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Socio – kulturel udviklingspsykologi 

 Mennesket fødes ind i en konkret, 

historisk, samfundsmæssig og kulturel 

sammenhæng 

 Udvikling = at tilegne sig kendskab til den 

kultur og det samfund, som man vokser op 

i. 

 Læring og udvikling finder sted gennem 

deltagelse i sociale kontekster 



Individ og samfund 



DET MODERNE BØRNELIV. 

SAMFUNDSÆNDRINGER 
 



BØRNEPERSPEKTIVER 

 Børn bliver inddraget i den 

samfundsmæssige proces – de lyttes til og 

får indflydelse 

 FN konvention 

 Flere udviklingsrum 

 Nye kompetencer, fx udvikling af selv og 

sociale kompetencer 

 



SELVBESTEMMELSE 

 At have indflydelse på eget liv er 

grundbetingelse for en sund udvikling 

 Selvbestemmelse: Individets evne til at 

øve indflydelse på egne 

livsomstændigheder – under hensyntagen 

til andre. 

 Selvbestemmelse er det modsatte af 

fremmedbestemthed 



RELATION 

 Interaktion: Handlinger mellem personer 

 Relation:     Et længerevarende forhold,  

                       der er udviklet over tid.  

                        Indebærer erindringer om 

                        tidligere interaktioner 

 Forskellige teorier om relationer har forskelligt fokus  (fx 

selvudvikling, følelsesmæssige og sociale færdigheder, 

viden om verden, sprog. opmærksomhed m.v.) 

 Instrumentelle relationer – subjekt/subjekt relationer  

 Relationer er dialektiske              

 



Teori om relationer: Wynnes 

teori 
 Teori om forholdet mellem identitet og 

gensidige og pseudogensidige relationer 

 Samhørighed og adskilthed som 

grundvilkår 

 I relationen indgår både at være sammen 

og at være sammen om noget 



Wynnes teori 

 Tre former for relatedness 

    - gensidighed 

    - ikke-gensidighed  

  - pseudogensidighed 

 

 

 



RELATIONSFORMER 

 



DIALEKTISK RELATIONSTEORI - 

ANERKENDELSE 

 Løvlie Schibbye:  

 Selv`ets udvikling i en dialektisk gensidig 

relation 

 Dialektik i relationen – ”det jeg gør…” 

 Ligeværd og subjekt-subjektrelation 

 Anerkendelse er en livsholdning 

 Selvrefleksion  



ANERKENDELSE 

 Lytte 

 Forstå – genkende i sig selv 

 Accept og tolerance 

 Bekræfte 

 Åbenhed 

 Selvrefleksion  

   



Tilknytningsteori 

 Tilknytning – at have nogen, der tager sig 

af én i situationer, hvor man er usikker 

eller bange 

 3 tilknytningsmønstre: Sikker tilknytning, 

usikker/afvisende tilknytning, usikker 

ambivalent tilknytning  

 Matthæus effekten 



FONAGY’S TEORI OM 

SELVREGULERING 
Kvaliteten i barnets tilknytning hænger 

sammen med barnets muligheder for at 

udvikle: 

 Stress- og følelsesregulering 

 Regulering af opmærksomhed 

 Udvikling af mentalisering 

 



Vygotskijs teori 

 Deen voksne som barnets nærmeste 

udviklingszone 

 Sprog og tænkning 

 Opmærksomhedsstyring 



Forældres syn på kvalitet i de 

tre kulturer 
 Anemonen: En personlig og nær kontakt mellem børn 

og personale. Et uddannet og imødekommende 
personale. Lege med kammerater. Et godt udemiljø.  

 Børneengen: Nærvær. Kærlighed og tid til børnene. At 
børnene er meget ude. Mangfoldighed. Ture, traditioner. 
Det sociale fællesskab. Børnene kan være deltagende. 
Der er ikke faste rammer. Hjælp og støtte til forældre og 
børn, der har behov for det. 

 USA: Børnenes sikkerhed. At børnene skifter grupperum 

sammen med pædagogerne. En varm relation mellem 

børn og pædagoger (ellers kan børnene ikke lære). 

Varierede lege/læringsmuligheder. 

 



Forældres syn på kvalitet i 

dagligdagen 
 Anemonen: Der er forskel på stuerne, men 

generelt opleves et manglende og stresset 

personale og for lidt samvær mellem pædagoger 

og børn. 

 Forældre: Oplever at børnene får det i 

dagligdagen, som forældre synes er god kvalitet. 

Tilfredshed. 

 USA: Tilfredshed. Oplever at de har været 

heldige. Godt relationelt og læringsmæssigt 

miljø i forhold til andre institutioner. 



Pædagogernes syn på kvalitet 

 Anemonen: Anerkendelse, omsorg og 
relationer. Projekter med udgangspunkt i 
børnene. Nærvær og fordybelse. 

 Børneengen: ”Tre fri år” – frihed giver 
motivation til livet. Stimulere nysgerrighed, 
kende nærmiljø og samfund. Ligeværd 
mellem mennesker, indflydelse, inddrage 
børnene i dagligdagen. 

 USA: God relation til børnene, gode 
læringsmiljøer, sikkerhed 

 

 

 



Pædagoger: Betingelser for at 

opnå kvalitet 
 Anemonen: Mange fremmedbestemte krav, der 

forhindrer dem i at kunne udføre det pædagogiske 

arbejde, de synes er vigtigst. Mange børn, få voksne, 

dårlig økonomi. Forsøger at løbe hurtigere – stress. 

 Børneengen: Tilfredshed. Oplever gode betingelser. 

God normering – 4 voksne til 20 børn. Gode omgivelser 

ude og inde. Voksne har ikke andre opgaver end at være 

sammen med børnene. ”Jeg er min egen leder” – 

selvbestemmelse. 

 USA: Diskuteres ikke meget, men ønske om bedre 

normeringer, vigtigt med tid til planlægning. 

 



Pædagogisk kvalitet i praksis 

  Kvalitet i daginstitutioner hænger sammen 

med: 

 Samfundsmæssige betingelser for kval. 

 Institutionskultur og pæd. kvalitet 

 Relationer som betingelse for pædagogisk 

kvalitet 

 Kvalitet i børns læringsbetingelser 

 Det gode børneliv 



Relationer som betingelse for 

pædagogisk kvalitet 
 Relationer: Selvudvikling eller viden om 

verden 

 Kvalitet i omsorgen 

 Kvalitet i tilknytningsmulighederne 

 Anerkendelse som tegn på pædagogisk 

kvalitet 



Relationen – selvudvikling eller 

viden om verden 
 Voksne formidler den samfundsmæssige 

virkelighed til børnene – børn lærer kun det, den 

voksne stiller til rådighed 

 Vygotskij: Konstruktivisme og den nærmeste 

udviklingszone (er fri leg fri og udvikler børn sig 

af sig selv??) 

 Sprog, opmærksomhed, viden om og kritisk 

tænkning om verden 

 Socio-emotionel udvikling og udvikling af selv’et 

(”Tove har temperament”/”I am bad” ) 



Kvalitet i omsorgen 

 Den fysiske omsorg 

 Den følelsesmæssige omsorg 

 Den pædagogisk omsorg 

 At lade barnet få fred 

 

Ift de forskellige institutionskulturer 



Kvalitet i 

tilknytningsmulighederne 

 
 At have nogen at søge beskyttelse hos i 

situationer, hvor man føler sig usikker eller 

bange. 

 Tilknytning og selvregulering 

(følelsesregulering, 

opmærksomhedsstyring og mentalisering. 

 

Ift de tre institutionskulturer 

 



Anerkendelse 

 Anerkendelse som tegn på pædagogisk 

kvalitet: Anerkendelse = generel 

imødekommenhed; observeres ikke 

megen anerkendelse i faglig forstand 

  De pædagogiske prototyper: Korrigering 

af børnene; abstraherende, didaktiske 

spørgsmål; nivellering af individuelle 

forskelle; kontrol af børnene; neutralitet. 

 



Anerkendelse og opdragelse 

 Anerkendelse og børnesyn 

 Anerkendelse og opdragelse 

 Mere opdragelse i de strukturerede 

sammenhænge 

 Hvorfor? Og hvordan udvikle praksis på 

dette område? 

 


