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”Man får 

herre-nederen på”

Man tænker: ’Fuck dem!’

”Man mister troen på sig selv”

”Jeg kan ikke 
være i mig selv, 
får trang til 
selvskade” 

”Sådan 

nogen som 

os, tror ikke 

så meget på 

voksne”



Medborgerskabslæring: En livslang lære-
/identitetsskabelsesprocess: Forståelse af selv 
og selv-anden relation: oplevelse af tilhør, samt 
motivation og kompetence til at handle i og tage 
ansvar for eget og det fælles liv

Ikke indlæring, men gennem hverdagens 
Interaktioner i daginstitution, skole, fritids-
Arenaer, på anbringelsessted osv, 
og ‘kritiske’ hændelser, f.eks. på mødet, 
hvor der skal tages vigtige beslutninger



Disciplinerende versus inkluderende 
læreprocesser

Inkluderende læreprocesser

Skaber fremmedgørelse, eksklusion og lidelse
Er knyttet til snævre normer for ’det rigtige’ og normale, 
samt til bedreviden, løftede pegefingre og ’konsekvens’:
Dobbelt eksklusion

Disciplinerende læreprocesser

Skaber tilhør, trivsel og forpligtelse
Er knyttet til anerkendelse, gensidighed, 
(bestræbelse på) ligeværdighed samt værd-
sættelse af forskellighed og kritik: Kritik og
frustration tages alvorligt: Dobbelt læring



Positive 
spiraler:

Ligeværdighed
Tillid

Tilhør, 
engagement
Solidaritet

empowerment
Kritik-

lydhørhed
Inklusion

Negative 
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 Børneperspektiv og inddragelse som ‘det nye sort’
◦ Inddragelse hvordan: ligeværdighed og indflydelse, eller styring, manipulation, 

selvansvarliggørelse og dekoration
 Inklusion og tidlig indsats på dagsordenen
◦ Nye muligheder for deltagelse – eller snævre normalitetsnormer og forfinede 

metoder til identificering af afvigelse
 Evidens og evidensbaserede metoder
◦ Fordi vi ikke kan være andet bekendt – eller bedreviden og patronisering –

tilbage til ‘gamle’ børnesyn
 Ressource-orientering
◦ Anerkendelse eller krav (individualisering og familisering)
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1. Lærerne forstår/se mig ikke, som
den jeg er: 6,5/13,3 %

2. Jeg bliver taget seriøst af mine lærere:
53,4/39,0 %

3. Ingen af lærerne kan lide mig: 1,9/8,5 %





 Tre delprojekter over en 5 årig periode:
◦ 1. Eksisterende erfaringer og kreativ    samskabelse

 Litteraturreview
 Workshops med børn/ung, voksne og professionelle
 Interview

◦ 2. Udviklingsprojekt:
 Samarbejde med 2 kommuner og 2 døgninstitutioner
 Kursus- og supervisionsforløb for plejeforældre

◦ 3. Følgeforskning: 
 Kvantitativt
 Kvalitativt med 2 ph.d-projekter

 Udbredelse af idéen og de erhvervede 
erfaringer:
◦ Konference november 2017
◦ Bog med metodiske redskaber og den særlige

ordbog



 Politisk korrekthed (ift. projektets titel): 
Børnenes/de unges behov eller de voksnes?

 Reaktioner på projektets tankegang:
◦ Begejstring og skepsis – ambivalens og forskelle
 Professionelle: Begejstring, engagement, håb og tvivl 

=> en gik hjem og tyvstartede
 Børn/unge: Begejstring, engagement og nye veje – og 

så bare det at være sammen
 Voksne, tidligere anbragte: Giver så meget mening –

forskel ml. unge og ikke så unge/gamle 
◦ Sværere for professionelle og børn/unge, som 

stadig er ‘i systemet’ end for de voksne tidligere 
anbragte



 Indadvendthed og isolation => selvhealing
 Svindler => innovativ forretningsmand 
 Rastløshed/flugt fra følelser => 

præstationer/fordybelse i andet
 Manglende forbindelse mellem hoved og krop => 

evne til at abstrahere fra fysiske behov/præstere
 At være i alarmberedskab hele tiden/ikke stole på 

nogen => to skridt foran/evne til at tænke i senarier
 Kan ikke adlyde => evne til at sige nej/ikke følge med 

mængden/magten
 Være stædig => en fantastisk kraft/vedholdenhed
 Antennebarn – god til at afkode andre



 Det gør vi allerede  for urealistisk
 En udfordring at få det ind i dagligdagen: 
◦ Alligevel meget anderledes
◦ De ydre krav/andre vinde
◦ Andre mål, og målorientering (herunder forankring af 

denne i dokumentationsredskaber) gør det sværere
◦ At fastholde dobbeltheden i blikket
◦ Redskaberne hjælpsomme – men forudsætter en 

lærerproces/omstilling af tænkningen som tager tid
◦ Manglende kontinuitet i barn/ung – voksen relationen 

 Ny glæde og  nyt mod i arbejdet: Det gør en forskel
 Overraskelse og begejsting: At så lidt, kan gøre så 

meget for børnene – de voksne blev medspillere på 
en helt anden måde



 Alt for ofte kommer de professionelle voksne til 
at være modspillere
◦ I den bedste mening
◦ Og/eller fordi børnene udfordrer dem
◦ Og fordi de institutionelle rammer – når man ser bort fra 

skåltaler og hensigtserklæringer – lægger op til det
◦ Fordi meget af den magtfulde viden, og de instrumenter, 

der herfra leveres, trækker i den retning

 At blive medspillere kræver tillid, solidaritet og 
anerkendelse – det kan det dobbelte blik som 
mindset fremme; i tråd med tidsånden og en 
kæmpe revolution
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