyser, at de kan
identificere de signaler, som udsatte børn sender. Men ved at spørge spe-
cifikt, om der tages særlige synliggørelsesmetoder i brug, er de pædagogiske
medarbejdere mindre klare i deres udmeldinger.

80 pct. af institutionerne oplyser, at de tager bestemte synliggø-
relsesmetoder i brug, mens 17 pct. ikke anvender sådanne metoder. Dette
viser, at selvom alle ved, at disse børn udsender signaler på evt. mistrivsel,
er det langtfra alle, der har et specifikt billede af, hvad det er for symp-
tomer, og ved, hvilket fælles sprog der gør det muligt at kommunikere
indbyrdes om problematikken. Ofte tjener synliggørelsesmetoder til at
afdække ’fejl’ og ’mangler’ hos det enkelte barn, mens metoderne, som
anvendes til identifikation af risikoprocesser, som ligger i selve pædago-
gikken, i de sociale relationer og positioner mellem børn, ikke inddrages.
Den kvalitative analyse viser, at en nytænkning er på vej, dvs. at ressour-
cesynet finder vej ind i ’barnets bog’ og pædagogernes dagbogsoptegnelser.
En enkelt institution har endvidere identificeret en metode, som kaldes en
’pædagogisk værktøjskasse’ (jf. kapitel 4), som anvendes med henblik på
iagttagelse af udsatte børns samspil med omgivelserne.

Resultaterne bidrager til en forståelse af det udsatte barns indivi-
duelle problemstillinger, men også til, at et såkaldt ’mangelsyn’ bæres vi-
dere. Der er tilsyneladende stadig tradition for at se efter børns vanskelig-
heder og særlige behov, når man taler om indsatser, selvom de generelle
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pædagogiske principper er ressourceorienterede. Mangelsynet begynder
allerede ved Servicelovens (2004) terminologi i beskrivelsen af ’truede
børn’ og en fokusering på disse børns ’vanskeligheder og særlige behov’.
Det ser ud til at fortsætte ude i institutionerne, hvis man ikke bevidst
arbejder med at kalde problemstillingerne noget andet –eller flytter op-
mærksomheden fra det enkelte barn til de pædagogiske processer.

Konklusionen er, at man i institutionerne får øje på problemstil-
lingerne især ved at tage systematiske synliggørelsesmetoder i brug, som
fokuserer på at identificere børns behov og vanskeligheder. Kun et min-
dretal af institutionerne søger systematisk viden om samspillet mellem
barn og pædagogik. Resultatet kan tolkes i retning af, at systemet er ind-
rettet på en sådan måde, at hvis der skal gives støtte udefra, sker det på
baggrund af traditionelle indberetningsformer, som fokuserer på det en-
kelte barns problemer. Derved sniger terminologien og retorikken på feltet
sig ind og er med til at påvirke det faglige personales synsvinkler på barn
og problem. Endvidere lægger terminologien op til at antage et individ-
perspektiv og derved cementeres den traditionelle forestilling om, at det er
risikobørn, der skal identificeres, frem for risikoprocesser.

Sammenholdes resultaterne med den internationale forskning (ka-
pitel 1), ser vi, at indsatser, der er gennemført i udlandet med påviste
langtidseffekter, dvs. interventioner, som starter tidligt med en systematisk
indsats i bestræbelsen på at styrke børn i en bred kompetenceudvikling,
ikke har fundet vej ind i de danske institutioner.

Pædagogik i en postmoderne tid
Undersøgelsen er gået tæt ind på institutionernes oplysninger om de kon-
krete pædagogiske principper og praksis. Fra den kvantitative del af un-
dersøgelsen får vi indtryk af, at en stor del af institutionerne (84 pct.)
arbejder ud fra nogle bestemte og fælles pædagogiske principper.

Størsteparten af alle institutionerne fremhæver, at det at fremme
børns selvstændighed, at udvikle børns kompetencer (intellektuelt, socialt
og følelsesmæssigt) og at motivere børn til at lære er vigtige pædagogiske
principper, men også, at et tæt samarbejde med forældrene er vigtigt.

Hvis man satser på en bred kompetenceudvikling til morgensam-
lingen, i skolegruppen eller gennem den frie leg på legepladsen, risikerer
man at hægte de mest udsatte børn af (jf. kapitel 3). Den store satsning,
som går ud på, at børn skal ’kunne meget’ og være ’selvstændige’, kan være
vanskelig at håndtere for børn, der er sårbare som følge af opvæksten under
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socialt belastede vilkår. Udsatte børn har stærkt brug for en voksen til at
vise vej.

Der arbejdes således i vid udstrækning ud fra postmoderne pæ-
dagogiske dannelsesidealer, dvs. idealer om kompetenceudvikling, selv-
stændighed og motivation til at lære. Hvordan idealerne i praksis virker på
udsatte børn, kan vi læse ud af undersøgelsesresultaterne vedrørende pæ-
dagogers vurderinger af effekt, men vi kan ikke af resultaterne konkret se
børnenes egne oplevelser eller vurdere deres faktiske kompetenceudvik-
ling. Spørgsmålet er, hvordan der konkret arbejdes, og om de pædagogiske
principper hjælper de udsatte børn eller snarere låser dem fast i bestemte
forestillinger og derved kommer til at udløse selektionsprocesser.

For få ressourcer og for dårligt samarbejde
Resultaterne viser, at det især er to former for indsatser, der tages i brug i
institutionerne: 1) synliggørelse og 2) støttepædagog, men også tværfagligt
samarbejde og involvering af forældrene fungerer som indsatser. Behovet
for at tilknytte en støttepædagog til daginstitutionens børn og at øge det
tværfaglige samarbejde med andre faggrupper, fx psykolog og socialrådgi-
ver, kan ikke opfyldes ved hjælp af de ressourcer, der stilles til rådighed af
kommunerne. Ressourcerne er ganske enkelt for få. Det tværfaglige sam-
arbejde nævnes i forbindelse med, at institutionerne oplyser, at støttepæ-
dagog, stuepædagog, leder og eksterne parter samarbejder om at planlægge
og sætte mål for støttepædagogens arbejde. Men i øvrigt oplyser ca. en
fjerdedel af institutionerne, at det tværfaglige samarbejde er vanskeligt at
etablere og få til at fungere (jf. Jensen, 2004, 25).

Samarbejdet mellem institution og forvaltning vurderes af de pæ-
dagogiske medarbejdere at fungere utilfredsstillende. Institutionerne kan
være nok så aktive i forbindelse med at informere forvaltningen om disse
problemstillinger, men oplyser, at den forvaltningsmæssige støtte ofte ude-
bliver. Den kvalitative del af undersøgelsen viser, at forvaltningen giver
sparsomme eller slet ingen informationer. Det vil sige, at det at lave ind-
beretninger, som bare får lov at ’ligge’ i halve til hele år har en demotive-
rende effekt på institutionernes aktiviteter i den sammenhæng. Instituti-
oner vælger derfor ofte at holde oplysningerne for sig selv, idet man er af
den opfattelse, at de afgivne informationer ikke tages alvorligt.

Indsatserne i de danske institutioner risikerer at blive tilfældige og
afhængige af, om der er ’overskud’ og ’ildsjæle’ i institutionerne. Eller af,
om de enkelte kommuner virkelig sætter alt ind på at styrke dette område
og betaler, hvad det koster. Der er ikke noget i nærværende undersøgelse,

146 OP SUMMER I NG



JOBNAME: No Job Name PAGE: 147 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

der tyder på, at samlede kommunale tiltag eksisterer på undersøgelsestids-
punktet (2001-2004).

Ingen effekt på langt sigt
Med hensyn til effektvurderinger viser resultaterne i modstrid med idealet
om ’daginstitutioner som et forebyggende tilbud’, at størsteparten af in-
stitutionerne vurderer, at det er ’meget svært’ eller ’ret svært’ at gennemføre
den optimale indsats i praksis. Og det til trods for, at en relativt stor andel
pædagoger (ca. 75 pct.) oplyser, at institutionens arbejde med at støtte
socialt udsatte børn fungerer ’godt’ eller ’meget godt’.

Svarene kan tolkes på mindst tre måder. For det første kan de
tolkes sådan, at institutionernes ydre vilkår er for ringe til, at man kan gøre
noget virkelig effektivt, dvs. der savnes opbakning fra forvaltningen. For
det andet kan svarene tolkes sådan, at det pædagogiske personale ikke selv
mener, at deres faglighed på dette felt er tilstrækkelig høj, og for det tredje
sådan, at de problemstillinger, som socialt udsatte børn bærer på, anses for
at være så fastlåste, at man ikke tror på, at det almene tilbud kan afhjælpe
et samfundsskabt problem, som negativ social arv er udtryk for.

Konklusionen er, at pædagogerne tror på nogen effekt, men ikke
på effekter, der rækker meget længere ud over den tid, børnene er i dag-
institutionen. Forventningerne til, at daginstitutioner kan bryde den so-
ciale arv, er således ringe blandt de pædagogiske medarbejdere. Vi har ikke
fundet andre undersøgelser, der har belyst medarbejderes forventninger til
effekter, men det er en væsentlig problemstilling at arbejde videre med.

Rammebetingelser forhindrer indsatser
Undersøgelsen kaster endvidere lys over institutionernes vurderinger af
rammebetingelser og arbejdsvilkår.

Vi har set, hvordan kontakt med andre faggrupper kan være be-
grænset, og at dette forhold er en vigtig barriere mod forandringer. Støtte
til socialt udsatte børn kræver særlig fagkundskab og en ydre opbakning i
form af ekstra ressourcepersoner og tværfagligt samarbejde. Men hvad
oplyser institutionerne selv som barrierer for en god eller bedre indsats
over for socialt udsatte børn?

En barriere er segregeringsproblematikken, dvs. ophobninger af
socialt udsatte børn i bestemte landsdele, bydele og lokalområder samt i
enkelte institutioner. Dette fund støttes af de nyeste undersøgelser på
området, nemlig Glavinds undersøgelse fra 2004. Andre barrierer er nor-
meringer, fraværet af en støttepædagog, gruppestørrelser og for få uddan-
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nede pædagoger. De er alle barrierer, der er forårsaget af ydre forhold.
Endelig viser det sig, at behovet for mere tid til det enkelte barn, dvs. færre
børn pr. voksen og eksternt samarbejde er uopfyldte, hvorfor de også må
opfattes som væsentlige barrierer, som man skal forholde sig til, hvis man
ønsker forandringer.

Den kvalitative del af undersøgelsen viser, at ydre forandringer
stiller pædagogerne over for en helt ny pædagogisk opgave i tilknytning til
de opdragelses- og dannelsesidealer, der ligger i tiden, og som er med til at
udgøre nogle nye grundvilkår, der kan være vanskelige at få hold på.
Pædagogerne sættes endvidere i en presset situation, som også kan påvirke
den måde, opgaverne vedrørende socialt udsatte børn bliver gennemført
på. Institutionerne løser den nye opgave overordnet ved hjælp af tre stra-
tegier: kritisk refleksivitet, fleksibilitet eller kreativitet, hvoraf strategien
kreativitet er den mest innovative (forandrende), idet den fokuserer på at
højne fagligheden hos pædagogerne og organisere sig ud af de problemer,
der opstår.

I institutionerne lægges der stor vægt på forældresamarbejde som
pædagogisk princip. Social arv er et ’sårbart’ emne. Det er krævende at tage
de svære samtaler, og når det endelig lykkes at få en nær forældrekontakt,
kan samarbejdet med de eksterne parter og forvaltningen komme til at
ødelægge den. Nogle pædagogiske medarbejdere mener, at forvaltningers
måde at håndtere problemstillingen på, kan være med til at producere
’nomadefamilier’. Her er tale om familier, som vælger at tage deres barn
ud, hvis de føler, at institution eller sagsbehandler kommer for tæt på.
Sådanne valg foretages, hvis ikke den fornødne fortrolighed er skabt. Reg-
ler for tavshedspligt indebærer endvidere, at sagsgangen forlænges, dvs. at
børnene lades i stikken og bliver tabere i spillet mellem system, familie og
institution.

Daginstitutioner kan gøre en positiv – eller en negativ – forskel
Konklusionen på undersøgelsens empiriske resultater lægger op til at forstå
social arv-problematikker som aspekter, der præger børns liv og socialisa-
tionsbetingelser på linje med andre sociale forhold, fx risikofaktorer og
socialt fremmende faktorer.

Daginstitutionerne gør en positiv forskel ved at tilbyde foran-
dringsmuligheder for det enkelte barn eller en negativ forskel ved at fast-
holde eller forstærke den negative sociale arv. Om daginstitutioner gør en
positiv eller en negativ forskel, afhænger af samspillet mellem institution
og barn, institution og forældre samt institution og rammebetingelser
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– og så selvfølgelig af den konkrete pædagogiske praksis, der udfolder sig
midt i sådanne samspil.

Det fremgår således, at social arv ikke kan begrænses til at blive
forstået som en arv, der overføres i samspillet mellem barn og forældre. Det
vil sige, at social arv skal forstås som reproduktion og måske produktion af
social ulighed, hvilket finder sted gennem en lang række institutionelle
processer og mekanismer, hvoraf vi har fået indblik i en del i denne un-
dersøgelse.

Hovedkonklusionen er, at daginstitutionernes betydning må tæn-
kes ind i det spændingsfelt, der opstår i samspillet mellem aspekterne:
samfund, lokalmiljø, familie og institution, og det følgende afsnit inddra-
ger derfor en form for kompleksitetstænkning (som også er illustreret i
figur 2, kapitel 2).

FIRE ASPEKTER AF SOCIAL ARV

Social arv kan opfattes som en form for konklusion på de processer, som
finder sted i familien, i institutionen, i sociale relationer og i andre sam-
fundsmæssige arenaer. Alle processerne påvirker barnets dannelsesproces-
ser, dets oplevelsesevner og dets muligheder for at forstå, tilegne sig nye
muligheder.

Fire aspekter af social arv og deres indbyrdes sammenhænge skal
gengives her: 1) samfundsaspektet, 2) lokalmiljøaspektet, 3) institutions-
aspektet og 4) familieaspektet.

Samfundsaspektet
Når mennesket vokser op i et postmoderne samfund, oplever det kulturel
frisættelse. Det har konsekvenser for forståelsen af social arv-problematik-
ken. Kulturel frisættelse øger menneskets bevægelsesfrihed, idet på for-
hånd fastlagte sociale normer ikke længere bestemmer menneskets livsfor-
løb. Omvendt kan kulturel frisættelse medføre en mere intens søgen efter
identitet, tilhørsforhold og måske en afmægtighed over for tidens krav og
udfordringer.

Desuden kan den kulturelle frisættelse øge polariseringen mellem
samfundsgrupper, idet de mange nye valg, som den kulturelle frisættelse
forårsager, er for ’de få priviligerede’, der kan klare det at skulle vælge.
Derved øges gabet mellem de mennesker, der klarer udfordringerne og
tidens krav om selvrealisering, og de mennesker, der ikke magter at tage
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imod mulighederne og ikke mestrer udfordringerne, der ligger i det selv at
skulle sætte dagsordenen for eget liv og udvikle identitet og handlebered-
skaber. Opdragelse af børn til selvstændighed og kompetenceudvikling i
daginstitutionerne er eksempler på, at hele denne postmoderne opdragel-
sestænkning, der sigter mod et postmoderne dannelsesideal med fokus på
kompetencer, er slået igennem. Det viser sig gennem daginstitutionernes
oplysninger om deres pædagogiske principper. Becks pointer om, at de
mest udsatte grupper har svært ved at tage imod de nye tilbud, som det
postmoderne samfund indebærer (jf. kapitel 1), understøtter vores under-
søgelses fund om, at det postmoderne samfund både kan rumme nye
muligheder og nye vanskeligheder for udsatte grupper – og således øger
institutionernes opgave.

Undersøgelsen viser, at social arv ikke har et manifest udtryk,
hvilket betyder, at vi fx ikke kan udpege en bestemt handlemåde hos
udsatte børn til at være ’social arv’. Derimod kan vi pege på visse frem-
trædende signaler for, at de udsatte børn har følelsesmæssige, sociale, in-
tellektuelle og relationelle vanskeligheder. Vi har set, hvordan børnenes
egen ’habitus’ gør det vanskeligt at tage kontrol over de ydre udfordringer
i daginstitutionen, at mestre dagligdagen og at udvikle handleberedskaber
på lige fod med andre børn (jf. kapitel 3). Vi har også set, hvor svært det
kan være for disse børn at forstå de mere eller mindre implicitte koder i
hverdagen. Begge er forhold, der risikerer at udstøde udsatte børn og holde
dem fast i negative sociale arv. Mulighederne for at udvikle handlebered-
skaber, der kan hjælpe i sådanne situationer, kan være vanskeligt tilgæn-
gelige for bestemte grupper, bl.a. fordi samfundsstruktur, magtforhold og
sociale samspil (det at kende ’spillets regler’) bliver mere og mere uigen-
nemsigtige.

Mulighederne for at forandre udsatte børns livsbetingelser er lov-
givningsmæssigt til stede i daginstitutioner (jf. Serviceloven, 2004), men
gennem analysen er der identificeret en række barrierer for, at sådanne
forandringer kommer i stand med længerevarende virkninger (jf. kapitel
5). Samfundsmæssige betingelser, som slår igennem via forvaltningernes
hårde pres for, at institutioner skal prioritere mellem fx faglighed og nor-
mering, er bare et eksempel på, hvordan de ydre betingelser påvirker in-
stitutionerne og kan medføre en vis afmagt.

Lokalmiljøaspektet
Undersøgelsen påpeger endvidere, at hårdt belastede institutioner ligger i
hårdt belastede lokalmiljøer. Børnene er ofte segregeret på forhånd i et A-
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og et B-hold ved den måde, forældrene vælger institution på. Vi kan ikke
ud fra undersøgelsen sige noget om baggrunden for forældres valg af dag-
institution, og hvorfor forældre vælger forskelligt, men hvis belastninger
hober sig op på bestemte institutioner, kan de samfundspolitiske princip-
per om at give alle lige muligheder hindres. Vi så i analysen (case 1, kapitel
5), hvordan den øgede belastningsgrad har påvirket institutionens perso-
nalesammensætning og det daglige arbejde. Mange af de gamle og erfarne
pædagoger valgte at finde et andet job eller helt at holde op med at arbejde
som pædagog på grund af nedslidning og lav selvforståelse, fordi de ikke
følte, de kunne se sig selv mestre den kæmpe arbejdsbyrde, som den øgede
belastningsgrad førte med sig. Institutionen har derfor i dag en ny perso-
nalesammensætning, der forsøger at tackle problemerne så godt som mu-
ligt, men som hævder, at det kaos, som den øgede belastningsgrad bevirker,
dels kan være til skade for udsatte børn og dels igen belaste personalet. Én
institution forsøger at løse problemerne ved opkvalificering af personalet
og finder ressourcer hertil inden for egne budgetter. En anden institution
søger at løse problemerne ved at finde muligheder for at organisere sig ud
af det, fx ved at søge kommunen om tildeling af flere midler til en skov-
busordning.

Social arv fungerer altså allerede uden for barnet i den måde,
samfundets og institutionernes muligheder forvaltes på. Institutionernes
muligheder, som dels handler om øget belastningsgrad og dels om nor-
meringer og ressourcer, må således ses i tilknytning til lokalsamfundets
struktur. Det vil sige den måde, socialt boligbyggeri, rekruttering til dag-
institutioner, bevillinger af fx støttepædagog mv. fungerer på. Som sådan er
der stor sandsynlighed for, at lokalmiljøet er med til at cementere de
sociale forskelle, der stadig reproduceres i vort samfund. Børns opvækst-
miljø får derved indirekte betydning for den konkrete institutions place-
ring og dermed for mulighederne for forandringer.

Undersøgelsen viser, at det er vanskeligere for institutioner med
høj belastningsgrad at udfylde rollen som et forebyggende tilbud. Den
kvalitative del af undersøgelsen viser, at belastningsgraden påvirker insti-
tutionens overskud i forhold til at kunne rumme alle børn. Udvikling af
pædagogernes handlekompetencer er også afhængig af de muligheder og
vanskeligheder, der ligger i det aktuelle lokalmiljø og i den aktuelle insti-
tutionskultur. Analysen af de kvantitative data antyder en tilsvarende sam-
menhæng mellem selvvurderet institutionseffekt og høj/lav belastnings-
grad.

Der er en tendens til, at lokalmiljø, byggeri og fysiske rammer
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hænger sammen. Det vil sige, at udsatte børn bor i de familier, der har de
mindste lejligheder med dårlig udenomsplads og forringede boligvilkår i
det hele taget, og de samme børn går i institutioner præget af samme
forhold. Det er ikke ualmindeligt, at der kun er ca. 2 kvadratmeter pr. barn
indendørs og tilsvarende på legepladsen. Igen er det kun, hvis institutio-
nerne selv tager initiativer til omprioritering af ressourcerne, at det kan
gøres mere tåleligt, ved fx at tage ud af huset på oplevelsestur, i skoven, til
stranden eller en nærliggende legeplads eller bålplads med én gruppe børn
ad gangen. Det sker imidlertid kun, hvis institutionen selv har en holdning
og overskud til at omorganisere, så forholdene forbedres. Andre undersø-
gelser (jf. kap. 1) har vist samme tendens, hvor svært belastede lokalmiljøer
præger institutionsmiljøet og pædagogernes overskud til at forbedre for-
holdene for de socialt udsatte børn.

Lokalmiljøet kan altså blive en slags medproducent af social arv-
problematikker, idet institutionelle risikoprocesser øges i områder med
store belastningsgrader, uden at yderligere ressourcer, opbakning fra for-
valtningen og kvalificering af personalet følger med. Dette lokalmiljøper-
spektiv må føjes til rækken af antagede faktorer, der bidrager til reproduk-
tion af social ulighed set som chanceuligheder (jf. kapitel 1).

Institutionsaspektet
Institutioners arbejde med udsatte børn påvirkes af såvel samfundsaspektet
som lokalmiljøaspektet, som beskrevet ovenfor. Men især er det de stra-
tegier, som institutionerne vælger i forbindelse med at håndtere de ydre
vilkår og den pædagogiske opgave, der kommer til at påvirke indsatsernes
konkretisering og effekterne heraf.

Undersøgelsen bidrager til at identificere to pædagogiske tilgange
til det at arbejde med socialt udsatte børn (jf. kapitel 4).

I den ene tilgang, forandrings- eller innovationstilgangen, fokuserer
institutionerne på at støtte børn, og institutionernes rolle bliver at give alle
børn mulighed for på lige fod at indgå som aktivt handlende i det post-
moderne samfund (jf. kapitel 4). Her satses på en pædagogik, der åbner for
nye muligheder gennem at støtte børn i en følelsesmæssig, social og kul-
turel kompetenceudvikling. Man søger endvidere at støtte børnene i ud-
viklingen af handlekompetencer, dvs. at man satser på at støtte børn i
udviklingen af de ressourcer og handleberedskaber, der gør dem i stand til
at forstå den verden, der omgiver dem, og handle i den.

De referencer, der lægges til grund for arbejdet i sådanne institu-
tioner, er en opfattelse af den pædagogiske opgave som en kombineret
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omsorgs-, opdragelses- og didaktisk opgave. Denne tænkemåde sætter hele
forståelsen af den pædagogiske opgave knyttet til et læringsperspektiv i
daginstitutioner i spil, når opgaven opfattes som andet og mere end et
relationsarbejde. Der fokuseres på såvel det enkelte barn, dets problem-
stillinger og mulighederne for at støtte det som potentielle risici, der ligger
i selve systemet, dvs. indefra- og udefrakommende krav, vanskeligheder og
barrierer.

I den anden tilgang, kompensationstilgangen, fokuserer institutio-
nerne på at opfylde de socialt udsatte børns udækkede behov. Det, man ser
ud fra denne tilgang, er ofte børnenes signaler på mangler og vanskelig-
heder. Her satses også på at ruste børnene så godt som muligt til at klare
sig og mestre tilværelsen, men fokus er på ’huller’ i børnenes viden og
erfaringer. Det, der ofte observeres, er derfor signaler på mistrivsel hos
børn, og i forlængelse heraf er det følelsesmæssige, sociale og intellektuelle
problemstillinger, der søges kompenseret for.

De referencer, der lægges til grund for arbejdet i en kompensati-
onsorienteret institution, er især omsorgsarbejde og metoder til synliggø-
relse af det enkelte barn. Denne tænkemåde sætter hjælp og støtteforan-
staltninger i fokus, hvilket ofte kræver, at der stilles en individuel diagnose.

De to tilgange, den innovative og den kompenserende, repræsen-
terer to modsætninger. Skitseringen af de to tilganges pædagogiske kon-
sekvenser kan blive nyttig som grundlag for at identificere og gennemføre
forskning i interventionsmuligheder, konkrete indsatsformer og deres ef-
fekter.

Familieaspektet
Undersøgelsen har vist, at socialt belastede vilkår, som påvirker familien, er
en potentiel trussel for barnets almene trivsel og for dets alsidige personlige
og sociale udvikling. Evnen til selvrealisering og til at mestre tilværelsen
(handlekompetencer) kan på baggrund af denne undersøgelse se ud til at
være vanskelig at oparbejde for udsatte børn, som kan karakteriseres ved at
leve et familieliv præget af modløshed og afmagtsfølelse.

Der er påvist en teoretisk sandsynlighed for, at dagliglivet under
økonomisk vanskelige vilkår præger familiers livsmod. Endvidere er der i
andre undersøgelser (jf. kapitel 1) påvist tendenser til, at udsatte grupper
behandles som udsatte, dvs. opfattes som ’inkompetente’, og dette be-
handlerfokus bidrager til ’klientgørelse’ af forældrene, hvilket kan være
med til at forstærke social arv-problematikken. Stempling, som kan blive
en af konsekvenserne, påvirker socialt udstødte gruppers selvrespekt, og de
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udsatte grupper reagerer med forskellige udtryksformer, der har en tendens
til at øge risikoen for at forblive i den udsatte position, socialt og sam-
fundsmæssigt. Identificeret misbrug, psykologiske forstyrrelser, aggressiv
adfærd eller måske passivitet kan være konsekvenserne af forskellige former
for stigma.

Med Bourdieu (1997, 1987, 1984) har vi set, at social arv-pro-
blematikker på familieplanet knytter sig til en social, kulturel og økono-
misk kapital, som placerer udsatte grupper nederst i et samfundshierarki.
Det vil sige, at det at opnå en social position er en væsentlig del af pro-
blematikken. Familier præget af vanskelige vilkår er ofte meget isolerede,
har måske ikke andre familiemedlemmer eller venner at støtte sig til eller
dele oplevelser med. Derved påvirker familieaspektet børnenes sociale til-
knytning og position og derigennem deres trivsel/mistrivsel i daginstitu-
tionen.

Samme form for udsathed eller stempling kan endvidere blive en
konsekvens af det, man kan kalde kulturel ’forarmelse’ (Bourdieu, 1996).
Nogle forældre kan nærmest føle sig hægtet af, hvis de inviteres til kultu-
relle arrangementer og ikke forstår koderne. De kommer måske til at føle
sig utilstrækkelige, når institutionen sætter ind med projekter, som lægger
op til kommunikation med andre forældre om fx kultur, kunst og æstetik.
Institutionens koder påvirker således forældrene, der så igen, gennem deres
måde at reagere på, påvirker børnene.

Sociale klasseforskelle, som knytter sig til familiens måder at agere,
håndtere og indtage en position i samfundet på, føres videre til barnet
gennem forældrenes opdragelse af barnet, så resultatet er, at barnet bærer
disse håndteringsmåder (habitus) med sig ind i daginstitutionen i mere
eller mindre manifeste former.

DAGINSTITUTIONER KAN GØRE EN FORSKEL

Konklusionen på undersøgelsens hovedspørgsmål, om daginstitutioner
kan gøre en positiv forskel i forhold til børn præget af social arv, er for det
første, at der er mange vanskeligheder, som skal overvindes. For det andet
er konklusionen, at det er gennem fornyelse og innovation, at mulighe-
derne skal findes, og endelig, for det tredje, at udviklingspotentialer findes
ude i daginstitutionerne, men at det kræver mere viden, tid og rum at
gennemføre ideerne til at højne kvaliteten i institutionerne i forhold til
arbejdet med udsatte børn. Om ideerne kan føres ud i livet og få den
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ønskede effekt, afhænger således af pædagogers og lederes handlekompe-
tencer og af kvaliteten i den pædagogiske praksis, men også af opbaknin-
gen fra forvaltningen og samfundet i det hele taget.

Skal negative konsekvenser af en social arv brydes eller forebygges
gennem tidlige indsatser i daginstitutioner, kræver det således politisk og
kommunal bevågenhed. Dette må anses som basale forudsætninger for, at
institutionerne realiserer de intentioner, der som påvist rent faktisk er til
stede og både er nuancerede og visionære. En forebyggelsestænkning, der
tager højde for undersøgelsens resultater, skal fokusere mere på den helhed,
som rækken af aspekter, samfunds-, lokalmiljø-, institutions- og familie-
aspektet, danner ved at gribe ind i hinanden på kryds og tværs.

Denne undersøgelse har argumenteret for, at der er behov for at
anlægge et syn på social arv-problematikken, der fjerner ansvaret fra en-
keltindivider og enkeltfamilier og i stedet retter fokus mod de risikopro-
cesser, der handler om reproduktion af social ulighed, og oftest virker bag
om ryggen på aktørerne i de fire arenaer: samfund, lokalmiljø, familie og
institution. Forudsat at betingelserne er til stede, dvs. at barrierer, der er
identificeret som stærkt hæmmende for daginstitutionernes muligheder
for at gøre en forskel, minimeres, og opmærksomheden på forhold, der i
sig selv kan være fastholdende eller forstærkende, skærpes, må det kon-
kluderes, at daginstitutionerne vil kunne gøre en forskel. Men der gives
som vist ingen lette løsninger. Ingen institution kan gøre dette alene uden
politisk og kommunal opbakning.

Daginstitutionerne skal altså for at virke som et forebyggende
tilbud videreudvikle pædagogisk kvalitet gennem satsning på pædagogisk
handlekompetence. Det kræver, at man satser på uddannelse og efterud-
dannelse, men også at man forbedrer normeringer, fysiske rammer, res-
sourcer, mængden af tid og det tværfaglige samarbejde.

Der vil være forskningsmæssige perspektiver i at tage afsæt i denne
undersøgelses resultater og belyse, om samfundsmæssige og nyere social-
politiske initiativer kan være midler til at reducere den reproduktion af
social ulighed, som en negativ social arv i bund og grund handler om.

Et fremtidigt forskningsprojekt: “Handlekompetence i pædago-
gisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt” (HPA-
projektet, Jensen et al., 2005b) vil kaste lys over effekter af intervention,
der tager højde for denne undersøgelses resultater. HPA-projektet sigter
nemlig mod at belyse betydningen af intervention rettet mod kvalificering
af pædagogers handlekompetence i forhold til opgavens specifikke karakter
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og at belyse interventionens effekter målt på udvikling af udsatte børns
handlekompetencer.

156 OP SUMMER I NG



JOBNAME: No Job Name PAGE: 157 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

LITTERATUR

Anderson, L.M. et al. (2003): The effectiveness of early childhood de-
velopment programs. A systematic review. American Journal of
Preventive Medicine. Vol. 24, No.3, 1-15.

Barnett, W.S. et al. (eds.) (1998): Early care and education for children in
poverty: Promises, programs, and long-term results. Early Child-
hood Education: Inquiries and Insights Series. Albany: State Uni-
versity of New York Press.

Beck, U. (1996): Risikosamfundet, København, Hans Reitzels Forlag.
Bernstein, B. (2001): Klasseforskelle og pædagogisk praksis. I: Bernstein,

B. (red.): Pædagogik, diskurs og magt. København: Akademisk For-
lag. 94-131.

Bourdieu, P. (1984):Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste.
London, Harvard College and Routledge & Kegan.

Bourdieu, P. (1986): The forms of capital. In: Richardson, J.G. (ed.)
(1986). Handbook of theory and research for the sociology of educa-
tion, pp. 241-261.

Bourdieu, P. (1987): Hvad skaber en social klasse? Om gruppers teoretiske og
praktiske eksistens. www.hexis.dk/bourdieu.

Bourdieu, P. (1997): Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig
handlen, København: Hans Reitzels Forlag.

Bowlby, J. (1988): A secure base; clinical applications of attachment theory.
London: Routledge.

L I T T E R A TUR 157



JOBNAME: No Job Name PAGE: 158 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Bronfenbrenner, U. (1979): The ecology of human development. Experiments
by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bryderup, I., Madsen, B. & Perthou, A.S. (2002): Specialundervisning på
anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud – en undersøgelse af pro-
cesser og samarbejdsformer. København: Danmarks Pædagogiske
Universitet.

Campbell et al. (2001): The Development of Cognitive and Academic
Abilities: Growth

Curves from an Early Childhood Educational Experiment. Developmental
Psychology, 37, 231-242.

Campbell et al. (2002): Early Childhood Education: Young Adult Out-
comes from the Abecedarian Project. Applied Developmental
Science, vol. 6, No. 1, 42-57.

Campbell, F.A. & Ramey C.T. (1994): Effects of Early Intervention on
Intellectual and Academic Achievement: A Follow-up study of
Children from Low-Income Families. Child Development, 65,
684-898.

Campbell, F.A. & Ramey, C.T. (1995): Cognitive and school outcomes for
high-risk African American students at middle adolescents: Posi-
tive effects of early intervention. American Educational Research
Journal, winter 1995, Vol. 32, No. 4, 743-772.

Christensen, E. (2000): Det 3-årige barn. Rapport nr. 3 fra forløbsundersø-
gelsen af børn født i 1995. København: Socialforskningsinstituttet
00:10.

Christensen, E. (1996): Daginstitutionen som forebyggende tilbud til truede
børn –en undersøgelse af 796 daginstitutioner. København: Social-
forskningsinstituttet 96:5.

Christensen, E. & Egelund, T. (2002): Børnesager. En evaluering af kom-
munernes forebyggende arbejde. København: Socialforskningsin-
stituttet 02:2.

Christoffersen, M.N. (2003): Risikofaktorer i barndommen, Arbejdspapir
1. Vidensopsamlingen om social arv. København: Socialforsk-
ningsinstituttet.

Clarke-Stewart, K.A. (1984): Daycare forms and features. In: R.C. Ainslie
(ed.): Quality variations in daycare. New York: Praeger, 36-62.

Crahay, M. (1991): Childcare and preschool effects: A review of anglo-saxon
evaluative studies related to compensatory education and preschool
education. University of Liège and Genova.

Currie, J. (2000): Early Childhood Intervention Programs: What Do We

158 L I T T E R TUR



JOBNAME: No Job Name PAGE: 159 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Know? Working paper from the Children’s Round Table. The
Brooking Institution, Washington, D.C. Currie@simba.sscnet.
ucla.edu.

Dencik, L. (1999): Små børns familieliv – som det formes i samspillet med
en udenomsfamiliær børneomsorg. Et komparativt nordisk per-
spektiv. I: Dencik, L. & P. S. Jørgensen (red.): Børn og familie i det
postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag, 245-273.

Dencik, L. (2004): Alle situationer er læresituationer. I: Ellegaard, T. &
Stanek, A. (red.): Læreplaner i børnehaver. Baggrund og perspektiver.
Vejle: Forfatterne og Hans Kroghs Forlag, 122-144.

Diderichsen, A. (1991): Omsorg for de 2-6-årige. Børns omsorgsbehov set
gennem egne udtryk. København: Danmarks Pædagogiske Institut.

Diderichsen, A. (1997): Den professionelle omsorg og børns udvikling.
Socialforskning. Temanummer. Børn, familie, samfund. Køben-
havn: Socialforskningsinstituttet.

Ejrnæs, M. (1999): Social arv – et populært men tvivlsomt begreb. Arbejds-
papir 12 om social arv. København: Socialforskningsinstituttet.
www.sfi.dk.

Ekspertgruppen for social arv (1999): Social arv – en oversigt over forelig-
gende forskningsbaseret viden, København: Socialforskningsinsti-
tuttet. www.sfi.dk.

Ellegaard, T. (2000): Én institution – forskellig barndom. Social forskelle I
Børnehaveliv. København: Gyldendal.

Evans, J.L. (2000): Eight is too late: Investment in early childhood de-
velopment. Journal of International Affairs, 55 (1): 91-109.

Garbarino, J. (1990): The human ecology of early risk. In: Meisels, S. J. &
Shonkoff, J. P. (1990) (eds.): Handbook of early childhood inter-
vention. Cambridge: University Press, 78-97.

Garber, H.L. (1988): The Milwaukee Project: Prevention of Mental Retar-
dation in Children at Risk. Washington, DC: American Associa-
tion on Mental Retardation.

Giddens, A. (1997): Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under
sen-moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.

Glavind, N. (2004): Det delte Danmark: Daginstitutioner: Ulige vilkår for
indsats mod “negativ social arv”. København: Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd.

Goffman, E. (1975): Stigma. København: Gyldendals Samfundsbibliotek.
Hansen, E.J. (1995): En generation blev voksen. København: Socialforsk-

ningsinstituttet 95:8.

L I T T E R TUR 159



JOBNAME: No Job Name PAGE: 160 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Hansen, E.J. (2002): Ulighedsproblematik. AKF Nyt, nr. 2, 2002. Tema:
Uddannelse og social arv, 11-15.

Hansen, E. J. (2003):Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Køben-
havn: Hans Reitzels Forlag.

Hestbæk, A. D. & Christoffersen, M. N. (2002): Effekter af dagpasning –
en redegørelse for nationale og internationale forskningsresultater.
Arbejdspapir 18. København: Socialforskningsinstituttet.

Jensen, B. (2002a):Kompetence og pædagogisk design. Socialpædagogisk Bib-
liotek. København: Gyldendal.

Jensen, B. (2002b): Sundhed og sårbarhed. Store børns beretninger om sund-
hed og hverdagsliv. København: Hans Reitzels Forlag.

Jensen, B. (2004): Daginstitutioner og social arv – udvalgte resultater fra en
spørgeskemaundersøgelse. København: Danmarks Pædagogiske
Universitet & BUPL. www.bupl.dk

Jensen, B., Barrett, B.A. & Christoffersen, M. (2003): Daginstitutioner
som instrument til at bryde social arv – hvad ved vi fra den nationale
og internationale forskning og hvad gør vi? Arbejdspapir nr. 8. Kø-
benhavn: Socialforskningsinstituttet.

Jensen, B. & Christoffersen, M. (2005): The Effects of Early Childhood
Educational programmes (ECE) on the socio-emotional develop-
ment and school achievement of children disadvantaged by pover-
ty. A Campbell Protocol.

Jensen, B. & Glavind, N. (2005): Daginstitutioner og social arv. Samlede
resultater fra en spørgeskemaundersøgelse. København: Danmarks
Pædagogiske Universitets Forlag (udkommer efterår 2005).

Jensen, B., Jensen, R.N. & Andersen, T.V. (2005a): Kompetence- og meto-
deudvikling i daginstitutioner –om implementering af ’ny’ viden i
praksis. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Jensen, B., Ebsen, F., Nygren, P. & Jensen, N.R. (2005b): Handlekom-
petencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge –
indsats og effekt. HPA-projektet. Projektbeskrivelse v. koordinati-
onsgruppen. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jensen, B. & Jørgensen, P.S. (1999): Social arv og kompetence. Bidrag til en
model. Social arv. Arbejdspapir 5. København: Socialforsknings-
instituttet. Rapport: 99:9.

Jonsson, G. (1969): Det sociala arvet. Stockholm: Tidens Forlag.
Jørgensen, P.S. (1995): Generalisering – i kvalitativ forskning. I: Lunde,

I.M. & Ramhøj, P. (red.): Humanistisk forskning inden for sund-

160 L I T T E R TUR



JOBNAME: No Job Name PAGE: 161 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

hedsvidenskab. Kvalitative metoder.København:Akademisk Forlag,
315-329.

Jørgensen, P.S. (1999): Barnet i risikofamilien. I: Dencik, L. & P. S.
Jørgensen (1999): Børn og familie i det postmoderne samfund. Kø-
benhavn: Hans Reitzels Forlag, 403-422.

Jørgensen, P.S. (2002): Risikobørn i Danmark – status over en 10-årig
indsats. Social Kritik 84/2002, 98-110.

Jørgensen, P.S., Ertmann, B., Egelund, N. & Hermann, D. (1993): Risi-
kobørn. Hvem er de – hvad gør vi? København: Socialministeriet.

Jørgensen, P.S. & Jensen, B. (1999): Kompetence i en social kontekst.
Social Forskning, Temanummer Social arv, december 1999. Køben-
havn: Socialforskningsinstituttet.

Kohn, M.L. (1971): Social class and parent-child relationships, I: Anderson,
M. (ed.), Sociology of the family, Harmondsworth, Penguin.

Kvale, S. (2002): Inter View. En introduktion til det kvalitative forsknings-
interview. København: Hans Reitzels Forlag.

Mead, G.H. (1934): Mind, self and society. University of Chicago Press.
Melhuish, E.C. (2003): A literature review of the impact of early years pro-

vision on young children with emphasis given to children from disad-
vantaged backgrounds. Institute for the Study of Children, Fami-
lies & Social Issues: University of London.

Melhuish, T. et al., (2004): The effective provision of preschool education
(EPPE) project. A longitudinal study funded by DfES. Paper. Nordic
Campbell Seminar, Copenhagen, November 2004. www.ioe.ac.
uk/projects/eppe

NICHD Early Child Care Research Network. (1998): Early childcare and
self-control, compliance and problem behaviour at twenty-four
and thirty-six month. Child development, August 1998, Vol. 69,
No. 4, 1145-1170.

NICHD Early Child Care Research Network. (1999): Child Care and
Mother-Child interaction in the first 3 years of life.Developmental
Psychology. 1999, Vol. 35, No. 6, 1399-1413.

NICHD Early Child Care Research Network. (2000): The relation of
childcare to cognitive and language development. Child Develop-
ment, July/August 2000, Vol. 71, No. 4, 960-980.

NICHD Early Child Care Research Network. (2001): Child-care and
family predictors of preschool attachment and stability from in-
fancy. Developmental Psychology. 2001, Vol. 37, No. 6, 847-862.

L I T T E R TUR 161



JOBNAME: No Job Name PAGE: 162 SESS: 70 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Nygren, P. (2004): Handlingskompetanse – om profesjonelle personer. Oslo:
Gyldendal Norsk Forlag.

Nærvig, A. (2002): Børns levevilkår. København: Danmarks Statistik.
Piaget, J. (1963): The origins of intelligence in children. New York: Nor-

ton.
Ploug, N. (2002): Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om

social arv. Working Paper 02. København: Socialforskningsinsti-
tuttet.

Ploug, N. (2003) (red.): Vidensopsamling om social arv. Udarbejdet af for-
skere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv.
København: Socialforskningsinstituttet. Juni 2003.

Qvortrup, J. (1999): Barndom og samfund. I: Dencik, L. & P. S. Jørgen-
sen (red.): Børn og familie i det postmoderne samfund. København:
Hans Reitzels Forlag, 45-79.

Ramey, C.T. & Ramey, S.L. (1998): Early intervention and early experi-
ence. American Psychologist, 58, 109-120.

Ramey, C.T. & Ramey, S.L. (2004): Early learning and school readiness:
Can early intervention make a difference? Merrild-Palmer Quar-
terly-Journal of developmental psychology 50 (4), pp. 471-491. Oct.
2004.

Ramey, S.L. (1999): Head Start and Preschool Education. Toward conti-
nued improvement. May 1999, American Psychologist, Vol. 54,
No. 5, 3444-346.

Rasmussen, J. (2004): Undervisning i det refleksivt moderne. Politisk styring,
profession og pædagogik. København: Hans Reitzels Forlag.

Rutter, M. (1987): Psychosocial resilience and protective mechanisms,
American Journal of Orthopsychiatric Association, 57, 316-330.

Rutter, M & Rutter, M. (1997): Den livslange udvikling – om forandring og
kontinuitet. København: Hans Reitzels Forlag.

Schweinhart, L.J., Barnes, H. & Weikart, D. (1993) (eds.): Significant
benefits: The High/Scope Perry Pre-school Study through age 27. Yp-
silanti, Michigan: High/Scope Press.

Smith, S., Mikkelsen, P., Kjær, B., Hagemann, H., Malmgren, M. &
Olsen, C.B. (2002): Pædagogik og politik i kommunerne. Dagtilbud
til børn – Rapport 1. Socialministeriets evaluering af formålsbe-
stemmelsen om dagtilbud til børn i lov om social service. Køben-
havn: Socialministeriet.

Socialministeriet (2001): Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 844
København: Socialministeriet.

162 L I T T E R TUR



JOBNAME: No Job Name PAGE: 163 SESS: 72 OUTPUT: Mon Sep 12 15:10:48 2005
/BookPartner/socialforskning/bog−ombr/706114_Kan_Daginstitutioner/tekst

Socialministeriet (2004): Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 708
af 29/06/2004. Serviceloven (2004). København: Socialministe-
riet.

Van Kuyk, J. J. (2000): Piramide Project. Educational Method for three–to-
six-year-old children. Scientific background description. Arnhem:
Cito Groep.

Van Kuyk, J.J. (2001): Pyramid educational method for 3-6 year old
children. Theory and research. Paper presented at the Annual Con-
ference of the National Association for the Education of Young
Children. Washington DC, June 10-13, 2001.

Van Kuyk, J.J. (2003): Pyramid. The method for young children. Arnhem:
Cito Groep.

Werner, E. & Smith, R. (1992): Overcoming the odds, New York, Cornell
University Press.

Zoritch, B., Roberts, I. & Oakley, A. (2002): Day care for pre-school
children (Cochrane Review) In The Cochrane Library, Issues 3,
Oxford: Update Software.

L I T T E R TUR 163



Bente Jensen05:08

Socialforskningsinstituttet

05:08

165,00 kr. inkl. moms

ISSN 1396-1810

ISBN 87-7487-785-2

K
A

N
 D

A
G

IN
ST

IT
U

T
IO

N
E

R
 G

Ø
R

E
 E

N
 F

O
R

SK
E

L
?

Bente Jensen
05:08

KAN DAGINSTITUTIONER  
GØRE EN FORSKEL?

EN UNDERSØGELSE AF DAGINSTITUTIONER OG SOCIAL ARV

KAN DAGINSTITUTIONER 
GØRE EN FORSKEL?
EN UNDERSØGELSE AF DAGINSTITUTIONER OG SOCIAL ARV

Vuggestue- og børnehavepædagoger kan ofte se, hvilke børn der er socialt udsatte 
og som følge af en negativ social arv vil have færre muligheder end andre børn 
gennem hele opvæksten. Denne rapport belyser ud fra kvantitative og kvalitative 
data daginstitutionernes muligheder for at hjælpe de socialt udsatte børn bedre 
på vej i livet.

Undersøgelsen indgår i Forskningsprogrammet om Social Arv, som Socialforsk-
ningsinstituttet har gennemført i samarbejde med en række andre forskningsin-
stitutioner. Forskningsprogrammet er finansieret af Socialministeriet.

Rapport05_08.indd   1 11.07.2005   12:39:16


