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Det syn vi møder hinanden med er
afgørende for menneskelige fællesskaber. Det gælder alle fællesskaber:
Det blivende mellem forældre og børn,
fællesskabet i et læringsforløb, hvad
enten det er kort eller langt, og det
opståede fællesskab i mødet med ”den
fremmede”. Artiklerne i dette nummer
af ”Specialpædagogik” beskriver forskellige læringsfællesskaber belyst fra
forskellige vinkler.
Hvordan kan man give kompenserende støtte til blinde og svagtseende elever, således at de ikke føler sig
udstødte af fællesskabet? Det reflekterer Hans Nørgaard over i sin artikel
”Handicapperspektiver og social integration” Ansvaret for at skabe det gode
fællesskab er forældrenes, lærernes og
institutionens. Holdninger opleves af
de blinde og svagtseende som afgørende for deres tilhørsfølelse. Den erfaring
har de også gjort på Skovgården, et
skole- og behandlingshjem i Fuglebjerg.
Hanne Dalsgaard og Gitte Jørgensen
kommer vidt omkring begrebet anerkendelse. Anerkendende holdninger er
af afgørende betydning for de voksnes
relationer til børnene og skolens pædagogiske resultater. Artiklen er oprindelig et internt skrift til brug for skolens
lærere og pædagoger.
Carsten Ringsmose puster til de ”tossegode” forældre med ansvar for opdra-

gelsesfællesskabet i familien. Skaber
forældrene i virkeligheden grænsesøgende og stressede børn, fordi de
bl.a. under overskriften ”kvalitetstid”
ikke formår at sætte rammer for deres
børn?

Kommentar

Fællesskab, anerkendelse
og opdragelse

I alle menneskelige fællesskaber opstår
der konflikter. At anerkende det og
at bruge dialog og diplomati som løsningsmodel beskrives i Stine Clasens
og Helen Mors artikel om ”Mediation
som konfliktløsningsmodel”. Modellens
smukke mål er, at der altid skal være
flere vindere.
I Thomas Christensens artikel om netbaseret kollaborativ læring berøres
det teknologiske fællesskab. Et forsøg
med deltagere i et individuelt fjernundervisningsforløb for voksne med
skriftsproglige vanskeligheder beskrives og analyseres. Læringssynet er
konstruktivistisk, hvor bl.a. kommunikation de deltagende imellem er et
metodisk grundlag. Kommunikationen
var dog minimal, og konklusionen blev
da også, at informations- og kommunikationsteknologien kan bruges
kvalificerende og understøttende.
Mon ikke det menneskelige møde,
dette at tage den anden ved hånden
og følges ad hen over de læringsmæssige barrierer, er det, der kræves, når
lavt selvværd og fornemmelse af ikke
1
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at være med i fællesskabet hører til
elevens forudsætning. Eller, når forældre i kærlighed til barnet mislykkes
med opdragelse. ”Handledning”, kunne
det hedde. Dette begreb har jeg lært at

2

kende i Sverige. Læs om det i artiklen
om mødet med to svenske talepædagoger.
Mette Friderichsen
n
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Hans Nørgaard, viceforstander og synskonsulent,
Synscentralen i Storstrøms Amt.

Handicapperspektiver
og social integration
Elever med nedsat synsfunktion gennemfører folkeskoleforløbet med
faglige resultater, der i gennemsnit ligger inden for normalområdet¹.
Det sker på trods af, at der ofte i skole- og forældrekredse er
bekymring for, at ikke mindst elever, der er blinde eller stærkt svagsynede, får problemer med det faglige. Undervejs i skoleforløbet
viser det sig imidlertid ofte, at vanskelighederne opstår på det sociale felt, idet børn med nedsat syn møder større vanskeligheder end
fuldt seende børn, når de indgår i de sociale processer i både undervisningen og i frikvartererne. Ikke mindst i pubertetsårerne er det
tydeligt. Dette er belyst i konferencer og debatfora, samt gennem
bogudgivelser (Christensen et al. 2002, Nielsen & Rees 2002).

Det er let at udpege sociale vanskeligheder som noget, der er opstået af
synsnedsættelsen, og som sådan er
barnets problem. Denne opfattelse er
kernen i en individorienteret handicapforståelse. Imidlertid er der i stigende grad blevet rettet fokus mod en
relationel handicapforståelse med en
opfattelse af, at et handicap først bliver problematisk for den pågældende i
mødet med omgivelserne. Det er derfor
nødvendigt at arbejde med problemforholdet i relationerne mellem barnet
med nedsat syn og omgivelserne.

Det individorienterede
perspektiv

Dette perspektiv har sit udspring i en
medicinsk/psykologisk diagnosticering
af funktionsnedsættelsen eller afviget. Det herskende syn på handicap i
den psyko-medicinske opfattelse tager
udgangspunkt i patalogien, hvor normalitet defineres som fravær af sygdom (Persson 2001). Denne opfattelse
støttes i det psykologiske felt blandt
andet ved testning af børn, hvor et af
udgangspunkterne er brugen af statistiske normalfordelingskurver, efter
3
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hvilken man kan udskille afvigere. Med
diagnosticering rettes synsvinklen let
imod, at de vanskeligheder, individet
med nedsat funktionsevne møder, først
og fremmest er et anliggende for den
enkelte.
I det psyko-medicinske felt findes i stigende grad differtialdiagnoser
og antallet af diagnoser udvides hele
tiden. Det sker samtidig med, at den
eksplosive viden om hjernens funktion
sætter også spor i specialundervisningen blandt andet i form af neuropædagogik som nyt fagfelt. Dermed opstår
en øget interesse i at finde medicinske
/ biologiske forklaringer på handicap
og afvigelse.
Per Solvang (1999) ser såvel fordele
som ulemper i denne udvikling.
Fordele:
• humanisering frem for afvigelse
(eksempelvis: barnet er ikke uintelligent)
• moralsk ansvarsbefrielse (eks.: det
er ikke dårlig opdragelse)
• mulighed for øget adgang til ekstra
personressourcer og hjælpemidler
Ulemper:
• der udøves social kontrol med medicinske argumenter
• ekspertviden bringes ind i forholdet
(eksperterne ved bedre end forældrene)
• sociale fortolkninger overskygges af
medicinske, og fokus rettes mod
individet, frem for mod socialt perspektiv.
Ulemperne indikerer, at individet
fortsat anses som bærer af de proble4

mer, som en nedsat funktionsevne skaber. Imidlertid kan handicap anskues
på en anden måde, som det fremgår af
det følgende.

Det sociale perspektiv
I dette perspektiv er opfattelsen, at
handicappet opstår i mødet mellem
mennesket med nedsat funktionsevne
og så den givne, konkrete situation,
hvad enten det er et møde med et
andet menneskes holdninger, en institutions begrænsninger eller en fysisk
barriere. Der er tale om et relationelt
syn på handicapbegrebet. Dermed skifter synsvinklen således, at de mulige
vanskeligheder ikke alene er et problem for den, der har en funktionsnedsættelse, men i høj grad er et anliggende for omverdenen. Det bliver et
anliggende for det enkelte medmenneske i mødet eller den institution eller
det samfund, der ikke har indrettet de
kulturelle, fysiske og organisatoriske
forhold, så de er tilgængelige for mennesker med nedsat funktionsevne.
Dette perspektiv har flere synsvinkler. En organisatorisk vinkel, hvor
fokus rettes mod at lægge de organisatoriske og institutionelle rammer
til rette, så de kan imødekomme de
vanskeligheder, som funktionsnedsættelser medfører. Denne synsvinkel er
fremtrædende i USA og udmøntes ofte
i lovgivning om rettigheder.
En anden synsvinkel angår den
sociale dimension, hvor opfattelsen er,
at handicap er en social konstruktion,
som skabes i mødet mellem mennesket med nedsat funktionsevne og
så det enkelte andet menneske samt
det omgivende samfund (Bogdan &
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Taylor 1992, Söder 2000). Denne opfattelse har blandt andet sit udspring i
en socialkonstruktivistisk opfattelse,
som også udtrykkes i et kendt citat af
Helen Keller, som var blind og døv:
Not blindness but the attitude of the
seeing to the blind is the hardest burden
to bear.
En tredje synsvinkel omfatter samfundets sorteringsmekanismer, som anses
for til stadighed at sikre adskillelse
mellem normale og afvigere (Michael
Oliver, 1996). Adskillelsen opretholdes gennem sociale kontrolfunktioner,
som kommer tydeligst til udtryk i
såkaldt hårde foranstaltningsformer
(anstalter, institutioner). Den antager
i dag også mere bløde former så som
kontrakter mellem borger og samfund
samt afinstitutionalisering, hvor samfundets kontrollanter rykker ud til
den enkelte borger som f.eks. hjemmevejleder og hjemme-hos’ere. (Jesper
Holst, 2000).

Sammenfattende perspektiver
David Skidmore (1996) ser de ovennævnte perspektiver og synsvinkler
som tre paradigmer, der vanskeligt
kan integreres, fordi de hver for sig
står stejlt på deres egen forklaringsmodel som den rigtige. De tre paradigmer har han oplistet i nedenstående
tabel, hvoraf det også fremgår hvilke
erkendelsesteoretiske udspring de har,
og hvilke interventionsmodeller dette
medfører.
Udgangspunktet for handicapopfattelsen er afgørende for, hvorledes man
tænker sig interventionen over for
eleverne med særlige behov.
Det første paradigme vil således
have fokus på individet og koncentrere
sig om, hvordan det kan hjælpes eller
kompenseres, så det kan tilpasse sig de
givne forhold bedst muligt.
De to øvrige paradigmer har fokus
på de sociale strukturer og forsøger
at målrette handlinger mod det relationelle felt. Det vil således kræve

Paradigme

Erkendelsesteori

Fokus niveau

Årsagsforklaring

Forslag til i
intervention

Psyko-medicinsk

Positivistisk –
Empirisk

Micro (individet)

Særlige behov skyl- Diagnostik, test og
des dysfunktioner
quasi-klinisk hjælhos individet
peværktøj

Sociologisk

Strukturalistisk

Macro (samfundet)

Særlige behov
fremkaldes af
reproduktion af
strukturel ulighed i
samfundet via processer, der sorterer
og udpeger

Gennemgribende
reform af skolesystemet for at fjerne
urimelig praksis

Organisatorisk

Funktionalistisk

Meso (institutionsniveau)

Særlige behov
skabes af den,
måde skolen er
organiseret på

Programmer til
restrukturering for
at imødegå organisatoriske forsvarsreaktioner

Perspektiver i handicapopfattelser (Skidmore 1996. Min oversættelse).
5
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ændringer i miljøet, så det er tilpasset
de børn, det omfatter. Uanset barnets
forudsætninger skal undervisningen
og organisationen tilpasses, så det
enkelte barn imødekommes.
Skidmore (1996) efterlyser perspektiver, som kan sammenfatte de
tre paradigmer, og som blandt andet
er karakteriserede ved at være ikkereduktionistiske og relationelle i deres
udgangspunkter.
Et sådant udgangspunkt tager Susan
Tetler (2000), idet hun prøver at forene det psyko-medicinske og de sociale
perspektiver med et interaktivt og
handlingsrettet perspektiv. Indsatsen
er rettet mod dels at hjælpe barnet med at tilpasse sig en situation
eller institution bedst muligt og dels
arbejde på at indrette sociale sammenhænge rummeligt, så barnet med
funktionsnedsættelser har mulighed
for ligeværdigt samvær og læring på
egne forudsætninger.
Imidlertid er der åbenlys diskrepans mellem de aktuelle bestræbelser
på at flytte fokus mod en relationel
handicapforståelse og en rummelig folkeskole, og så det, der rent faktisk
finder sted i folkeskolen. Holst (2000)
peger på, at mens der tales meget
om relationistisk afvigersyn/handicapsyn, tages der fortsat udgangspunkt
i et individorienteret afvigersyn. I takt
med ønsket om en rummeligere skole
henvises et stigende antal børn til
specialforanstaltninger².
I Salamancaerklæringen, hvor
udtrykket inkluderende undervisning
første gang anvendes i en bredere sammenhæng, peges der på, at nationalstaterne må forpligtes til at anvende
6

de nødvendige økonomiske midler til
gennemførelse af inkluderende undervisning. Herom siger Boye & Jacobsen
(2004:155): Påpegningen af en nød
vendig støtte og tilstrækkelige økono
miske midler [til inkluderende skole]
står i skarp modsætning til amters og
kommuners markante udtalelser om
at begrænse væksten i økonomien til
specialundervisningen. Økonomistyring
og decentralisering er krav, der er ble
vet styrende for specialundervisningen.
Begrebet ”den rummelige folkeskole”
bruges som tilgang til at minimere
visiteringen til specialundervisningen
med en mindre vækst af segregerende
foranstaltninger.

Børn med nedsat synsfunktion
og handicapperspektiverne
Det medicinske fagfelt er traditionelt stærkt repræsenteret i synsområdet. Der er anmeldelsespligt til
Synsregistret³, når en offentlig myndighed (læge, synskonsulent o.a.) finder et barn med tilstrækkelig nedsat
syn. Synsregistret er tæt knyttet til
Statens Øjenklinik, som i princippet
undersøger alle blinde og svagsynede
børn i Danmark. Synskonsulenterne,
som er pædagogiske rådgivere og vejledere, har tæt samarbejde med både
øjenlæger og optikere og forventes
at kende de hyppigst forekommende
øjensygdomme og deres indvirkning på
synsevnen.
Det er vigtigt at inddrage viden fra
det medicinske felt i det pædagogiske
arbejde med børn med synsnedsættelse. Således er det vigtigt at kende
barnets synsmæssige forudsætninger
og et evt. progressivt synstab for at
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kunne tilrettelægge undervisningen
bedst muligt, finde frem til egnede
hjælpemidler m.m.
Det medicinsk/individorienterede
perspektiv bør således inddrages sammen med det relationelle perspektiv. Men netop fordi udgangspunktet
implicit har været et individorienterende handicapsyn, er det vigtigt
at sikre det sociale perspektiv særlig
opmærksomhed.
I synsfaglige kredse er der stigende
erkendelse af, at den individorienterede synsvinkel ikke alene er utilstrækkelig, men også har indbygget risiko
for at modarbejde grundlaget for en
social integration. Denne risiko beror
på den interventionspraksis, der følger
af det individorienterede handicapsyn.
Som eksempel kan nævnes risikoen
for, at støttelæreren til den svagsynede
elev bliver dedikeret til kompenserende
opgaver for og med barnet på en sådan
måde, at hun kommer til at stå i vejen
for elevens udvikling af relationer til
sine seende kammerater.

Udvikling af
kammeratrelationer
Ulf Janson (1996) viser i en undersøgelse af samspillet mellem elever med
og uden synsnedsættelse, at det er
vigtigt at være opmærksom på i hvilke
sammenhænge relationer udvikles.
Janson peger på, at den relation, der
findes mellem børn og voksne (primær
socialisation) er domineret af en vertikal relation, som er nødvendig i et
ulige voksen/barn forhold. Den mere
ligeværdige og jævnbyrdige relation,
der findes mellem børn i forskellige
sammenhænge (sekundær socialisati-

on), er karakteriseret ved en horisontal relation. Det er her normer og evne
til forhandling udvikles. Det er også
her kammeratskabet, venskabet, kæresteriet m.m. udvikles, og det er især
i forhold til de horisontale relationer,
at opmærksomheden på blinde børns
muligheder og barrierer i det sociale
samspil skal rettes.
Vertikalitet ses Der kan skabes et
ikke kun i forholdet
overbeskyttende
mellem det blinde
barn og den voksne, miljø, som fremmer
men også i de situa- et tolereret samspil
tioner, hvor det svagfrem for et integresynede barn befinder
sig i en situation, ret samspil.
hvor hun er afhængig af den seende kammerat. Dette kan
også observeres i forholdet mellem de
hjælpsomme elever og det blinde eller
svagsynede barn, påpeger Janson (s.
74). Det giver anledning til, at man
som lærer/pædagog skal være kritisk i
sin anvendelse med at skabe ”overvenlige” attituder i kammeratskabsgruppen og i stedet finde frem til hvilke
situationer, der skaber uafhængighed
for barnet med nedsat synsfunktion.
Der kan skabes et overbeskyttende
miljø, som fremmer et tolereret samspil
frem for et integreret samspil.
Janson finder andre forklaringer på,
at der opstår problemer for de blinde
og svagsynede børns sociale samspil.
Et af dem er brist i kommunikationen
mellem de fuldt seende børn og barnet
med nedsat syn, idet: …gruppeaktivi
teter, som ikke domineres af samtale og
verbalt samspil, kræver visuelt overblik
for at kunne forstås. Når den nødvendi
ge komplementerende information ikke
7
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rettes stor opmærksomhed mod at
gives, kan situationen let blive socialt
udvikle sociale kompetencer, som kan
handicappende (s. 66, forf. overs.).
føre til etablering af venskaber.
Pointen her er, at det ikke er det
Andersen og Holstein (1979) giver
synshandicappede barn, der skaber
undervisningsperspektivet og inddraproblemet, men det forhold, at der
gelse af støtte en særlig vinkel: Der er
i situationerne ikke tages højde for,
ingen tvivl om, at kendskab til den hår
hvordan man undgår at ekskludere det
fine balancegang mellem tålmodig støt
svagsynede barn.
te til at gøre erfaringer på egne præmis
Janson påpeger endvidere, at når
ser og nødvendig støtte
den voksne træder ind
Undersøgelsen
til at løse opgaver, som
i samspil med det synsviste, at blinde og et alvorligt synshandi
handicappede barn, forhindrer det ofte barnet meget stærkt svag- cap undertiden gør uri
meligt svært, kan hæve
i at være i horisontalt
synede elever på undervisningen fra at
samspil med sine fuldt
seende kammerater. Det en række områder være et håndværk til
også at være en kunst
er en vigtig grund til,
var
tilfredse
med
art. (s. 127)
at anvendelse af støtForholdet
meltelærer skal tænkes undervisningen og
lem
den
pædagogiske
grundigt igennem, idet
deres skoleforløb.
støtte og den øvrige
støttelæreren i mange
undervisning udgør således et vigtigt
situationer træder ind som den primægenstandsfelt i spørgsmålet om social
re og vertikale relation og forhindrer
integration.
det horisontale samspil i at udvikle
Andersen & Holsteins (1979) omfatsig. Det synshandicappede barn lærer
tende undersøgelse af danske synshanderved at finde sig til rette i voksendicappede folkeskoleelevers situation
relationen, frem for at udvikle sine
skulle belyse situationen for blinde og
færdigheder i samspillet med de øvrige
svagsynede børn i folkeskolen, efter
børn.
integrationen havde fundet sted op
En grundlæggende synsvinkel, som
gennem 60’erne og 70’erne.
uddrages af undersøgelsen, drejer sig
Undersøgelsen viste, at blinde og
om at tilpasse situationer, så samspilmeget stærkt svagsynede elever på
let mellem det synsskadede barn og
en række områder var tilfredse med
de seende børn er integreret og ikke
undervisningen og deres skoleforløb.
hverken er ligegyldigt eller overbeMen til trods for dette viste den også,
skyttende.
at der stadig var problemområder:
Blikket hviler altså på det rela…de fleste elever oplever sig i et vist,
tionelle og ikke på individet. Men at
mindre omfang stemplede i betydnin
bringe børn med normalt syn og børn
gen udpegede og/eller ringeagtede. De
med nedsat syn sammen skaber ikke
oplever en række virkninger af denne
i sig selv muligheder for udvikling af
stempling: Nogle oplever, at deres
sociale relationer. Der må derfor også
8
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mulighed for samspil med kammerater
er indskrænkede; flere oplever, at de
på forskellig vis har begrænsede mulig
heder for at klare sig på lige fod med
deres seende kammerater; og næsten
alle oplever, at de i vid udstrækning er
tvunget ind i en række afvigende situa
tioner på grund af deres synshandicap
(støttepædagog, ledsagelse, beskæfti
gelse i særlige klubber for synshandi
cappede osv.) (s. 379 ff.)
Når støttefunktionen opleves stemplende, agerer den stik i mod den hensigt, med hvilken den er etableret.
Dette dilemma er stadig aktuelt og
derfor et vigtigt omdrejningspunkt i
spørgsmålet om social integration.
Der er derfor god grund til at skærpe
opmærksomheden mod lærergruppens
funktioner i forhold til elever med
nedsat synsfunktion. Ikke mindst er
det vigtigt, at alle klassens lærere
grundlæggende alle er ansvarlige for
alle elevers undervisning og ikke blot
overlader det til støttelæreren at sikre
undervisningen for den svagsynede
elev. Desuden er ledelsen på skolen
ansvarlig for skolens kultur og bør
derfor sætte disse spørgsmål centralt
på skolens dagsorden.
Lærerholdningers betydning
Higgins & Ballard (2000) har gennem
ført en kvalitativ interviewundersøgelse blandt syv voksne blinde i New
Zealand, som gik i almindelig folkeskole. Den peger på betydningen
af lærerens attituder over for den
blinde elev som en vigtig faktor for
elevens oplevelse af at være inkluderet
i skolemiljøet. De lærere, der optrådte
venlige, udfordrende, hjælpsomme og

positive, fremmede elevens opfattelse
af være en ligeværdig del af klassen.
De blinde elever opfattede, at lærerne
så på dem som værende som alle
andre elever. De lærere, der huskedes
som ekskluderende Der er derfor god
den blinde elev, blev
beskrevet som unfair, grund til at skærpe
ufleksible, uforbe- opmærksomheden
redte og fraværende
mod lærergruppens
og så mest på, at den
blinde elev var for- funktioner i forhold
skellig fra de øvrige til elever med nedelever.
Denne undersø- sat synsfunktion.
gelse peger på et vigtigt forhold: At
lærerens personlige fremtræden med
sine holdninger og attituder har stor
betydning for, om eleven med nedsat
synsfunktion oplever sig som en ligeværdig del af klassen. Dertil kommer
så den interessante synsvinkel, at en
velforberedt og fleksibel undervisning
støtter det sociale perspektiv.

Social integration og læring
Social integration er i sin natur bundet
til et relationsorienteret perspektiv.
Det betyder, at grundlaget for social
integration i skolen er klassen og
andre sociale strukturer af betydning
for det blinde/svagsynede barn.
Udvikling af et rummeligt undervisningsmiljø støtter på mange måder de
behov, den svagsynede elev har, idet
fokus hviler på den sociale dimension.
Det angår både elever og lærere og er
i høj grad et projekt, hvor det handler
om at kunne rumme den forskellighed,
som vitterligt findes blandt mennesker.
Anders Gustavsson (1992) skriver i
9
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sin analyse af nærhedens sociale betydning: Kategorisering er demed noe som
hører naturlig med til det sosiale livet,
og den vil aldri kunne elimineres – selv
om den viser seg å ha ugunstige kon
sekvenser. Fordi kategorierne er sosiale
konstruksjoner, kan de imidlertid endres
når tilstrækkelig sterke krefter oppstår i
samfundet (s. 216).
Andersen og Holstein (1979) påviser
i deres undersøgelse, at de forløb, der
havde den højeste grad af integration,
var de forløb, hvor alle inklusive det
blinde eller svagsynede barn satte sig
for at magte opgaven (s. 426). Det
skete gennem forældrenes holdning til,
at dette her skulle lykkes, i lærernes
opfattelse af, at der var positive udfordringer i arbejdet med integreringen af
den synshandicappede elev, men også
ved at denne selv satte energi ind på
at være problemløser.
Udviklingen af rummelighed, af et
socialt accepterende miljø kan derfor
argumenteres som en styret proces,
som kræver målrettet indsats for at
sikre vejen mod social integration og
inkluderende undervisning.
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Noter

¹A
 ndersen og Holsteins undersøgelse fra
1979 viser, at blinde elever ”… klarer sig
skolemæssigt, fagligt fuldt ud på højde med
deres seende kammerater” (Blinde i folke
skolen s. 178).

dervisning. 2003. Undervisningsministeriet.
³B
 EK nr. 64 af 29/01/1998: alle børn mellem
0 og 18 år der registreres at have nedsat
synsfunktion, svarende til en synsbrøk på
6/18 eller derunder samt indskrænket synsfelt på 10 grader og derunder, skal anmeldes
til dette register.
n

² Rapport fra arbejdsgruppen om specialun-
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Hanne Dalsgaard, pædagogisk leder og psykolog Gitte Jørgensen,
Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Anerkendelse på
skovgården
Dette skrift om anerkendelse er skrevet som et internt arbejdspapir
for medarbejderne på Skovgården.
Skriftet er skabt på baggrund af medarbejdernes arbejde og deres
tanker omkring anerkendelse og børn/forældre. Samt vores bearbejdning af og tanker omkring anerkendelse.
Formålet har været et led i at skabe fælles fodslag omkring forståelsen af anerkendelse som begreb og som arbejdsredskab. Af
denne grund er der ikke lagt vægt på henvisning til de kilder, der er
anvendt. De er stort set slet ikke nævnt. Det bliver de til gengæld på
Skovgårdens interne undervisning, hvor emnet anerkendelse indgår.
Som læser skal man derfor ikke forvente en meget videnskabelig
beretning. Til gengæld kan man blive beriget med, hvordan man på
et skole-behandlingshjem som Skovgården håndterer og begriber en
anerkendende tilgang – fra hvor vi står nu. Vi håber, at læserne vil
føler sig inspireret af det, de læser, da det også har været vores hensigt. God fornøjelse.

Hvorfor bruge tid på at læse
det her?
(Når nu der er et hav af ting, der skal
nås. Og kaffetørsten melder sig.. Og var
det ikke et barn, der stak af der?)
Overordnet er idéen at synliggøre
anerkendelse som en af grundstenene
12

i Skovgårdens tilgang til såvel børn
som voksne. Det gør en forskel at være
bevidst om sit udgangspunkt. Nogle
gange gør man ting, fordi de bare
”ligger på rygraden” uden at man nødvendigvis kan sprogliggøre, hvad det
egentlig er, man gør. Andre gange har
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man en klar forståelse af noget, men
måske vanskeligere ved at omsætte det
i praksis. Skrivelsen her er et led i at
integrere teori og praksis. Jo mere vi
snakker, skriver, prøver af, reflekterer
og observerer, og hvad vi ellers kan
finde på sammen med børnene, forældrene, kollegaerne – jo mere får vi
anerkendelsen såvel på rygraden som
på tungen så at sige.
Dette skrift er ment som en inspirationskilde og en guide for ansatte
på Skovgården i det fortsatte arbejde
med emnet.

Hvad er anerkendelse?
(Din båtnakke – ved du ikke det?.. (Du
er lige blevet udsat for et eksempel på
det modsatte)).
I daglig tale bruges begrebet anerkendelse på flere måder. F.eks. kan
man tale om en anerkendt forfatter, komponist, sportsudøver eller
kunstner. Man kan få medaljer ”som
anerkendelse for det udførte job”.
Fra sportens verden taler man om at
anerkende mål. Målet kan også blive
underkendt. Staten anerkender visse
former for behandling, men ikke alle.
De anerkendte berettiger til tilskud fra
sygesikringen. Det samme gælder for
uddannelsessteder. De uddannelser, der
er anerkendt af staten, giver ret til SU.
Det får dermed betydning i praksis, om
noget eller nogen er anerkendt inden
for det samfundsmæssige fællesskab.
Det berettiger til noget. Det samme gør
sig gældende for ord. Når de anerkendes, kommer de i ordbøger.
Ovenstående illustrerer, at noget
kan være anerkendt i visse sammenhænge, men ikke i andre. At staten

ikke anerkender en uddannelse eller
et ord, forhindrer ikke andre i at
benytte det. Hvad der er anerkendt er
kulturelt bestemt. Et band kan f.eks.
være vældig anerkendt i Kina, men
ikke i Europa. Det at anerkende har
en konstituerende effekt. Dvs. at det
skaber, virkeliggør. Et areal omdannes
til at være et land i det øjeblik, det fra
politisk hold anerkendes som et land af
andre lande.
Anerkendelse hænger dermed sammen med identitetsdannelse.
Anerkendelse er noget, man enten
giver eller får af andre. Det er noget,
man bliver. Man kan ikke bare selv
beslutte sig for at være anerkendt.
Ligesom personer eller fænomener
anerkendes i den større kulturelle kontekst, gælder det også i mindre sociale
sammenhænge. Helt ned til samværet
med et andet menneske.
At være optaget af at respektere,
forstå og se, hvad det egentlig er, den
anden siger og gør, betyder i bund og
grund at anerkende den andens eksistens, som det den anden er.
Et væsentligt aspekt ved anerkendelse er, at det er en magtfuld størrelse. Om nogen eller noget er anerkendt,
er afgørende for, om de/det behandles
betydningsfuldt. Andres anerkendelse
skaber følelsen af at være noget. Af at
have betydning.
Som vi ser det, hænger anerkendelse
sammen med mange faktorer, som i
det følgende vil blive uddybet. Så som
respekt, forståelse, neutralitet, tilgang, meningsfuldhed, nysgerrighed,
kontekst, kommunikation, selvfølelse
og meget mere.
13
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Hvorfor anerkendelse på
Skovgården?
(Because we are worth it!)
Hvorfor have fokus på anerkendelse?
Hvad er idéen med det?
En af grundstenene i Skovgårdens
værdigrundlag er, at hvert enkelt individ
er unikt. I erkendelse af, at alle mennesker er enestående, er det væsentligt
at anerkende dem for det, de er.
Deres væsen, så at sige.
Vores opgave er at behandle børn,
der af en eller anden årsag ikke helt
kan agere som forventeligt i samfundet. De kaldes omsorgssvigtede og
udviklingsforstyrrede. De udviser lavt
selvværd og selvtillid osv. Vores opgave
er at behandle børnene på en måde,
der gør dem i stand til at ændre deres
adfærd, mærke deres følelser, tage
imod læring i skolen så vidt muligt og
hvad det nu ellers er, de kæmper med.
Børnene har hver især problemer at
slås med – ellers var de her ikke. Det
er det, der definerer vores arbejdsopgaver. Men når vi arbejder, møder vi
barnet og ikke problemet. Barnet er
betydningsfuldt i sig selv.
Vi har opdaget, at anerkendelse har
en god effekt. Det skaber en rar atmosfære. Det skaber tryghed og åbenhed
hos såvel forældre, børn som samarbejdspartnere. Det er nemmere at
udvikle sig, når man er i et positivt
defineret felt. Det gøder jorden for
udvikling. Denne måde at arbejde på,
skulle gerne generelt skinne igennem
både hos børn og forældre, medarbejdere og ledelse samt samarbejdspartnere.
Det lykkes ikke altid at skabe et
anerkendende miljø for alle, men vi
arbejder med processen og forsøger at
14

tage situationerne op, når vi opdager,
anerkendelsen ikke er der.
Vi ser arbejdet med anerkendelse
som en proces. Det foregår på forskellige planer og i forskellige sammenhænge. I statusrapporterne og på
behandlingsmøderne, hvor forståelsen
af det enkelte barn er i centrum. I
forhold til kollegaer, ledelse, børn, forældre og andre samarbejdspartnere.
Måden at beskrive anerkendelse på
i denne sammenhæng er et udtryk for,
hvor vi står i dag og den forståelse,
vi har nu. Da det er en proces, vil vi
givetvis være et andet sted om to år.

Hvordan forstår vi
anerkendelse på Skovgården?
(Jeg syns’ ligesom det der anerkendelse
er enormt vigtigt, ikk’).
Anerkendelse kan som beskrevet
defineres på mange måder. Spørgsmålet
er hvilken forståelse af anerkendelse,
vi på Skovgården vælger at bruge?
Vi har i vores interne undervisning
bl.a. beskæftiget os med emnet. På
nogle af disse kurser blev kursisterne
spurgt: Hvad er anerkendelse? Hvordan
kan man forstå ordet?
Her er nogle af de udsagn, der er
kommet fra Skovgården omkring anerkendelse:
• Anerkendelse ligger i kroppen,
i tanken, i tilgangen til andre, i
forståelsen af andre.
• Anerkendelse ligger i sammenhængen mellem det, vi siger og
det, vi gør.
• Ros vokser man af, anerkendelse
hviler man i.
• Anerkendelse er det modsatte af
fordømmelse.
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• D
 et der ikke kan ændres, kan man
lige så godt anerkende.
• Ros kan give kvalme nogen gange,
man ved ikke hvad man skal sige.
Når man bliver anerkendt, behøver man ikke sige noget.
• Man accepterer barnet som det
er, men behøver ikke anerkende
barnets handlinger.
• Vi må acceptere, at anerkendelse
er et neutralt begreb.
• Man kan spørge om anerkendelse
er en holdning eller en metode.
• Når man føler sig anerkendt, føler
man sig hørt, set og forstået.
• At respektere måden man er på.
• Nærvær.
• Anerkendelse er personlighedsskabende.
• At benævne.
• Anerkendelse = du er.

Anerkendelse som holdning
og som metode
(Wenn Sie nicht tun was wir sagen,
dann haben wir anderen Metoden!)
For os at se kan anerkendelse både
betragtes som en holdning og som en
metode.
Anerkendelse som holdning
Holdningsmæssigt skinner det igennem, hvad ens forudantagelser og forforståelser omkring en given sag er.
Det viser sig i måden vi taler på, de ord
vi vælger, det vi fokuserer på, vores
kropslige attitude mm. Det gør en forskel om man f.eks. tænker om et barn,
at det er umuligt, eller at det kæmper
for at få kontakt. Om en forælder er
kritisk eller bange og usikker.
En holdning til børnene kan være, at

de er uopdragne og til forældrene, at
de er ansvarsløse. Det er en holdning,
der er værdiladet på en negativ måde.
Når man forholder sig til begrebet
anerkendelse, er det interessante ikke,
om det er ”rigtigt eller forkert”, men
om det er hensigtsmæssigt for samarbejdet, og om det er barnets tarv.
Holdningsmæssigt kan man ikke
blande sig i, hvad kollegaer har af
private meninger og præferencer. Men
professionelt kan man forvente, at de,
der vælger at arbejde med behandlingskrævende børn, har en respekt for og en
forståelse for, at de for en tid ikke lever
op til ”samfundsmæssige normalforventninger” og at man ikke hjælper dem ved
fortsat at klandre dem for det. Man kan
bestræbe sig på at gå ind i opgaverne
med en holdning, som er anerkendende
ud fra bevidstheden om, at det stort set
er umuligt at udvikle sig i et negativt
defineret felt og viden om, at dem vi
arbejder med, har oplevet rigeligt med
underkendelse og misforståethed.
Et par eksempler på en anerkendende holdning kan være:
”Folk gør det bedste de kan, ud fra
de forudsætninger, de har,”
”Folk gør det, der giver dem
mening.”
Hermed har man ikke taget stilling
til, om det de har gjort er godt eller
skidt i forhold til bestemte normer og
regler eller egne meninger. Men man
har taget udgangspunkt i, at de har
gjort deres bedste, eller at der har
været en mening med det, de har foretaget sig eller sagt.
Det kan gøre det nemmere at anerkende dem som personer. Det kan åbne
op for en nysgerrighed og en ydmyg
15

Specialpædagogik 2· 2006

position, hvor man prøver at forstå
det, den anden forstår – før man forsøger at ændre eller hjælpe.
At anerkende et menneske er ikke
det samme som at legalisere eller være
enig i det menneskes handlinger eller
holdninger.
Holdningen til barnet, forælderen
eller kollegaen skinner igennem i de
udtalelser, man kommer med om dem
eller til dem. Man har det med at søge
at bekræfte ens forudantagelser. Hvis
jeg er overbevist om, at en person
f.eks. er løgnagtig, vil jeg kunne stille
nogle spørgsmål og vise med min attitude, at det er den forudindtagelse,
jeg har. Det kan nemt lykkes at få den
bekræftet, men det er en cirkelslutning, og mit syn på personen bliver
ikke nuanceret eller ændret.
Anerkendelse som metode:
Der er konkrete muligheder for at
anvende anerkendelse som metode. En
af dem er spørgeteknikker. I den interne undervisning fokuseres på systemiske spørgsmålstyper, herunder direkte
anerkendende spørgsmål (appreciative
inquiry).
Man kan vælge at stille anerkendende spørgsmål, ligesom man kan
vælge at stille kritiske eller anklagende
spørgsmål. I det øjeblik, man er bevidst
om det man gør, kan man anvende det
som metode.
Det samme gælder med det nonverbale sprog og med de handlinger, man
foretager sig eller undlader at foretage
sig. Hver gang vi hæfter os ved noget,
er der andet, vi overser. Når man er
bevidst om effekten af det, kan det
bruges som redskab.
16

Anerkendelse indebærer at blive set,
hørt og forstået.
Man kan være bevidst om, at man
giver sig tid til at SE barnet. Helt
konkret. Se, hvad det er optaget af, se
hvad det udstråler osv.
At høre barnet. Høre det, der bliver
sagt på en måde, så egne forforståelser
og kategoriseringer ikke spænder ben
for det.
Forstå det den anden forstår, så
godt man kan – og være mere optaget
af dét end af egne forståelser eller
tolkninger.
Alene det at fokusere på noget og
ikke på noget andet er en metode i sig
selv til at anerkende det, man gerne
vil se mere af.

Anerkendelse og ros
(Hva’... handler det ikke om charme,
selvtillid og lækkert hår?)
Ved at anerkende et andet menneske,
kan man sige, at man anerkender dels
den andens eksistensberettigelse, dels at
den anden har et værd. At man er ”værd
at bruge tid på”, ”værd at se på, høre
på”. Dermed styrker man den andens
selvværd. Det er en værdsættelse af den
anden i sig selv – som menneske.
Ved at rose et andet menneske,
værdilader man noget, den anden har
gjort. ”Du er dygtig” er budskabet.
Man roser den andens færdigheder
eller evner. Fortæller dem, at det de
har gjort, synes man, de har gjort
godt. Dermed styrker man den andens
selvtillid. Tillid til at man selv kan
noget – i handling.
Anerkendelse og ros er lige vigtige. Vi har alle brug for at få styrket
selvværdet samt selvtilliden løbende.
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Børnene har det i særdeleshed. Kunsten
er at sikre en balance mellem de to ting
og at være bevidst om, hvornår man
gør hvad.

Anerkendelse, Stern og
selvfølelse
(Dig vil jeg da skide på! Nå. Ja, der
er nok én, der sidder fast i den anale
fase?)
Hvordan kan man få hold på det
der med selvværd, selvtillid og selvfølelse? Hvad i alverden er et selv i
grunden? Og hvordan skabes det? Har
babyer selv’er? Hvordan kan man som
ansat bruge udviklingspsykologien til
at forstå på hvilke områder, børnenes
selvfølelse er skadet?
Svarene er mange. Der findes et
hav af fagfolk, der har udtalt sig om
emnet, forsket i det og lavet fine
teorier. Vi har valgt primært at tage
udgangspunkt i Daniel Stern. Hans tilgang til småbørnsforskning har været
at se på, hvad barnet foretog sig for
derefter at danne en teori om det.
Han har opdelt den i faser, som skal
forstås på den måde, at de begynder en
bestemt alder, men fortsætter med at
udvikles resten af livet. Således er det
aldrig for sent at udvikle de områder af
selvet, der ikke har fået tilstrækkelig
plads til udfoldelse. Anerkendelse er
måske en af de vigtigste byggestene i
dannelsen af et sundt selv.
I det følgende beskrives faserne
ud fra Sterns forståelse og med hans
begreber. Med kursiv kobles anerkendelsens betydning på for på den måde
at tydeliggøre, hvordan man i praksis
via anerkendelse kan være medskaber
af barnets selv.

Det gryende selv
(I følelsernes verden)
Det helt spæde barn fødes med
nogle kompetencer. Samtidig er det
fuldstændig afhængigt af den nære
omsorgsperson. Nogle vil mene, at den
første spæde fase karakteriseres ved
at være en symbiose, hvor barnet ikke
kan adskille sig selv fra mor.
Ifølge Stern har barnet en gryende
selvfornemmelse allerede som spæd.
Barnet får erfaringer med, hvordan
dets behov bliver dækket. Basale
behov for at få mad, søvn, hvile,
omsorg. De erfaringer de får, lagres
som en slags skabelon for, hvad det
kan forvente sig af verden, såkaldte RIG’er: Repræsentationer af Indre
Generaliseringer. Eks. om man får mad,
når man skriger, fordi man er sulten. Om ens behov bliver dækket og
mødt på hensigtsmæssig måde eller
ej. Hvordan det virker at bruge sine
handlemuligheder i form af lyde og
bevægelser.
Omsorgsgiveren skal have fokus på,
at barnet bliver tilpas stimuleret. Det
modsatte er over- eller understimulering.
Anerkendelse af barnets behov og
udtryk. Barnet får en kropslig, sanselig
fornemmelse af sig selv.
Kernerelateringen, oplevelsen af
kerneselv
(Den nære sociale verden)
Fra 2-6 måneders alderen begynder
barnet at få en oplevelse af et kerne
selv. En fornemmelse for eget selv, kan
man sige.
Det skabes via den nære, sociale
kontakt og det ikke-sproglige samspil
17
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mellem mor og barn. For at få oplevelsen af et kerneselv er det vigtigt, at
omsorgsgiveren er til stede i kontakten
og er i stand til at regulere barnet
(trøste etc.).
Anerkendelse af barnets følelsestil
stande. Anerkendelse af dets behov for
kontakt og grænser for samme. Barnet
får en oplevelse af selvfølelse.
Det subjektive selv, den intersubjektive relatering
(Sindlandskabernes verden)
Når barnet er 7-15 måneder, skabes et
subjektivt selv. Barnet opdager, at det
har sit eget indre sind, som kan deles
med andre. At det, der er indeni kan
deles med nogen udenfor så at sige.
Opgaven for omsorgspersonen er her
følelsesmæssig afstemning og forståelse af barnets indre univers. Hvad der
i denne periode anerkendes og underkendes er med til at skabe barnets
billede af, hvad der er acceptabelt og
uacceptabelt. Måske opdager det, at
det har nogle følelser, som ikke kan
accepteres i familien. Hver gang det
viser følelserne, bliver det afvist af
forælderen.
I en sund udviklingsproces, vil barnet få en oplevelse af at være ok og
turde vise sig selv, som det er. I en
mindre sund vil barnet kunne udvikle
et falsk selv, da det ikke bliver anerkendt, hvis det viser sit sande selv.
Anerkendelse af barnets sande selv
og af barnets følelser. Barnet får en
oplevelse af, hvad det rummer, og hvad
der rummes i det nære, sociale fælles
skab.

18

Det verbale selv, den verbale
relatering (Ordenes verden)
Fra 15-30 måneders alderen dannes
det verbale selv. Barnet begynder nu at
bruge sproget – det får adgang til ordenes verden. Dette er fasen, hvor barnet
begynder at reflektere over sig selv.
Ord og oplevelser forbindes. Dels
åbner sproget helt nye verdener, strukturer og oplevelser og markerer hændelser i fortid, nutid og fremtid. Barnet
kan dele sine oplevelser med andre via
ord. Samtidig opdager det, at det ikke
er alt, hvad der er i fantasien, der kan
sættes ord på. Nogen gange er det
derfor svært for barnet, når en voksen
italesætter noget, fordi det ikke stemmer overens med barnets oplevelse.
Et eksempel som Stern bruger er, at
barnet kigger på en solstråle, som det
ser ud som om, det prøver at smage på.
Mors reaktion er at fortælle barnet, at
det er ulækkert at slikke på gulvtæppet.
For omsorgsgiveren er indføling og
benævnelse nøgleord. At kunne føle
hvordan barnet har det og sætte ord
på den forståelse.
Anerkendelse af barnets følelser via
ord såvel som nonverbalt. Barnet ople
ver i kontakt med andre at kunne
reflektere over selvet, samt at sproget
kan bruges til at udtrykke følelser.
Historiernes verden
Fra 3-4 års alderen går barnet ind i
historiernes verden. Barnet skaber sin
identitet ved at fortælle historier om
sig selv. Hverdagshistorierne om legen i
sandkassen kan ses som en daglig selvdefinition. På længere sigt er det de
små historier, der udgør livshistorien.
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Den voksne fortæller også historier
til barnet. I denne forbindelse er det
essentielt om der er sammenhæng mellem de historier, der fortælles og det
der leves eller vises. Eks. en far, der
kun giver sit ene barn opmærksomhed
og knus, men samtidig fortæller det
andet barn, at han elsker dem lige
højt. Det er det, man kalder doublebind
- to modsatrettede beskeder samtidigt.
Anerkendelse af barnet via histo
rier, man som voksen lægger øre til og
måden man gør det på. Samtidig er
man medskaber af barnets identitet via
de historier, man selv fortæller.

Effekten af anerkendelse og
underkendelse
(Nå, stod du der? Jeg synes nok, der var
noget, jeg jokkede på).
I mødet med en anden person reagerer man såvel følelsesmæssigt, som
tanke- og handlemæssigt. Følgende er
udpluk af en feedback på, hvordan man
kan få det, når man bliver henholdsvis under- og anerkendt. Set, hørt og
forstået – eller overset, ignoreret og
misforstået.
Deltagerne har medvirket i et rollespil – men se om du kan genkende
noget fra din hverdag?
Ved underkendelse:
-	Jeg sad inde med guldkorn, som I
ikke gad høre.
- Man forbigås.
- Mister tilhørere.
- Bliver ikke bragt på banen.
- Får tanken: ”Rend mig.”
-	Tænker: ”Jeg giver op. Det bliver en
anden dag et andet sted.”
-	Jeg gad ikke give en personlig ople-

velse, hvis jeg skulle behandles på
den måde.
-	Man lader ens egen negative følelse
vælte ud over de andre.
-	Tænker: ”Hvad er formålet med, at
jeg sidder her?”
-	”Jeg kunne bruge min tid bedre et
andet sted”.
- Ligegyldighed.
- Træthed efter ca. 10 min.
- ”Noget skal man jo lave”.
- ”Det kan også være lige meget”.
-	Fornemmelse af ensomhed. Vil undgå
at forstærke det.
-	Hvis det man taler om, er meget
vigtigt for én, bliver man meget provokeret.
-	”Hvorfor bruger de mere tid på den
anden historie? Så interessant er den
da heller ikke”.
- Dårlig stemning.
-	Det kommer an på konteksten, om
man reagerer.
Kropsligt:
- Trækker sig tilbage i stolen.
- ”Låste” hænder.
- Ben over kors.
- Kigger ud i luften.
- Irritation.
- Sukker.
- Hoster.
- ”Hrmmm”.
- Stramme læber.
- Sidder bomstille.
-	Den ene oversete henvender sig til
slut til den anden: ”Hvad tænker
du?”
Ved anerkendelse:
- Dejligt at blive spurgt ind til ens
oplevelser.
19
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-	Bekræftende at ens ord bliver gentaget.
-	En følelse af at være betydningsfuld.
- Kropssproget bekræfter.
-	Følelse af at have overskud til at
lytte til andre.
- Det giver energi.
Kropsligt:
- Smil.
- Grin.
- Gestikulerer.
-	Bevæger hovedet, lægger det på
skrå, nikker etc.
- Læner sig frem i stolen.
- Levende mimik.
- Lysere, lettere stemmeføring.
- Entusiasme.
Ved selv at være opmærksom på den
feedback, man umiddelbart får i mødet
med børnene – eller deres forældre eller
kollegaer for den sags skyld – får man
en pejling af, hvorvidt man har virket
anerkendende eller det modsatte.

Stemning og anerkendelse
I gamle dage sagde man ”Jeg elsker
dig” til folk. Nu behøver man heldigvis
ikke at anstrenge sig så forfærdelig
meget længere. Jeg tror, det er nok
at sige ”Kom her”. (Holger 8 år, citat
fra bogen 31 små smil – fra en masse
børn).
Når man taler om anerkendelse og
det at anerkende, bliver vi nødt til at
tale om stemningen. Stemningen kan
være rar, god, hyggelig, sjov, respektfuld og anerkendende.
Den kan også være fordømmende,
vred, aggressiv, bedrevidende, negativ.
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Eller en masse nuancer derimellem.
Stemningen skabes ikke nødvendigvis af det, vi siger, også kaldet det
digitale sprog. Stemningen skabes i
høj grad af måden, vi siger det på,
kaldet det analoge sprog.
Kort fortalt beskrives det digitale
sprog som vores sprog, de lyde, der former ordene, eller de streger der bliver
til bogstaver.
Det analoge sprog er alt det, der
befinder sig rundt om det digitale
sprog. Det er pauserne, betoningen,
rækkefølgen af det vi siger (eller skriver), kropssproget.
Et eks.: Hvis vi siger sætningen:
”Jeg har set dig”, kan man sige, at
ordene i sætningen kan opfattes som
anerkendende. Men i det øjeblik vi
hæfter os ved det analoge sprog, altså
måden vi siger det på, kan denne
sætning være meget underkendende.
Det kommer helt an på, hvordan vi
betoner, hvordan vi holder pauser,
og hvordan vi ser ud, i hvilken sammenhæng sætningen bliver sagt, samt
hvem vi siger det til.
Det analoge sprog afspejler de tanker vi gør os, både om det vi taler om,
og den vi taler til.
Målet for vores arbejde er at skabe
rum for ændring. Det mener vi, som før
nævnt, bedst opnås i et positivt defineret felt. Derfor er man godt på vej,
hvis man kan skabe en god stemning
i samværet med børnene og forældre
(samt kollegaer), hvor det er muligt at
lytte og forstå.
Anerkendelse skaber en god stemning.
En god stemning skaber anerkendelse.
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I en god stemning er det nemmere at
åbne sig, man har lettere ved at lytte,
og man er fri for at forsvare sig. Den
gode stemning åbner op for, at man har
overskud til at tænke anderledes om
noget, eller man får mod på at prøve
noget nyt.
Stemning skabes mellem mennesker.
Man kan derfor ikke være eneansvarlig
for at skabe en god stemning, men
man kan gøre sit til det.
Hvordan kan man så skabe en god
stemning?
• Sæt rammen, så den er klar og gennemskuelig.
• Hvis du er vært, så server noget
mundgodt.
• Husk at det andre siger og gør, giver
dem mening.
	Alle gør det bedste ud fra de forudsætninger de har.
• Vær nysgerrig.
• Prøv at forstå det, den anden forstår.
• Forsøg at være fordomsfri.
• Spørg til nøgleord, så du sikrer dig
en forståelse af det, den anden siger.
• Lyt til svaret og gentag.
• Vær opmærksom på, hvad du signalerer med kropssprog.
• Ansigtsmimik; ser man f.eks. stiv ud
eller smiler man?

Anerkendelse af position
(Skrid, makker. Det er en lukket fest.)
Hvilken betydning har det, at ens
position er anerkendt? Hvis en relation
er gnidningsfri, er der som regel ikke
anledning til refleksion over positioner.
Men når der opstår gnidninger, kan det
være nemmere at få øje på. Eks. når en
voksen er nødt til at fortælle barnet,

at det er den voksne, der bestemmer,
og barnet fortsætter med at række
tunge, eller hvad det nu gør, kan man
sige, at barnet ikke anerkender den
voksnes position, men behandler den
voksne som en på samme niveau som
det selv.
Hvis en forælder begynder at belære
en lærer i skolen, kan det være tegn på,
at lærerens position ikke anerkendes.
Hvis en mødeleder bliver ignoreret
til et møde, kan det ligeledes være
tegn på manglende anerkendelse af
positionen.
Opstår frustrationer i mødet med
en anden, kan det være en overvejelse værd, om en af parternes position
er underkendt. En reaktion kan være
”Hvad anser du mig for”. En anden kan
være ”Nu er jeg jo uddannet til det her,
så jeg ved noget om det”. Eller en forælder, der er nødt til at påpege, at vedkommende jo er moren. Det kan også
være et barn, der siger, at det har ret
til at være et vist sted, hvis det har fået
besked på at flytte sig. Underforstået
”som barn her på stedet, har jeg lov til
at… jeg bor her faktisk”.
Det svar, vi får bliver meget vigtigt, da svaret fortæller os noget om,
hvorvidt den anden person føler sig
anerkendt eller underkendt.
Hvis man bliver underkendt i sin
position, vil man automatisk forsvare
sig. Det kan være, man bliver provokeret, vred, svarer igen, eller at man
opgiver og forholder sig passivt og
tavs. Nogen går. Forlader selskabet.
Det gør sig gældende i det
enkelte møde, men også globalt.
Minoritetsgrupper kæmper for anerkendelse af deres position. Som palæ21
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stinenser, som et ligeværdigt menneske uanset hudfarve, som homoseksuel
osv. Positioner giver rettigheder og
forventning om en bestemt måde at
blive mødt på, som fratages en, hvis
ikke positionen anerkendes.

Anerkendelse, opdragelse
og kontekst
(Ro, renlighed og regelmæssighed!)
Kan man altid bare være anerkendende? Hvad hvis nogen gør noget, de ikke
må eller er ubehøvlede – eller at man
selv er sur på dem? Hvad hvis man også
har til opgave at opdrage samtidig?
At være anerkendende er ikke det
samme som at signalere at ”alt er lige
godt” eller at ”alt kan tillades”. Nogen
gange er man nødt til at skælde ud,
markere en grænse eller andet.
Det gør det nemmere at være anerkendende, hvis man på forhånd har
skabt en klar kontekst og tydelige
rammer. Hvis man inden for den ramme
er nødt til f.eks. at irettesætte et barn,
kan man begrunde det med, at barnet
har brudt reglerne. Det giver friheden
eller muligheden for at anerkende
barnets følelse, samtidig med at man
irettesætter barnets handling.
”Man kan godt blive vred, når man
får sådan en besked. Det er ok at være
vred. Du må ikke ødelægge tingene her
i stuen, ved du. Men du kan gå ud og
sparke til træet”.
Et andet eksempel er f.eks. at sige
til en forælder hvor lang tid, man har
til en samtale. Når man er nødt til at
runde af, kan man referere til rammen
og på den måde undgå at underkende
den person, man taler med.
Hvad gør man så, når et barn har
22

brudt en ramme? Kan man både skælde
ud og være anerkendende samtidig?
På den ene side skal vi være anerkendende, vise forståelse, interesse og
respekt, og på den anden side skal vi
korrigere børnene i deres adfærd.
For os udelukker opdragelse og anerkendelse ikke hinanden. I vores blotte
tilstedeværelse arbejder vi hele tiden på
at være anerkendende. Når et barn gør
noget uhensigtsmæssigt, er det derfor
vigtigt at anerkende, at handlingen er
sket, og det er også vigtigt, at vi anerkender, at en adfærd kan være mere
eller mindre velset. Alternativt ville
vi fremstå som ligeglade og eventuelt
underkendende. At prøve grænser af
er en naturlig del af et barneliv. Hvis
ikke der er nogle grænser at spille op
ad, bliver barnet nemt fortvivlet. Det
er her, den voksne kan opleves som
ligeglad, hvis alting er lige meget.
Til tider kan det lade sig gøre at
anerkende og korrigere samtidigt, til
tider må man skille det ad.
Vi skal forholde os til to ting: Hvad
barnet gør, og hvem han/hun er.
Så når vi må skælde ud, så skal vi
skælde drengen ud for det han gør og
ikke for hvem han er.
Selvom man skal korrigere et barn,
kan man godt anerkende barnet og dets
følelser. Så får man ikke signaleret, at
barnet er forkert. Det vil nemlig gå ud
over selvfølelsen og selvværdet. Holder
man sig til, at det er handlingen, der
er forkert, bevarer man omsorgen for
barnet ved at rumme det og hjælper
det samtidig med at finde handlemuligheder, der er socialt acceptable.
Hvis et barn begynder at vælte
borde og stole, kan man sige: ”Her
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er noget galt”. Med sådan en sætning
taler man ikke om, hvad barnet er,
men man konstaterer, at situationen
ikke er som den plejer at være. Måske
vil barnet allerede der kunne fortælle,
hvad der er galt, måske ikke. I situationen bliver den øverste kontekst, at
barnet skal stoppe adfærden.
Senere, når der er ro og mulighed,
kan man anerkende følelsen. ”Noget
gjorde dig vred, skuffet, ked af det”.
Opdragelse (at korrigere et barn)
drejer sig om en handling.
Anerkendelse af følelsen handler om
forståelse af, hvad der sker i barnet.
Erfaringen er, at vi i vores hverdagssprog nogen gange får stemplet personen ud fra det, han gør. F.eks.: Han
slår, han er en slagsbror. Hun græder
hele tiden, hun er en Tudemarie. Han
gider ikke lave noget, han er doven.
Måden, vi korrigerer på, bør være
forskellig ud fra en anerkendelse af, at
børnene er meget forskellige og derfor
opfatter vores ageren forskelligt. Så
hvis vores korrektion skal have den
ønskede effekt, skal vi sige det på
en måde, der er begribelig for barnet.
Nogle børn forstår betydningen af, at
man taler højt. Nogle børn kan læse,
når man ser vred ud, andre kan bedre
finde ud af det, hvis de har forstået, at
noget ellers bliver ubehageligt. Andre
igen falder til ro, hvis de har mulighed
for en ”belønning”, nogle har brug
for at blive trukket lidt til en side, så
andre børn ikke hører osv. Der er rigtig
mange andre muligheder.
Vores erfaring er, at når barnet bliver irettesat på en for barnet begribelig måde, falder det som regel hurtigere
til ro. Hvis det kan forlade situationen

med en følelse af at ”jeg er ok”, men
jeg klokkede i det lige der.

Anerkendelse i skolen
(Se mig! Hør mig! Og se, hvad jeg kan!)
Mange af vores børn har meget dårlige erfaringer fra deres skolegang. Ofte
føler de sig underkendte. De har mistet
troen på sig selv og deres evner. De har
svært ved at koncentrere sig, de er/kan
være meget urolige og nogle kan ikke
forstå kollektive beskeder. Børnene kan
vægre sig mod at lære noget nyt og
gå i baglås, når de møder opgaver, de
forudser, de ikke kan magte.
Meget af det arbejde der foregår i
skolen, er i sagens natur produktorienteret. Der skal laves meget håndgribeligt, som jo netop kræver tillid til
egne evner. En side matematik, en side
dansk, læse højt, idræt, emner, kreative aktiviteter. Så i skolen er der stor
mulighed for at rose og styrke børnenes selvtillid. Det er et vigtigt arbejde,
som hjælper børnene videre.
Hvordan styrkes selvværdet i skoletiden? Hvordan kan man arbejde med
anerkendelse i skolen?
Meget af det, der allerede sker, er, at
de voksne i skolen er meget opmærksomme på børnene. Graden af opmærksomhed kan sidestilles med følelsen af
betydningsfuldhed. De voksne viser et
nærvær. De lytter til børnene og forholder sig til børnenes gøren og laden.
Alt sammen med udgangspunkt i, at
det børnene gør, giver dem mening. De
voksne arbejder målrettet på at hjælpe børnene i gang med skolearbejdet
under hensynstagen til den enkeltes
forudsætninger.
For os er begge dele meget vigtige
23
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for vores børn, og det, vi arbejder på,
er hele tiden at huske, at det er to forskellige ting, der styrkes. Selvtilliden
– ros. Selvværd – anerkendelse.

Anerkendelse og forældre
(Forældre kan opdrages til at forstå
– men så skal man også have haft dem
fra små)
Forældrene er en stor del af børnenes liv.
Når vi møder forældrene første gang,
bærer de på en historie om dem selv og
deres børn. Mange forældre føler skyld.
Mange forældre føler ikke, de kan slå
til, og rigtig mange forældre føler sig
udskældte og gjort til dårlige forældre
af andre. Disse forældre er vant til, at
de skal forsvare sig selv og ofte også
deres børns adfærd. De føler sig ikke
anerkendte. De føler sig ikke hørt, set
og forstået.
Forældrene er ikke sammen med
deres børn, mens de er på Skovgården
og har derfor ikke den samme indsigt
og viden som vi omkring børnenes
hverdag.
Forældrene kender ikke baggrunden
for de historier, børnene fortæller dem,
hvis vi ikke fortæller dem. Til tider kan
det skabe vrede og utrygge forældre.
Vi anerkender forældrene som forældre. Vi anerkender forældrene med
deres bidrag til, hvordan deres barn
kan forstås. Derfor mener vi også, at
samarbejdet med forældrene er meget
vigtigt. Hvis forældrene ikke føler sig
hørt, set og forstået, hvis de føler sig
angrebet, mærkes det på børnene og
deres liv på Skovgården.
Vores tilgang til forældrene er meget
betydningsfuld. Det er vigtigt, at for24

ældrene føler sig ordentligt behandlet.
Også her arbejder vi med anerkendelse. En god tilgang er, at forældrene
gør det bedste de formår i forhold til
deres børn. Og at det, forældrene gør
og siger, på en eller anden måde giver
dem mening.
Forældrene kender deres børn og
de kan bidrage til vores forståelse af
barnet. Altså går samarbejdet ud på,
at vi gensidigt kan bidrage til barnets
udvikling.
Når vi taler med forældrene, skal vi
være nysgerrige og lytte til, hvad de
siger omkring børnene. Dette betyder
ikke, at vi er enige med forældrene til
hver en tid, men ofte er der noget, vi
kan enes om. Det betyder heller ikke,
at vi til hver en tid bifalder forældrenes handlinger i forhold til deres børn,
også her er der forskel på at anerkende
en person og anerkende en handling.
Hvis vi gerne vil have forældrene
til at lytte til os, må vi skabe en
stemning, hvor det er muligt. Hvis
forældrene føler, at de ofte må forsvare
sig, er det ikke muligt også at være
enige med os. Og det er ikke muligt
for forældrene at ændre en holdning i
forhold til barnet. Det gælder også den
anden vej rundt.
Hvordan kan vi anerkende forældrene?
Vores dilemma er på den ene side
at opleve, at forældrene ikke altid kan
tage tilstrækkeligt vare på deres børn,
og på den anden side skal vi lytte og
forstå og anerkende.
Her er det godt at huske, at anerkendelse ikke handler om at være enig,
men om at være nysgerrig. Vi skal få
forældrene til at fortælle, og vi skal
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lytte til det, de siger. Hvis forældrene
i høj grad devaluerer sig selv, kan det
være en hjælp at bruge positive reformuleringer. ”Jeg har været en dårlig
mor. Jeg bliver så nemt gal – i går
råbte jeg af mit barn, fordi han forstyrrede mig, mens jeg snakkede i telefon”
En reformulering kan være: ”Så du
bestræber dig på at sætte grænser og
lære dit barn ikke at forstyrre, når det
ikke er hensigtsmæssigt”.

Kan man anerkende fra en
underkendt position?
(Having a bad hairday…)
Det er torsdag eftermiddag. Du har
lige fået påtalt, at du er for sent ude
med at aflevere statusrapport på et
barn. En dreng står og snitter i noget,
du tidligere har lavet en aftale med
ham om ikke at snitte i. Du synes, I
havde en god samtale om det. En kollega går forbi dig, men ænser dig stort
set ikke. På vej hen til bilen ringer
mobiltelefonen. Det er en nær ven, der
aflyser en aftale, du har glædet dig til
i ugevis. Han har alligevel ikke tid. En
due har skidt på din bilrude.
Du tager hen i Netto og handler ind.
Køen er alenlang og en har mast sig
ind foran dig.
Hvor anerkendende er du i stand til
at være nu???
Spørgsmålet er: Kan man være aner
kendende fra en underkendt position?
Eller kræver det, at man selv er blevet
anerkendt? Hvis man over længere tid
er blevet underkendt, ens følelser ikke
er blevet spejlet, ens udtalelser ikke
forstået, ens handlinger ikke blevet
accepteret, og man føler sig som en
overset mus – hvordan har man det så?

Hvad vil være en naturlig reaktion?
Hvad hvis man det meste af sit liv
ikke har oplevet tilstrækkelig anerkendelse af sig selv som person?
Vi vil ikke her komme med svar som
sådan, man henlede opmærksomheden
på nogle af børnenes adfærd: De kan
finde på at bande, være udadreagerende, devaluere, skændes, slå, afvise
forslag om aktiviteter, være passive
og opgivende. Det er heller ikke usædvanligt, at de børn, der oplever mindst
anerkendelse, er dem, der finder sammen.
Hvad med en selv som kollega? Hvad
finder man på, hvis man over tid ikke
føler sig anerkendt på sin arbejdsplads? Hvornår er det, man får trang
til at ”sladre” eller brokke sig? Eller
mister entusiasmen?
Hvilken betydning får det at arbejde
med børn, der ikke altid giver én den
anerkendelse, man har brug for? Når de
ikke giver udtryk for glæde ved at se
en? Når de ikke benævner med et ord,
at man har gjort noget ekstra for dem?
Når de bare krøller den opgave sammen, man specielt har lavet til netop
dem? Når de ikke tager et eneste billede af én i Norge, selvom man er deres
primær… osv.

Anerkendelse som metafor
(Hvis jeres sexliv var et dyr, hvilket dyr
ville det så være?” ”...Et marsvin...)
(Citat fra filmen Den eneste Ene).
Det er her, du selv skal på banen.
Find på en metafor, der for dig beskriver anerkendelsens væsen. Da det jo
netop er din egen metafor, kan vi ikke
hjælpe dig med det.
Okay?
25
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Vi gir’ et hint: Billedlig talt kan man
f.eks. se anerkendelse som en lommelygte. Det man lyser på i mørket, bliver
set og kommer i fokus. Det anerkendes.
Resten henligger i mørket.
Det er det samme, der gør sig gældende for de mange talenter, der endnu
ikke er anerkendt.
Min metafor:

Så er du nået til vejs ende. Skriftet
her er som nævnt indledningsvis ment
som inspirationskilde. Det, håber vi, er
lykkedes....
Cand. psych. Gitte Jørgensen
Udd. fra DISPUK i systemisk teori
og metode i forhold til psykoterapi,
behandling, rådgivning og supervision;
underviser personalet på Skovgården,
samt andre steder.
Pædagogisk leder Hanne Dalsgaard
Udd. fra DISPUK i systemisk teori og
metode i forhold til supervision, konsulentarbejde og ledelse, underviser
Skovgårdens personale samt andre. n

SLUT
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Thomas Christensen, tale-læsepædagog, Nordjylland Amts
Taleinstitut, Aalborg

Netbaseret
Kollaborativ Læring
På Nordjyllands Amts Taleinstitut har man siden 2001 tilbudt
individuelle fjernundervisningsforløb til voksne med skriftsproglige
vanskeligheder. Inspireret af de pædagogiske tanker bag
begrebet Netbaseret Kollaborativ Læring (NKL) iværksatte man i
2005 et forsøg, hvor fire deltagere skulle samarbejde om problem
løsning og videnskonstruktion. Artiklen giver en generel beskrivelse
af fjernundervisningsplatformen og belyser erfaringerne fra det
konkrete forløb.
Ministeriet for videnskab, teknologi og
udvikling iværksatte i år 2000 et treårigt IT-projekt, der skulle afprøve netværkssamfundets muligheder for alle
i Nordjylland. I den forbindelse påbegyndte læseafdelingen på Nordjyllands
Amts Taleinstitut udviklingen af et
Learning Management System (LMS) til
fjernundervisning af voksne med læse-,
stave- og skrivevanskeligheder. LMS’et
har siden projektperiodens udløb i 2003
indgået som en del af læseafdelingens
undervisningstilbud, og i denne periode
har ca. 50 kursister deltaget i individuelle e-læringsforløb.
I tråd med hovedformålet bag Det
Digitale Nordjylland var en af målsætningerne med udviklingen af LMS’et at
modvirke den potentielle risiko for, at

informations- og kommunikationsteknologien kunne komme til at udgøre
endnu en marginaliseringsfaktor for
gruppen af voksne med læse-, stave-,
og skrivevanskeligheder. Den grundlæggende pædagogiske ide i udformningen af LMS’et har således været at
benytte de kompenserende muligheder,
det digitale medie rummer med henblik
på at flytte fokus fra skriftsprog som
målsætning i sig selv, til videnstilegnelse og deltagelse i den demokratiske
proces som målsætning.
Online fjernundervisning i:
www.ellf.dk
Online fjernundervisning i ellf.dk
foregår via et Learning Management
System (LMS) og en internetbaseret
27
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Læringsportal. Et LMS er et program,
hvori fjernunderviseren dels kan
designe, producere og administrere
undervisningsmaterialer, dels kan gøre
disse materialer tilgængelige for hold
og enkeltpersoner, og dels kan holde
overblik over deltagernes arbejde og
udvikling. Læringsportalen er en integreret del af LMS’et,
Det er naturligvis og fungerer som et
nødvendigt at være virtuelt klassevæhvor deltaopmærksom på, at relse,
gerne kan arbejde
tanken om med undervisningsstilladsering bygger materialet, og hvor
interaktionen
og
på et læringssyn, kommunikationen
hvor den sociale mellem lærer og delinteraktion mellem tagerne og indbyrdes
mellem deltagerne
lærer og den læren- foregår. Inden for
de er central. online fjernundervisning skelnes typisk
mellem synkrone og asynkrone forløb.
I de synkrone forløb er der direkte
kontakt mellem lærer og deltager i
læringsportalens virtuelle klasseværelse under arbejdet med undervisningsmaterialet. I de asynkrone forløb
er der tale om tidsforskudt undervisning, hvor deltageren selvstændigt
arbejder med undervisningsmaterialet
via læringsportalen. Undervisningen
i ellf.dk indeholder både synkrone og
asynkrone elementer.

Stilladsering og metakognition
Begreberne stilladsering og metakog
nition har været nøgleord i de grundlæggende pædagogiske overvejelser i forbindelse med udviklingen af
LMS’et.
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Stilladsering kan defineres som den
proces, at læreren og den lærende sammen bygger et stillads, som gradvist
fjernes, alt imens den lærende konstruerer sin viden. Tanken om stilladsering
er nærliggende i en e-læringskontekst,
eftersom tilgængeligheden af diverse
multimediefunktioner netop giver enestående muligheder for at tilføje og
fjerne støttefunktioner eller stilladser
som eksempelvis: oplæsning, grafiske
fremstillinger, uddybende forklaringer
og instruktioner. Det er naturligvis
nødvendigt at være opmærksom på,
at tanken om stilladsering bygger på
et læringssyn, hvor den sociale interaktion mellem lærer og den lærende
er central. At benytte disse begreber inden for fjernundervisning, hvor
netop den sociale interaktion mellem
lærer og elev udspiller sig under nye
vilkår, kræver således en høj grad af
opmærksomhed på lærerrollen. Hvor
man som lærer i en konventionel
ansigt til ansigt-undervisningssituation kan fungere som stilladsbygger
for den lærende og løbende er i stand
til at vurdere og tilpasse stilladserne,
er rollen som fjernunderviser bl.a. at
udmønte sine vurderinger i en række
elektroniske stilladser. Dette kan give
en forsinkelse i processen, eftersom
den konkrete tilpasning af stilladserne
i undervisningssituationen ikke kan
forgå 100 % synkront med instruktørens fornemmelse af deltagerens udvikling. Dette stiller en række krav til
instruktøren, bl.a. er det essentielt
løbende at have kontakt med deltagerne, ligesom man dagligt må vurdere
deltageres asynkrone arbejde og tilpasse materialer og hjælpemidler.
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I en e-læringskontekst for voksne
med skriftsproglige vanskeligheder
kan der desuden ses en tæt sammenhæng mellem stilladsering og metakognition. Om metakognition og læsning
skriver den svenske professor Ingvar
Lundberg, at en aktiv læsning forudsætter en form for opmærksomhed på
ens egne tankeprocesser, på ens egen
indlæring. En sådan opmærksomhed,
som også kaldes metakognition, betyder ”at man kan stille en diagnose på
sig selv under læsningen: at man er
klar over, hvad man forstår, og hvad
man ikke forstår, så man kan benytte
alternative strategier” (Lundberg). I
det asynkrone arbejde med undervisningsmaterialerne har deltagerne
således mulighed for selv at vurdere,
hvilke former for elektroniske støttefunktioner de vil anvende. Valget og
fravalget af disse støttefunktioner i
forhold til opgavernes karakter, ligger
således op til en metakognitiv tilgang
til arbejdet med skriftsprog.

Computer Supportet
Collaborative Learning
Siden 1995 har begrebet ”Computer
Supportet Collaborative Learning”
(CSCL) vundet stadig større indpas
i den pædagogiske litteratur om elæring. CSCL er betegnelsen for en
pædagogisk strategi, hvor deltagerne
aktivt konstruerer viden og mening i
kollaborative læringssituationer, som
helt eller delvist foregår via et digitalt
medie. NKL har i denne forståelse således sit læringsteoretiske udgangspunkt
i en konstruktivistisk tradition, hvor
fokus er flyttet fra undervisning til
læring. En tradition, hvor de lærende

selv skaber viden og erkendelse igennem et samarbejde, hvor kundskab,
erfaringer og holdninger konfronteres
og sættes op mod hinanden.
Ud fra ønsket om at udforske og
videreudvikle alternativer til en specialpædagogisk praksis, som til stadighed går i retningen af præcise og
lokaliserbare årsager til funktionsnedsættelser, og som derfor inviterer til
funktionstræning på et diagnostisk
grundlag, lod vi os inspirere af ovenstående tanker. Vi oprettede således et
hold, hvor fire deltagere, sideløbende
med deres individuelle forløb, skulle
have mulighed for at indgå i netbaserede kollaborative læreprocesser.

Forløbet
Forløbet blev organiseret som en række
emneorienterede underviseroplæg, med
det mål for øje, at lægge op til diskussion og samarbejde om årsagssøgende
problemløsning. LMS’et blev ”sat op”
med et fælles konferencerum, hvor
deltagere og undervisere kunne komme
med indlæg, følge og kommentere
hinandens indlæg, samt kommunikere
synkront og asynkront.
De fire deltagere var alle mænd i alderen 33-48 år, som var henvist til og i
gang med individuelle e-læringsforløb.
En af deltagerne havde været arbejdsløs gennem længere tid, de øvrige
var i arbejde. Af læseundersøgelserne
fremgik det, at alle deltagerne gav
udtryk for at have haft et problematisk grundskoleforløb, og alle havde
deltaget i specialundervisning i forbindelse hermed. Alle fire deltagere havde
været aktive i de individuelle forløb.
Ligeledes havde de alle et kompenseret
29
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funktionelt skriftsprogligt niveau, som
muliggjorde indbyrdes skriftlig kommunikation.

Erfaringerne
Efter to måneder var erfaringen, at
deltagerne kun i meget begrænset
omfang kommunikerede og samarbejdede. Underviserindlæg med konkrete diskussionspunkter affødte ofte
respons fra deltagerne. Efter denne
første responsfase, gik diskussionerne
imidlertid i stå. Nye underviserindlæg
kunne anspore til yderligere respons,
men deltagerne diskuterede ikke indbyrdes, kommenterede ikke hinandens
indlæg og samarbejde ikke om årsagssøgende problemløsning.
Med henblik på at vurdere det hensigtsmæssige i at arbejde videre med
at kvalificere denne arbejdsform for
målgruppen fandt vi det på denne
baggrund nødvendigt at indkredse de
faktorer, som kunne være medvirkende
til den manglende kommunikation og
det manglende samarbejde.

Mulige faktorer
Pasi Sahlberg, der er docent ved universitetet i Helsingfors, beskriver hvordan
saglige og konstruktive diskussioner i
læringssammenhænge fordrer at man:
Udformer normer og skaber en
atmosfære, som fremmer samtale og
diskussion
Udvikler evnen til at diskutere og
lytte.
Når en deltager i forbindelse med den
afsluttende evaluering udtrykker ”Jeg
ved, hvor hårdt det kan være at skrive,
så jeg havde ikke lyst til at kritisere de
30

andres ting”, er ovenstående sondring
central, eftersom den både ekspliciterer
nødvendigheden af underviserens faciliterende rolle og nødvendigheden af
forudsætninger for at deltage i skriftbaserede diskussioner. Pasi Sahlberg
udtrykker ligeledes, at udviklingen
fra passiv modtager af information til
aktiv deltager i diskussioner kræver
øvelse og god tid. Det må således være
rimeligt at antage, at den målgruppe,
som de fire deltagere repræsenterer,
har behov for ekstra øvelse og god tid,
eftersom de ikke blot skal lære diskussionensform og -regler, men samtidig
må arbejde hårdt for i det hele taget at
udtrykke sig skriftligt.
Den norske forsker Harald Valås
fremhæver betegnelsen tillært hjælpe
løshed som et karakteristisk træk i forbindelse med elever, som har modtaget
specialundervisning. Valås beskriver
således, hvordan den gruppe af svage
elever, der modtog specialundervisning i deres grundskoleforløb, i langt
højere grad end gruppen af tilsvarende svage elever, som ikke modtog
specialundervisning, var tilbøjelige til
at afholde sig fra at påbegynde nye
opgaver uden præcis vejledning, ligesom de var præget af lavt selvværd og
lave forventninger til egne akademiske
præstationer. Affektive karakteristika,
som tydeligvis fordrer, at deltagelse i
NKL må indbefatte en specialpædagogisk indsats i forhold til den enkelte
deltager.
Den franske sociolog Etienne Wengers
teori om praksisfællesskaber er central i
en lang række tekster om NKL. Wenger
benytter sig blandt andet af begrebet
gensidigt engagement. Han skriver: ”Et
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praksisfællesskab er et spørgsmål om
gensidigt engagement. Et fællesskab
er ikke bare en samling mennesker,
defineret ved et eller andet kendetegn”.
Med Wengers terminologi er det således
væsentligt at være opmærksom på, at
fælles virksomhed og gensidigt engagement i en gruppe af voksne med læse-,
stave- og skrivevanskeligheder ikke
udvikles alene på baggrund af deltagernes fælles vanskeligheder.
Wenger anvender ligeledes begrebet
muliggørelse af engagement. Et begreb,
som naturligvis fremhæver nødvendigheden af at være opmærksom på, om
LMS’ets opsætning udgør en hensigtsmæssig didaktisk ramme.
Det forhold, at deltagere ikke umiddelbart indgik i kollaborative lærerprocesser i den specifikke specialpædagogiske kontekst, kan med andre ord ses
som et udtryk for såvel psykologiske
og sociologiske faktorer, som for en
didaktisk planlægning, som ikke i
tilstrækkelig grad har formået at medtænke disse forhold.
En hensigtsmæssig læringsstrategi
for målgruppen?
Deltagelse i NKL i det format vi
havde tilrettelagt, indebar tydeligvis
en række vanskeligheder i forhold til
de fire deltagere. Det er imidlertid
væsentligt at fremhæve, at Elsebeth
Sorensen, der har skrevet en lang
række artikler om NKL på baggrund
af sine erfaringer med NKL inden for
efter- og videreuddannelsesområdet,
beskriver, at der i netbaserede kollaborative læringssammenhænge ofte
opstår vanskeligheder netop omkring
opretholdelsen af interaktion og samarbejde. Vanskelighederne med brugen

af det virtuelle læringsrum er således
ikke isoleret til den specialpædagogiske kontekst, men det er naturligvis
centralt, at målgruppen i kraft af
deres vanskeligheder kan have behov
for individuelle stilladser, ligesom det
kan være nødvendigt at gå instruktivistisk til værks i forhold til viden om
og forståelse for den diskuterende og
samarbejdende arbejdsform.
Det er min vurdering, at NKL kan
være en hensigtsmæssig læringsstrategi for voksne med læse-, stave- og
skrivevanskeligheder. Jeg ser således
nogle interessante specialpædagogiske
perspektiver i, at informations- og
kommunikationsteknologien kan bruges kvalificerende og understøttende i
forhold til målgruppens arbejde med
vidensdannelse, informationstilegnelse
og -produktion, eftersom deltagerne
i asynkrone skriftbaserede diskussioner og samarbejdssituationer får den
fornødne tid til at læse og formulere
sig. Det kræver imidlertid den forudsætning, at underviseren er opmærksomhed på den enkeltes sårbarhed og
faglige vanskeligheder i forhold til den
skriftlige kommunikation og samarbejde, og at disse aspekter medtænkes
i det specialpædagogiske arbejde.
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Mette Friderichsen, Tale-hørekonsulent, Bjergsted Kommune

Jeg gik mig over sø
og land
Den kommune jeg arbejder i har en venskabskommune i Skåne.
Den hedder Ørkelljunga, og ligger på grænsen til Småland i den
nordlige ende af Hallandsåsen. I begyndelsen af marts 2005 var
jeg på udvekslingsbesøg i Ørkelljunga. I to dage fik jeg lov at følge
Gunilla og Elisabeth, som begge er talepædagoger. På den måde fik
jeg et indblik i deres hverdag, arbejdsmetoder og arbejdsforhold.

Vintersverige
Da vi kørte op over Søderåsen blev
A4’eren, til hjulspor i sneen. Vi listede

os gennem snefog og mærkede vildmarksstemning på småvejen ind til
Ålsjunga, hvor vi skulle bo.
EFS-gården i
Ålsjunga, hvor
vi boede
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Børnehaveklassen på
Von Reisen
Skole

Mødet
Næste morgen meldte klokradioen om
aflyste busruter og lukkede skoler i
Skåne, men jeg blev hentet af Gunilla
Gunilla
spiller fonologisk ”Trip,
trap, trylle”
med Olivia fra
børnehaveklassen. ”Trip, trap,
Trylle” svarer
til ”Kryds og
Bolle”
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kl. 7:50, som hun havde lovet. Der var
faldet meget sne. Det var overskyet,
stille, og frosttåget. Gunilla og jeg
gav hinanden hånden og fulgtes ad til
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Simon arbejder
med Lexia

hendes første undervisningsopgave på
Von Reisers Skole i Ålsjunga.
På skolen bliver der ”hej’et”, Gunilla
er gæst, hun kommer her ofte, men er
altid på besøg. Jeg genkender rollen. I
dag er jeg hendes gæst, og får lov at
møde eleverne i børnehaveklassen.
”Kan ni gissa hvarfor språk Mette
pratar? Spørger børnehavklasselæreren. En modig lille dreng rækker hånden op og svarer. ”Hon pratar engelska” Den dag hørte han og de andre
elever, hvordan dansk lyder – og sprog
blev dagens tema.

Gunilla Svensson
Gunilla er uddannet lærer. I år 2000
blev hun færdig som talepædagog.
Hun arbejder kun med skolebørn. For
det meste børn med tale-sprogvanskeligheder, men hun har også elever med
læse-skrivevanskeligheder.

Olivia har fonologiske vanskeligheder.
Hun har med Gunillas hjælp fået etableret /r-/, men hun fronter stadig /k-/
til /t-/ og /g-/ til /d-/, men mest i
spontantalen. Gunilla synes, hun er
godt på vej, men er lidt bekymret for
hendes kommende læseindlæring.
Simon har dyspraxi. (på dansk motorisk
dysfasi) Han går i 2. klasse, og Gunilla
giver ham både tale- og læsepædagogisk bistand. Jeg hører Simon læse
sætningen: ”Jag har sett en krokodille
på narra hall” Han læser ”Jad har sett
en krotogille på narra hall” Gunilla og
Simon skiller ordene ud fra sætningen
og sætter dem sammen igen.
På computeren har Gunilla programmet ”Lexia” Med dette program kan
hun selv producere undervisningsmaterialer og it-opgaver til sine elever.
I programmet findes bl.a. et leksikon
med tilhørende billeder, hvor alle svenske sproglyde er repræsenteret.
35

Specialpædagogik 2· 2006

pædagoger, en psykolog på halv tid,
som kun foretager testning, tre socialrådgivere og en ”faltsekretærere” en
slags SSP’er.
I Sverige er arbejdsugen 40 timer.
Gunilla er ikke ansat på lærerlignende
vilkår. Hun har faste arbejdstider og
skal aftale ferie med sine kollegaer på
Centrumressourcen. Hun savner sine
skoleferier, siger hun, men hun er
omhyggelig med sin ferieplanlægning.
I skoleferierne laver hun skrivearbejde
og undervisningsplanlægning på sit
kontor i Økelljunga.

Gunilla på sit
kontor, mellem
to skolebesøg.
I sin taske, der
står på bordet, har hun
sin bærbare
computer og
de undervisningsmaterialer
hun skal bruge
til sine elever
den dag

Centrumresursen
Fra Von Reisers skole kører vi til
Centrumresursen. Gunilla vil vise mig
sit kontor, og hun skal have klaret
nogle telefonopringninger.
Centrumresursen er et rådgivningscenter, der betjener børnehaver og
skoler i Ørkeljunga Kommune. I centeret arbejder et team bestående af to
specialpædagoger, to tale- og sprogElisabeth

Handledning
Dette ord lyder smukt på svensk og dets
mening er smuk: At tage den anden ved
hånden og følge hende eller ham på
vej. Gunilla arbejder sådan – og på
mange andre måder, men hun rådgiver
og vejleder ikke i traditionel forstand.
Det er ikke sikkert, at den der søger
hjælp bliver hjulpet ved at modtage et
råd. At vise vejen kan være godt, men
den anden må passivt følge med. Hand
Ledning, dette at tage den anden ved
hånden, at følges ad giver tryghed, og
plads til refleksion og nye veje.

Elisabeth
Elisabeth er også talepædagog. Hun er
oprindelig uddannet pædagog, og har
arbejdet i mange år i ”Hogkullen” en
af kommunes børnehaver. Hun arbejder
kun med småbørn.
Elisabeth åbner for sine skuffer med
undervisningsmaterialer, mange hjemmelavede, sirligt opbevaret i skuffer
med skilte på: Begrepp, Blåsøvningar,
Ramsor, L-ljud ock F-ljud, Diverse småsaker. Vi hitter på, vi talepædagoger,
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Læg mærke
til det svenske
fonem ç, for
/stj/. Det er den
lyd der f.eks.
høres i det
svenske ord for
”Stjernor”

for det skal der til i mødet med det lille
sprogsvage barn.
Vi taler om tiden og tingene.
Elisabeth bruger meget tid. Hun viser
mig sine ”sansefonemer”, inspireret
af Irene Johansson, har Elisabeth selv
syet alle de svenske fonemer.
Sansefonemerne er især møntet på
børn med Downs Syndrom. Tanken er
at andre sanser end høresansen skal
aktiveres ved indlæringen af en lyd.
Således kan man se og føle på hvert
fonem hvor i munden det dannes, om
der er pust/ikke pust og om vokalerne
er rundede el urundede, fortunge el.
bagtunge.

Tag skoene af og
Bornholmsmodellen
Vi udveksler erfaringer. Gunilla spørger, og jeg spørger…”du må da kende
Bornholmsmodellen”,

siger Gunilla. Den har vi også brugt.
Jeg bliver behageligt mindet om
Sproglig opmærksomhed. Det givtige
arbejde i danske indskolingsklasser,
hvor opmærksomheden på sprogets
form bliver vakt.
Dejligt at Jørgen Frosts forskning
også har givet genlyd i Sverige. Lige
som vi danske talepædagoger ikke
kommer uden om svenske sprogforsker som Irene Johanson og Ulrika
Nettelbladt.

Jeg gik mig over sø og land
”Jeg gik mig over sø og land, der
mødte jeg en gammel mand.” …Jeg
gik mig over sundet – ikke ret langt
væk, og alligevel var alting lidt anderledes. Naturen, menneskene, talen,
systemerne. Jeg havde taget min harmonika med. En lille indskolingsklasse
på Eket skole viste mig deres lege, sjov
37
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med rim og remser og bevægelser. Jeg
kvitterede med at lære børnene den
gamle danske sangleg ”Jeg gik mig
over sø og land” Børnene morede sig og
slog krølle på tungen for at danne den
Se her, dette
lille svenske
rim, som skal
minde eleverne
på Eket skole
om at tage skoene af,
når de er inde.
Det hopper af
lyde og fremkalder aben,
– det legende
menneske i os,
når vores fødder kan mærke
grunden
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danske udtale. De gik i kreds, klappede
og hoppede og smilede ad mit forsøg på
at udtale ”Dragspel” med rulle /r/, det
svenske ord for harmonika.
n
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Stine Clasen, pædagogisk konsulent, PPR Århus og Helen Mors,
talepædagog, PPR Århus

Vi finder ud af det!
- Mediation som konfliktløsningsmodel
Vi har gennem en årrække arbejdet med mediation i pædagogiske
miljøer. Vi er optaget af hvilke muligheder for samarbejde og
udvikling der ligger i mediationsmodellen, og vi er optaget af i hvilke
sammenhænge mediation kan anvendes. Artiklen handler om
hvordan man kan bruge mediation som konfliktløsningsmodel i
pædagogiske miljøer i skoler og daginstitutioner. Artiklen er undervejs illustreret med eksempler.

Mediation i pædagogiske
miljøer
Eksempel på børnemediation
Søren og Sara er kommet op at slås ude
på fritidshjemmets legeplads. Kirsten,
som er pædagog, opdager det og skynder sig derhen. Sara er rasende. Hun
slår og sparker. Søren får fat i Saras
arm og vrider den om på ryggen. De
udstøder ukvemsord efter hinanden.
Kirsten råber, at nu skal de holde op.
De hører hende ikke. Hun må hen og
have fat i dem. Da hun får dem skilt ad,
stiller hun sig imellem dem. Hun kan
se, at Sara er lige ved at græde. Søren
står sammenbidt og stirrer frem for sig.
Kirsten har en fornemmelse af at det
her ikke er noget, der ordner sig selv.
Hun overvejer, hvad der vil give mest
mening; at forsøge at løse konflikten

her og nu, at snakke med børnene hver
for sig eller at foreslå en mediation.
Hun vælger at foreslå en mediation. Det
vil de godt begge to. De har begge to
været til mediation før og ved, at det er
en brugbar metode. De aftaler at holde
mediationen dagen efter, når børnene
kommer fra skole. Kirsten opfordrer
Sara til at gå med hende i køkkenet og
hjælpe med at lave te til samling. Søren
går over til sine kammerater, som er i
gang med at spille fodbold.
Det er bedst, at der går lidt tid, så
parterne får mulighed for at sunde sig.
Nogle gange har Kirsten været i tvivl,
om det kan vente til dagen efter. Men
de fleste gange er det en stor lettelse
for børnene, at konflikten stilles i bero,
samtidig med at de ved, at der bliver
taget hånd om den dagen efter.
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Næste dag sidder Søren over for
Sara. Kirsten sidder for bordenden.
Hun er mediator. Søren lytter til, at
Kirsten fortæller hvilke regler, der gælder for mediationen. Han er lidt irriteBegge børn bliver ret over det her. Sara,
hun er bare så pjevset.
set og hørt og får Det var da ikke noget
mulighed for at at blive sur over. Han
lytte til hinandens kom jo bare til at gå
ind i hende. Det var
tanker. ikke engang med vilje.
Han rørte hende kun. Han fatter ikke,
hvorfor hun reagerer så voldsomt. Det
kunne umuligt have gjort så ondt.
Forkælede tøs.
Kirsten henvender sig først til Sara.
Det gør hun, fordi hun kan se, at Sara
er mest berørt af konflikten. Hun
beder hende fortælle, hvad der skete.
Sara fortæller, at hun kom gående
ude på legepladsen, og så kom Søren og
skubbede til hende. Så blev hun sur og
slog ham. Og så kom de op at slås. Da
Sara er færdig med at fortælle, er det
Sørens tur. Han fortæller, at han gik
sammen med nogle andre drenge. Og
så var der ikke ret meget plads. Så kom
han til at gå ind i Sara. Så slog hun
ham, og det blev han så sur over at han
slog igen. Og så kom de op at slås.
I løbet af mediationen viser det sig
at når Sara blev så sur, eller rettere ked
af det, over at Søren skubbede hende,
var det fordi hun oplever, at Søren
altid driller hende.
- ”Hvad blev du ked af?” spørger
Kirsten.
- ”Jeg blev ked af at han skubbede
til mig. Han driller mig altid.”
- ”Han driller dig?”, siger Kirsten.
- ”Ja.”
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- ”Hvornår har han drillet dig?”
spørger Kirsten.
- ”Han driller mig ovre i skolen. I
timerne. Han driller mig med, at jeg
ikke er så god til at læse. Så når jeg
læser højt i klassen, så gør han nar ad
mig. Og så bliver jeg ked af det. Jeg
kan ikke gøre for, at jeg ikke er så god
til at læse.”
- ”Du bliver ked af det fordi han driller dig med, at du ikke er så god til at
læse. Var det derfor du blev sur over at
han kom til at skubbe til dig?”
- ”Ja, jeg troede det var med vilje,
fordi han altid driller mig. Han kan
bare ikke lide mig.”
Søren ved godt, at han driller. Især
pigerne får det glatte lag. Men han er
nok gået over stregen med Sara. Det
var jo ikke meningen, at hun skulle
blive rigtig ked af det.
Kirsten vender sig mod Søren.
- ”Sara siger, at du driller hende med
at hun ikke kan læse. Kan du forstå at
hun bliver ked af det?”
- ”Ja. Men det var bare for sjov. Jeg
synes ikke at hun læser så dårligt. Hun
grinede af det. Så jeg vidste ikke, at
hun blev ked af det.”
Kirsten lader på skift Søren og Sara
svare på spørgsmål og give udtryk for
følelser. Hun spørger blandt andet, om
Sara også kan forstå, at Søren blev sur
over, at hun slog ham, da han kom til
at gå ind i hende. Begge børn bliver
set og hørt og får mulighed for at lytte
til hinandens tanker. Begge får lov til
at give udtryk for følelser, og begge
får mulighed for at sætte sig i den
andens sted. Således kommer de ud af
konflikten på en værdig måde. Da de
når til problemløsningsfasen, skriver
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Kirsten børnenes løsningsforslag på en
flipover. Hun fornemmer, at konflikten
er ved at være løst. Børnene slapper
af og kommer til at grine af en sjov
formulering.
Til sidst spørger Kirsten Sara:
- ”Hvad vil du gerne have, der skal
ske?”
- ”At han siger undskyld, og at han
lader være med, at drille mig med at
jeg ikke er så godt til at læse.”
Kirsten vender sig mod Søren.
- ”Vil du sige undskyld til Sara og
lade være med at drille hende med, at
hun ikke er så god til at læse?”
- ”Ja. Men hun skal også lade være
med at slå, bare fordi jeg kommer til
at gå ind i hende. Hun skal også sige
undskyld, fordi hun slog mig.”
- ”Sara, vil du sige undskyld til
Søren og lade være med at slå hvis han
kommer til at gå ind i dig?”
- ”Ja.”
- ”OK, så skriver jeg det her.”
Aftale
Søren siger undskyld til Sara, og
han lader være med at drille hende
med, at hun ikke er så god til at
læse.
Sara siger undskyld til Søren,
og hun lader være med at slå, hvis
han kommer til at gå ind i hende.
- ”Vil I skrive under på det?”
Begge svarer ja og skriver under.
Kirsten siger tak, fordi de ville være
med til mediationen.
- ”Og tak fordi I har lyttet til hinanden, og fordi I har gjort jeres bedste
for at finde en løsning.”

Mediation som
konfliktløsningsmodel
Hvor mennesker er sammen, opstår der
konflikter. En del af læreres og pædagogers hverdag består derfor i at forholde
sig til konflikter. De skal forholde sig
til børnenes konkrete konflikter, men
også til deres egen rolle i forhold til
børnene. Skal voksne løse børns konflikter, eller skal de blot hjælpe med at
udrede trådene? Skal voksne finde ud
af hvem, der har ret og hvem, der har
uret, og hvad konsekvensen af handlingerne skal være? Skal voksne være
dommere og politibetjente, eller blot
sørge for at der ikke er nogen der lider
alvorlig overlast? Skal voksne bestemme hvordan konflikter skal løses, eller
skal børnene selv finde løsninger? Skal
voksne tage ansvar for konfliktens
indhold eller kun for, at rammerne
for konfliktløsning er til stede? Alle
disse spørgsmål er lærere og pædagoger tvunget til at forholde sig til.
Nogle er meget bevidste om deres egen
rolle, andre reagerer mere ubevidst.
En hverdag med mange konflikter kan
virke uoverskuelig. Magtesløshed og
frustration bliver resultatet. Ofte oplever man, at alt er prøvet, intet virker.
Hvad gør man?
Mediation er et muligt redskab til
håndtering af konflikter i forhold til
børn og unge. Metoden har vist sig
at være særdeles virksom som konfliktløsningsmodel i forhold til børn.
Voksne kan bruge metoden både i forhold til to børn, der har en konflikt, og
i forhold til mere generelle konflikter
og samspilsproblemer i en gruppe eller
en klasse. Endvidere kan børn selv lære
at lave mediation og bruge metoden
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i forhold til yngre børn. Der er således mange anvendelsesmuligheder i
pædagogiske miljøer. Vi tror at mange
lærere og pædagoger ville kunne få
glæde af at bruge metoden tilpasset til
deres hverdag.
Mediation kan bl.a. bruges i
forhold til
• to børn der har en konflikt
• to voksne der har en konflikt
• en gruppe af børn der har konflikter
• en gruppe af voksne der har
konflikter

Forskellen mellem
mediation og andre
konfliktløsningsmodeller
Hvad er det der gør, at mediation er
en konfliktløsningsmodel, der virker?
Hvad adskiller den fra andre metoder?
Mediation er anderledes på to niveauer. Målet er anderledes, og den voksnes
rolle er anderledes. De fleste af os er
opdraget til, at konfliktløsning handler
om at finde ud af hvem, der har handlet korrekt og hvem, der har handlet
forkert. Der skal redegøres for forløbet,
hvordan konflikten opstod, hvem der
gjorde hvad, og hvorfor det endte som
det gjorde. Hvem har skylden, og hvad
skal straffen eller konsekvensen være?
Resultatet er ofte, at konflikten løses
med en vinder og en taber, eller endnu
værre: med to tabere.
I mediation er målet at finde to
vindere. Det bliver muligt, fordi begge
parter får ligeværdigt ejerskab til konflikten, til brainstormingen og til løsningsforslagene. Begge parter skal føle
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sig set, hørt og respekteret for den
forståelse, de hver især har af den
konflikt eller det forløb, der ligger til
grund for at de deltager i en mediation. Fordi begge parter opnår noget
af betydning for dem, skabes der
grundlag for, at begge parter kan være
tilfredse med resultatet af mediationen. Når mediation virker, er det fordi
parterne oplever, at der bliver lyttet til
dem, at de får mulighed for at lytte til
hinanden uden at gå i dialog med hinanden, samt at begges ønsker og behov
imødekommes i den aftale der indgås.
Begge parter har givet noget, og begge
parter har fået noget.

Mediators rolle i forhold til
børn i et pædagogisk miljø
En anden afgørende faktor når voksne
medierer i forhold til børn, har med
den voksnes rolle at gøre. Mediator er
procesansvarlig, den der sørger for, at
rammerne for en løsning af konflikten
er til stede, at parterne kan komme
videre i processen, og at mediationen
afsluttes på en for begge parter værdig
måde. Det nye er, at den voksne som
mediator ikke skal tage parti eller tage
stilling til, hvad der er rigtigt eller
forkert. Mediator er neutral. Mediator
holder ikke med nogen af parterne,
og det har en fantastisk virkning i
forhold til børnene. I stedet for at
bruge en masse energi på at forsvare
sig og føle sig overset eller uretfærdigt behandlet, kan de koncentrere
sig om deres ønsker og behov og om
det, de gerne vil. Mediator er kun en
hjælper. Mediator skal hjælpe børnene
til at formulere deres behov og deres
ønsker for fremtiden. Det eneste der

Specialpædagogik 2 · 2006

kræves af børnene, er, at de taler i
et positivt sprog, at de ikke afbryder
hinanden, og at de er interesserede i
at finde en løsning. Når børnene har
formuleret deres egne behov, og det
bliver sandsynligt, at disse behov kan
opfyldes, frigives der energi til også at
give sig på punkter, som ikke er helt så
vigtige, men som kan være vigtige for
den anden part.
En mediator er altså en person der
gennem en bestemt type spørgsmål
hjælper to parter frem til en løsning
på en fælles konflikt. I pædagogiske
miljøer kan mediator således være en
pædagog, en lærer eller en helt udenforstående person, som hjælper to eller
flere børn til at finde en løsning på en
fælles konflikt.

Mediatorroller
I mediation kan man have én eller to
mediatorer. Mediation med to mediatorer kaldes co-mediation.
Mediatorroller
én mediator
to mediatorer
(co-mediation)

to parter
to parter

I co-mediation arbejder de to mediatorer sammen. Co-mediation er på kort
sigt mere ressourcekrævende idet det
kræver, at to personer er til stede, men
til gengæld kan mediationen udføres
mere målrettet og med større overblik.
Samtidig giver det hele tiden fornyet
energi til mediatorerne, fordi det at
være to giver større mulighed for
evaluering og videreudvikling af egne
kompetencer.
De to mediatorer fordeler rollerne

imellem sig, og vores erfaring er, at det
fungerer godt med en primær mediator,
mediator 1, der har ansvaret for at åbne
og lukke samtalen og stille spørgsmål.
Mediator 2 har ansvaret for at spejle,
det vil sige at genfortælle parternes
historie i positive vendinger. Undervejs
taler de to mediatorer med hinanden.
Denne åbne gensidige refleksion mellem mediatorerne foregår foran parterne, der på den måde får mulighed for
at lytte til, hvordan deres beretninger
er blevet forstået, og hvordan mediatorerne tænker om processen.
Det er afgørende, at mediatorerne
på forhånd aftaler hvilke roller de har.
Hvis der undervejs bliver behov for at
ændre på rollerne, har det betydning
for trygheden hos parterne, at mediatorerne åbent tilkendegiver, at der
ændres på rollerne og ansvaret.
I oversigtsform kunne rollerne se således ud:
Mediator 1
• byder velkommen
• stiller spørgsmål
• varetager brainstorming
• formulerer forslag til aftale
• afslutter samtalen
Mediator 2
• redegør for reglerne
• gengiver og spejler parternes
opfattelser
• reflekterer åbent med mediator 1
Vores erfaring er, at det i særligt følsomme samtaler kan være betydningsfuldt og trygt for parterne, at der er to
mediatorer til stede. Mediatorerne har
så større mulighed for på en respekt43
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fuld måde at tilgodese og imødekomme begge parter. Erfaringerne med to
mediatorer viser, at det har en positiv
effekt på alle deltagere både før, under
og efter samtalen.

Formål med mediation
Mediation er en samtaleform hvor der
ud fra et værdsættende og anerkendende menneskesyn arbejdes ud fra
antagelserne om:
• at hvis vi skal rejse ind i fremtiden, vil vi gerne have det bedste
med fra fortiden
• at det vi er optaget af, er det vi
bliver gode til
• at det vi vælger at tale om, er det
der kommer til at fylde for os
• at vi er dem vi er fordi vi ikke kan
være andet
• at vi i en given situation gør det
bedste vi kan, fordi havde vi kunnet gøre andet, havde vi gjort det
• at vi dybest set ikke ved hvem
den anden er, men alene ved at
spørge og lytte kan møde den
anden dér hvor han/hun er
• at virkeligheden er afhængig af
øjet der ser
• at vi eksisterer i sproget og at
sprogliggørelsen skaber virkeligheden.
Bag ethvert problem ligger en frustreret
drøm er den tanke der i mediation er
begrundelsen for at fokusere på fremtiden og udforske parternes ønsker,
håb og drømme. Uden drømme, ingen
konflikter, og uden konflikter, ingen
dynamik, forandring eller udvikling.
Formålet med mediation er at skabe
to vindere. Der arbejdes målrettet mod
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en afsøgning af parternes drømme
til fremtiden. Her ligger potentialet
for at finde et fælles tema, der kan
komme til at danne grundlag for den
efterfølgende brainstorming på løsningsforslag og indgåelse af en aftale.
Når vi handler, er der altid en grund
til, at vi gør som vi gør - bevidst eller
ubevidst. Det er der, fordi mennesket
til alle tider forsøger at skabe mening
for at kunne forstå og handle i den
givne sammenhæng. Selvom parterne
måske oplever hinandens adfærd som
ikke-hensigtsmæssig og ikke-ønskværdig set ud fra deres eget synspunkt,
er der bag enhver form for adfærd en
drivkraft, nogle tanker og holdninger
der motiverer handlingen: Vi gør som
vi gør, ellers ville vi havde gjort noget
andet. Det er disse tanker og holdninger, mediator forsøger at finde frem
til med det formål at kunne få skabt
enighed om en fælles formulering, der
dækker begge parters opfattelser. I
skilsmissesager ville det for eksempel
være en formulering som omsorgen for
barnet, der kunne blive springbrættet
for en fælles brainstorming på handlemuligheder og aftaler.

Grundlæggende principper
for mediation
Parterne skal forud for mediation være
orienteret om reglerne:
• En mediationssamtale er frivillig
for begge parter og kan afbrydes,
hvis én af parterne ikke ønsker
at fortsætte, eller hvis reglerne
for samtalen ikke overholdes. Det
er mediators opgave at afbryde
mediationen, hvis det ønskes eller
skønnes nødvendigt. Mediator har
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således ansvaret for strukturen
omkring samtalen. Mediator har
derimod ikke ansvar for, om der
findes en løsning. Dette påhviler
alene parterne, der i forvejen skal
være indstillet på at ville finde en
løsning.
• Mediator er neutral i forhold til
sagen og giver ikke udtryk for
hvilke holdninger, vedkommende
kunne have. Ingen af parterne må
opleve eller fornemme, at mediator er mere på den enes side end
på den andens.
• Mediationen skal foregå i et positivt sprog. Ingen må tale nedsættende om andre, og parterne
må ikke henvende sig direkte til
hinanden, men skal tale gennem
mediator. Parterne har forlods
accepteret at lytte til hinanden
så der kan tales uden afbrydelse. Mediationen er fortrolig, og
i afslutningsfasen afklares det,
hvordan der i givet fald kan orienteres ud i parternes netværk.

Mediationsforløbet
Mediationsforløbet kan bestå af tre
samtaler: formøde, mediation og opfølgende møde.
Eksempel på mediationsforløb
1. Formøde
2. Mediationssamtalen
3. Opfølgende samtale

1. Formøde
Et mediationsforløb indledes med en
forhåndsorientering, hvor mediator

mødes med parterne hver for sig for
at gøre rede for mødets etik og regler. Her afklares endvidere, om sagen
er egnet til en mediationssamtale
eller måske snarere burde håndteres
i et andet professionelt dialogrum.
Da fokus i mediationen er rettet mod
fremtiden, gives der ikke megen plads
til, at parterne fortæller om det historiske forløb, herunder hvad der skete,
hvem der gjorde hvad etc. Der kan
dog for nogle parters vedkommende
være et udtalt ønske om og behov
for at kunne fortælle om konflikten i
detaljer. I disse tilfælde kan mediator
være nødsaget til at henvise til andre
former for samtale, eksempelvis i en
psykologisk eller terapeutisk sammenhæng.
Mediation kan alene anvendes i de
tilfælde, hvor begge parter er enige
om og indstillede på, at det er gennem fremtidsperspektivet, der primært skal hentes ideer til løsning af
konflikten. På formødet kan der kort
redegøres for oplevelsen af konflikten,
så længe det ses i sammenhæng med
ønsket om en medierende samtale og
ikke som et udtryk for gennem fortælling at genoplive og nære konflikten.
Et formøde varer typisk 30-60 minutter og kan i visse tilfælde foretages
telefonisk.

2. Mediationssamtalen
Mediationssamtalen er delt op i følgende fem faser, situationen lige nu, håb
for fremtiden, udforskning af fælles
tema eller problemstilling, brainstorming på løsningsforslag og indgåelse
af aftale.
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De 5 faser i mediation
1. Situationen lige nu
2. Ønsker og håb for fremtiden
3. Udforskning af fælles tema
4. Brainstorming på løsningsforslag
5. Indgåelse af aftale

1. Situationen lige nu
Parterne får i alle faser mulighed for
hver især at svare på spørgsmål fra
mediator. Rækkefølgen afgøres af
mediator. Der anvendes så vidt muligt
parternes navne eller det personlige
du, så hver enkelt part føler sig direkte
tiltalt og får mulighed for at fortælle
sin version. Det forstærker den fælles oplevelse af, at hver part har sin
opfattelse af situationen, og at ingen
bør betvivle eller have holdninger til,
hvordan den enkelte forstår sammenhængen. Mediator afgør hvem af parterne, der først svarer på spørgsmålene.
Med passende intervaller genfortæller
og spejler mediator det, der er blevet
sagt. Her anvendes bevidst en ankerkendende og værdsættende metode i
den måde mediator vælger sine ord og
formuleringer på. Mediator bør så vidt
muligt bruge parternes egne ord, dog
sat sammen på en måde så eventuelle
negativt ladede udsagn får en positiv
drejning. Som en mønt: mediator kan
vælge at beskrive virkeligheden ud fra
plat eller kronesiden – det er stadig den
samme mønt. Samtalekunsten er her
at kunne gengive og spejle parternes
udsagn på en måde, så begge føler sig
hørt, set og respekteret.
Når den positive spejling er så central, er det ud fra den antagelse, at
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negativt ladede udsagn dræner energi,
mens positivt ladede formuleringer
udløser energi og virker vækstfremmende. At pålægge mennesker at gøre
noget andet har sjældent den ønskede
effekt, hvorimod lysten til at forandre
eller ændre adfærd motiveres gennem
et positivt miljø.
2. Ønsker og håb for fremtiden
Når parterne har fået mulighed for at
gøre rede for, hvordan de ser situationen lige nu, fortsætter mediator med
at spørge ind til drømme og håb og
anvender her fremtidsrettet spørgeteknik med spørgsmål som for eksempel:
• hvis du kunne få det lige som du
ville, hvordan skulle det så se ud?
• hvad vil du gerne gå fra mediationen med?
• hvis alt var muligt, hvad ville du
så gerne?
• hvis problemet var løst, hvordan
ville det så være?
• hvis du en morgen vågnede op og
problemet var løst, hvordan så det
så ud?
• hvem ville først opdage, at noget
var anderledes?
• hvad ville vedkommende lægge
mærke til som det første?
• hvilke tegn ville der være på at
noget var forandret?
3. Udforskning af fælles tema
Ved hjælp af redskaberne aktiv lytning,
værdsættende udspørgen, spejling og
åben refleksion forsøger mediator at
guide samtalen hen til en fælles forståelse af, hvad der ligger under adfærden
i konflikten, og hvad der er problemet
for hver enkelt. Denne fase er ofte den
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mest tidskrævende. Mediators opgave
er at anvende ord og formuleringer,
der kan accepteres af begge parter.
Det er i den fælles anerkendelse af
temaet, at potentialet for at skabe to
vindere ligger. Det er her motivationen
til udvikling af løsningsforslag og deraf
ændret adfærd findes.
4. Brainstorming på løsningsforslag
I brainstorming på løsningsforslag er det
vigtigt, at parterne kommer med forslag
i tilfældig rækkefølge. Dette inviterer
til, at parterne kan lade sig inspirere af
hinanden i et naturligt flow.
Hvis man modsat spørger til forslag
til løsninger på skift, bør man være
opmærksom på, at den ene part kan
opleve at den anden kommer med alle
forslagene, enten fordi vedkommende
måske er mere idérig eller simpelthen
har ordet først. Det kan betyde, at
den, der udtaler sig efterfølgende, kan
opleve, at der ikke er flere forslag at
komme med. Løsningsforslagene skrives løbende op på en flipover.
5. Indgåelse af aftaler
I den sidste fase af mediationen er det
mediators opgave at omsætte ideer og
forslag til konkrete aftaler. Det er ikke
vigtigt hvor mange aftaler og hvor
store aftaler der indgås, men afgørende
er det at der overhovedet indgås en
aftale, og at den er genkendelig og
identificerbar i adfærd for begge parter. I mediation arbejdes der med oplevelsen af enighed ud fra et kvalitativt
begreb og ikke et kvantitativt. Det er
parternes oplevelse af overhovedet at
kunne blive enige om noget, der har
betydning og kan medføre opløsning

af konflikten. En aftale om at hilse på
hinanden kan eksempelvis indeholde
en beskrivelse af:
• hvordan man hilser
• hvornår man hilser
• hvor ofte man hilser
Mediator skriver aftalen ned og udleverer den til parterne. Begge parter
skriver aftalen under. Underskrifterne
har selvsagt ingen juridisk betydning,
men stor psykologisk værdi. Det viser
sig at aftalen opleves mere bindende,
både for voksne og børn, når man har
skrevet under på den.
Herefter orienterer mediator om
muligheden for et opfølgende møde én
til tre måneder senere.
Selve mediationssamtalen varer
typisk fra 60-90 minutter og afsluttes
med, at mediator takker for parternes
deltagelse i mødet.

3. Opfølgende møde
Der bør altid tilbydes et opfølgende
møde som den endelige afslutning
på en mediation. Etisk bør parterne
tilbydes at mødes efter et passende
stykke tid for at få mulighed for at
evaluere aftalerne: blev de overholdt,
er de blevet ændret undervejs eller har
der måske ikke været brug for dem?
Det at lytte til hinanden har måske
være tilstrækkeligt til, at parterne har
kunnet finde nye og andre måder at
omgås på.
Det opfølgende møde indeholder et
antal spørgerunder i forhold til hvordan parterne:
• har oplevet aftalen
• har haft brug for aftalen
• har brug for at ændre på aftalen
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• h
 ar brug for en ny mediation
med henblik på indgåelse af nye
aftaler
• andet
Forud for det opfølgende møde kan det
med fordel afklares hos hver enkelt
part, om der er behov for mødet. Det
viser sig ofte, at parterne overholder
aftalen, og at der ikke udtrykkes ønske
om opfølgende møde. Muligheden bør
af etiske grunde altid være til stede.

Mediationsformer
Mediation kan anvendes i forhold til
to voksne, to børn, grupper af børn og
grupper af voksne. I alle sammenhænge
kan der være én eller to mediatorer til
stede. Mediator behøver ikke at være
en voksen. Mediator kan også være et
barn. Et ældre barn kan således lære at
mediere i forhold til yngre børn.
Mediatorer
én eller to voksne
én eller to voksne
et eller
to ældre børn
én eller to voksne
én eller to voksne

Parter
to voksne
to børn
to yngre børn
grupper af børn
grupper af
voksne

Anvendelse af mediation
i forhold til børn
Mediation i forhold til børn adskiller
sig ikke væsentligt fra mediation i
forhold til voksne. Dog må man som i
alle andre forhold tage hensyn til det
enkelte barns udviklingstrin. Vi vil her
beskrive tre former for mediation som
kan anvendes i forhold til børn.
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Børnemediation
I børnemediation foregår mediationen
mellem to børn der har en konflikt.
En eller to voksne er mediatorer. Der
er erfaring for, at børn fra 4-års alderen kan deltage i mediation. Når den
voksne medierer, fortæller børnene på
skift, hvordan de oplever konflikten.
Derefter spejler mediator børnenes
udsagn. Undervejs spørger mediator
ind til reaktioner, ønsker, behov og
fremtidshåb. Mediator kan eventuelt
lægge vægt på at spørge parterne, om
de har forståelse for hinandens reaktioner, ønsker og håb. Børnene kommer
med forslag til løsninger på konflikten.
Til slut laves en fælles aftale på grundlag af de forslag som børnene kan blive
enige om.

Gruppemediation
Gruppemediation adskiller sig fra andre
former for mediation ved, at der er flere
børn involveret i problemstillingen.
Gruppemediation kan anvendes i forhold til større eller mindre grupper af
børn. Det kan være grupper, hvor børn
eller voksne oplever, at der er mange
konflikter, eller hvor nogle børn giver
udtryk for utilfredshed med den måde
gruppen fungerer på. Gruppen kan
bestå udelukkende af børn, men der
kan også være voksne med i gruppen,
fx børnenes lærere eller pædagoger.
Gruppemediation kræver en voksen
mediator, og det er en stor fordel hvis
der er to mediatorer.
Børnene sidder i en halvcirkel eller
i hestesko. Mediator 1 leder samtalen,
og mediator 2 spejler børnenes udsagn.
Mediationen foregår på den måde,
at mediator 1 ud fra åbne spørgsmål
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henvender sig til hver enkelt person i
gruppen på skift. Børnene skal kende
spørgsmålene på forhånd. Det kan
fx være spørgsmål, der undersøger
hvordan barnet har det i klassen eller
i institutionen, hvad der er godt, og
hvad der kunne blive bedre.
Når mediator 1 har interviewet alle
børn, spejler mediator 2 børnenes
udsagn. Mediator 2 tjekker, om hun har
opfattet det børnene har sagt korrekt,
og om der er noget de vil tilføje. Når
alle således er blevet interviewet og
spejlet, udveksler de to mediatorer tanker med henblik på at finde en fælles
problemformulering. Når mediatorerne
har fundet frem til en fælles problemformulering, spørger de børnene, om de
kan godkende den, og om alle kan gå
ind for at arbejde videre med den. Kan
alle det, går man over til problemløsningsfasen hvor man i en brainstorming
kommer med mulige løsningsforslag.
Mediator 1 skriver løsningsforslagene
op på en tavle eller en flipover, så alle
kan se hvad der står. Brainstormingen
kan foregå ved, at man melder ind
efterhånden som idéerne dukker op,
eller man kan spørge børnene ét ad
gangen, afhængig af børnegruppens
sammensætning. Det er vigtigt at alle
kommer til orde enten med et nyt
forslag eller ved at tilslutte sig allerede
nævnte forslag. Når der ikke er flere
idéer, spørges der til hvilke idéer, børnene kan gå ind for. Man kan selvfølgelig havne i den situation at der ikke
er noget, alle kan gå ind for, men da
de forslag der kommer frem, er positive
i deres udgangspunkt, vil der næsten
altid være noget, som alle kan acceptere eller gå ind for. Ellers må man forsøge

at justere aftalen, så alle kan acceptere
den, eller også må man konkludere, at
ikke alle kan gå ind for aftalen og finde
ud af, hvordan man så kommer videre.
Den aftale, der vedtages, skrives ned og
kopieres til alle i gruppen. Der aftales
et opfølgende møde med fokus på, hvad
der er gået godt siden sidst.

Elevmediation
Elevmediation foregår på samme måde
som børnemediation. Der er to børn der
har en konflikt, men her er det blot et
eller to ældre børn, der er mediatorer.
Børnene uddannes til mediatorer af
voksne eventuelt i samarbejde med
ældre børn, der allerede er uddannede.
I elevmediation lægges vægt på enkelhed og overskuelighed. Det er vigtigt
med en enkel og overskuelig plan som
mediator kan følge. Planen skal indeholde mediationens regelsæt og faser,
og mediatorerne kan da have planen
liggende foran sig, så de hele tiden kan
følge med i processen.
Vi har valgt at kalde det elevmediation, fordi det oftest vil dreje sig
om skolebørn og for at kunne skelne
det fra børnemediation. Vi tror ikke
at børn under skolealderen udviklingsmæssigt vil være i stand til at
tage ansvaret for en mediation. Der
er erfaring for, at børn i 4. klasse og
opefter kan fungere som mediatorer.
I elevmediation er det vigtigt, at der
altid er en voksen i nærheden som
kan hidkaldes hvis mediatorerne ikke
magter situationen alene.

Eksempel på voksenmediation
Ude på gangen venter to kvinder.
Den ene står og læser et udklip på
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bord pyntet med blomster og lys. Det
opslagstavlen. Den anden sidder på en
ser hyggeligt ud. De to mediatorer
stol og kigger ud i luften. De kender
beder Tine og Jane sætte sig ved siden
hinanden, men kontakter ikke hinanaf hinanden, mens de selv sætter sig
den. Tine er mor til Kasper, og Jane er
over for dem. Tine kan mærke at hun
Kaspers lærer. Tine og Jane er her fordi
ryster lidt indvendig. Hun fryser også.
de begge har sagt ja til en mediation.
Hvorfor har hun dog sagt ja til det
Tine er vred og ked af det. Hun er
her?
vred på Jane og de andre lærere fordi
Så byder den ene mediator velkomde ikke behandler Kasper ordentligt.
men og siger tak fordi de vil komme.
De skælder for meget ud. De synes
De byder på kaffe og te og småkager.
Kasper er for besværlig, og hun har en
klar fornemmelse af, at
Da det går ud på at Tine tager en kop kaffe.
Mediatoren spørger Tine
de vil have Kasper ud
finde
en
løsning,
vil
om hun sidder godt, og
af klassen. Men det vil
Tine ikke være med til. mediatorerne have om det er i orden at
sidde ved siden af Jane.
Hun mener ikke, det
fokus på fremtiden. Tine bliver overrasket
er en god idé at flytte
over spørgsmålet, men også glad for
Kasper til en anden klasse eller til en
det. Hun mærker efter. Jo, hun sidanden skole. Kasper er glad for klassen
der godt, og det er i grunden ikke så
og glad for at gå i skole. Han kan godt
svært at sidde ved siden af Jane. Så
følge med fagligt. Han er bare så urolig
er de heller ikke nødt til at kigge på
og ukoncentreret. Vel er han vanskelig.
hinanden.
Det skal hun være den første til at indDen anden mediator fortæller om
rømme. Men han er også sød, og han
forløbet og reglerne for mødet. De vil
vil faktisk gerne lære noget.
hver især få lov til at fortælle hvordan
Skolelederen på skolen har spurgt
de oplever sagen. Da det går ud på at
Tine, om hun vil deltage i en mediafinde en løsning, vil mediatorerne have
tion. Tine har hørt om mediation genfokus på fremtiden. De skal begge to
nem en veninde, så hun ved godt lidt
være indstillet på at finde en løsning,
om det. Hun ved ikke rigtigt, om hun
de skal lytte til hinanden uden at
tror det kan ændre noget, men hun
afbryde, og de skal tale i et positivt
tænkte, at det kunne der vel ikke ske
sprog. Det sidste kan nok blive lidt
noget ved at prøve. Så hun har sagt
svært. Men Tine vil da gøre sit bedste.
ja. Lige nu har hun godt nok fortrudt.
Indstillet på at finde en løsning, det er
Hun kan slet ikke forestille sig, hvorhun i hvert fald. Ellers ved hun ikke,
dan hun skal kunne snakke med Jane,
hvordan det skal ende med Kasper. Til
når hun er så vred på hende.
sidst understreger mediatoren, at det
Endelig går døren op, og to kvinder
er frivilligt at deltage i mediationen,
kommer ud. Det er de to mediatorer. De
og at den kan afbrydes hvis en af dem
går hen og hilser på Tine og Jane. Så
ønsker det.
siger de, at de skal værsgo at komme
Tine bliver bedt om først at fortælle,
med indenfor. Inde i rummet står et
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hvordan det er lige nu i forhold til problemstillingen. Det er rart at fortælle.
Mediatoren spørger hvordan det skulle
se ud, hvis hun kunne få det, som hun
allerhelst ville. Sådan har Tine aldrig
tænkt på det før. Hun har mest tænkt,
at det var håbløst, og at lærerne bare
ville have Kasper ud af klassen. Men
hun er ikke i tvivl om, hvordan hun
gerne vil have det. Hun vil gerne have,
at Kasper kan blive i klassen, og at
lærerne finder ud af, hvordan det kan
lade sig gøre. Hun er sikker på, at det
vil være det bedste for Kasper, men det
er svært for ham at forbedre sig når
han hele tiden får skældud.
Nu er det Janes tur til at fortælle,
hvordan hun oplever det. Tine hører
Jane sige, at hun også synes at Kasper
skal blive i klassen, men at hun synes
det er vanskeligt. Og det er vanskeligt
at undgå at skælde ud, men det vil
hun prøve at begrænse. Det går fint
nok, når Kasper skal lave noget af det,
han er god til, men når der bliver stillet krav til ham, går han i baglås og
begynder i stedet at lave ballade. Og
det er ikke godt for Kasper. De andre
børn er nemlig ved at være trætte af
hele tiden at blive forstyrret. Jane
giver også udtryk for, at hun har det
lidt svært med, at Tine er så afvisende.
Afvisende, det forstår Tine ikke. Hvad
mener hun med det? Mediatoren har
åbenbart tænkt det samme, i hvert
fald spørger hun Jane, hvordan hun
oplever, at Tine er afvisende. Jane
svarer at hun oplever Tine som meget
vred og lukket. Hun kan nok bedre
forstå det nu hvor hun har hørt, at
Tine åbenbart tror, at deres hensigt er
at få Kasper ud af klassen. Det er det

ikke. Men hun synes det hele ville være
lettere, hvis Tine ville være lidt mere
samarbejdsvillig. På spørgsmålet om
hvordan Jane allerhelst ville have det,
svarer hun at hun gerne vil have, at de
finder ud af hvordan man stiller krav
til Kasper, uden at han går i baglås og
begynder at lave ballade. Og der kunne
hun da godt tænke
sig at høre, hvordan Hun er lettet,
de gør derhjemme. og hun føler sig
Måske kunne de gøre
respekteret.
noget af det samme i
skolen. Hun siger også, at hun gerne
vil have forældrene til at bakke op om,
at der bliver stillet krav i skolen ved fx
at snakke med Kasper om det.
Da Jane er færdig, bliver Tine spurgt
om hun har noget at tilføje. Det har
hun. Hun siger, at hun gerne vil samarbejde hvis hun bare kan være sikker
på at Kasper kan blive i klassen. Og
hvis hun kan få noget mere at vide om,
hvad der foregår.
Det næste der sker, er at den anden
mediator spejler det, Tine og Jane har
sagt. Tine er stort set tilfreds med
gengivelsen af sin egen historie. Det er
rart at høre ens egen historie fortalt i
positive vendinger. Mediatoren bruger
ord, som hun ikke selv har brugt, men
på en eller anden måde bliver det mere
præcist på den måde. Hun siger fx at
hun hører, at Tine er bekymret for
Kasper. Ja, det skal så sandelig ikke
være nogen hemmelighed. Det er hun.
Men hun havde ikke selv set det så
klart. Den positive spejling gør, at hun
ikke længere føler sig som en krakilsk
forælder. Hun er lettet, og hun føler
sig respekteret.
Det er også interessant at høre Janes
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historie blive spejlet. Mediatoren siger
også, at Jane er bekymret for Kasper.
Hun kan se ud af øjenkrogen at Jane
nikker. Kan det virkelig passe? Tine
har troet at hun ikke kunne lide
Kasper. Det er hun så vant til. Der er
mange der synes han er uopdragen og
en ballademager. Men Jane er bekymret for ham, og hun vil gerne finde ud
af, hvad hun og de andre lærere kan
gøre for at han kan blive ved med at
have det godt med kammeraterne. Tine
kan mærke, at hun er ved at få varmen
igen. Hun føler sig mere afslappet. Det
kan da ikke helt udelukkes, at der
kan findes en løsning på det her. Hun
kan mærke, at hun får større og større
respekt for Jane. Hun er måske ikke så
dum endda.

3. Mediationens vej til den
pædagogiske verden
Eksempel på mediation mellem en
lærer og en forælder
Telefonen ringer. Lisbet løfter røret,
og en kvinde præsenterer sig som Inge
Lise. Hun ringer fordi hun gennem en
længere periode har været både vred
og ked af det. Vred på skolen hvor
hendes handicappede datter på 11 år
går. Ked af det fordi datteren ikke vil
i skole på grund af en konflikt med
klasselæreren. Inge Lise ringer fordi
hun har hørt, at vi arbejder med mediation, og hun synes at alle de mere
traditionelle muligheder er forsøgt.
Hun har talt med klasselæreren, med
inspektøren, med psykologen, med
talepædagogen, med socialrådgiveren,
ligesom der har været afholdt samtaler
med en psykolog hentet ind udefra.
Lige lidt har det ændret. Hun føler sig
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stadig dårligt behandlet og ikke hørt
og set af skolen. Hun oplever, at skolen ikke anerkender, at hun som mor
har en begrundet holdning til, hvad
der er bedst for hendes datter. Skolen
og de professionelle omkring datteren
fastholder, som hun hører det, at de
alene vide. Den eneste der kan høre
hvad hun siger, og som forsøger at
efterkomme hendes ønsker, er socialrådgiveren. Hun har tidligere være i
konflikt med skolen fordi de ikke ville
efterkomme hendes ønsker i forhold til
datterens skolegang. Denne gang vil
hun prøve noget andet. Hun har ikke
selv været med til en mediation før,
men hun har en kollega, der har prøvet
det og har anbefalet det.
Lisbet lytter til Inge Lises forklaring
om hvorfor hun ringer. Hun afbryder
hende venligt efter en stund og genfortæller kort indholdet i hendes henvendelse og informerer om, hvordan
mediation foregår:
- ”Jeg forstår at du i længere tid har
oplevet, at kontakten til skolen, især
klasselæreren, har været udfordrende,
og at du nu kunne tænke dig at forsøge en anderledes måde at arbejde
med relationen til skolen på. Jeg skal
informere dig om, hvordan vi arbejder
her. Mediation er en samtaleform hvor
rammerne er aftalt på forhånd. For at
vi kan lave en mediation skal begge
parter frivilligt indgå, og begge parter
skal før samtalen informeres skriftligt
om, hvordan samtalen forløber og også
mundligt enten via telefon eller via et
møde på ca. 30 min. Når vi medierer,
har vi fokus på fremtiden, og det
betyder at vi især taler om, hvordan
vi kunne ønske os kontakten skulle
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være i fremtiden. Eller sagt anderledes: der bliver ikke givet mulighed
for at fortælle så meget om hvad der
skete, hvorfor det skete og hvem der
gjorde hvad. Det er vigtigt for mig at
være helt præcis omkring det her, for
almindeligvis tales der en del om, hvad
der er gået forud for konflikten. Det
gør vi ikke her. Vi taler om ønsker til
fremtiden, og hvordan vi tror vi kan nå
derhen. Hvis en eller begge parter har
stort behov for at tale om fortiden, er
det måske noget andet der er brug for
som for eksempel en samtale med en
psykolog eller en terapeut. Hvad tænker du, når jeg siger det her?”
Inge Lise svarer, at hun synes det
lyder godt. Hun vidste godt lidt i forvejen om den måde at arbejde med en
konflikt på. Men hun er faktisk godt
tilfreds med, at det er fremtiden der
er fokus på. De skal jo trods alt videre
alle sammen, og de har allerede mange
gange talt om episoden på legepladsen
mellem hende og klasselæreren. Det
var jo der det hele begyndte, som hun
ser det. Men det giver ikke mening at
gå helt tilbage til år nul igen. Nu må
de fremad. Lisbet spørger om hun har
nævnt muligheden med en mediation
for klasselæreren. Inge Lise fortæller,
at de har talt kort om det, og at klasselæreren umiddelbart var positiv. De
aftaler at Inge Lise skal give klasselæreren Lisbets telefonnummer. Samtalen
afsluttes med at Lisbet opsumerer aftalerne.

Mediationens vej
Mediation er et begreb, der oprindeligt stammer fra den juridiske verden.
Tilbage i 70’erne blev mediationsmeto-

den mere og mere brugt i USA, da man
havde fået erfaring for, at der kom helt
andre resultater ud af en mediation
end af en retssag. Dette sammenholdt
med en økonomisk omstændighed,
nemlig at retsager var og er meget
kostbare og ikke nødvendigvis fører
ønskede ændringer med sig, snarere
tværtimod.
I 1980’erne introduceredes mediationssamtaler i Norge som en mulighed
i stedet for en civilretslig proces. Det
forudsatte at begge parter på frivillig
basis var villige til at forsøge en mediation, før der eventuelt blev indgivet
søgsmål. Nordmændene gjorde samme
erfaringer som amerikanerne, og langsomt blev mediation også indført i
sociale sager i socialforvaltningerne.
Danskerne kom med i 1990’erne, og i
dag ser vi mediation anvendt mange
steder. I statsamterne har man i en
årrække anvendt mediationsmetoden
med stort udbytte i skilsmissesager,
og i socialforvaltningerne har man
arbejdet med metoden bl.a. i forhold
til at konfrontere krænker og offer, og
i sager, hvor unge har været involveret
i kriminelle konflikter.
I den pædagogiske verden har vi de
sidste 10 år set flere og flere arbejde
med mediation i forhold til at reducere
aggression, vold og trusler om vold i
institutioner og skoler. Mediation indgår som tema i flere efteruddannelser
for pædagoger og lærere. Senest er vi
begyndt at kvalificere ældre børn og
unge til at optræde som mediatorer
for yngre børn. Igen er det inspireret
af nordmændene, der har arbejdet med
elevmægling i en del år.
De pædagogiske miljøer er i disse
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år i fuld gang med at implementere
rummelighedsbegrebet og den inkluderende skole. Det betyder alt andet
lige, at lærere og pædagoger har brug
for en række professionelle dialogiske
redskaber i forbindelse med at skulle
kunne samarbejde om og rumme børn
og forældre med forskellige og for
nogles vedkommende særlige behov.
Denne proces har flere dimensioner
af både politisk, økonomisk, etisk og
pædagogisk karakter. Her har vi alene
forholdt os til etikken, menneskesynet
og de pædagogiske muligheder, som
rummelighedsbegrebet indebærer. Vi
har brug for at udvikle nye pædagogiske redskaber og kompetencer til
brug i arbejdet med børn og forældre i
institutioner og på skoler, således at vi
kan imødegå og rumme den mangfoldighed, vi alle er blevet en del af.

Professionelle samtalerum
I det pædagogiske arbejde møder vi
hinanden i dialogen. Det er gennem
det verbale og non-verbale sprog, at vi
mødes og erfarer, inspireres og nyudvikler. Det er derfor af stor betydning,
at læreren og pædagogen har en række
dialogiske kompetencer til rådighed.
Når vi taler om dialogiske rum, ser vi
det som et kontinuum, hvor det normale og tilpassede er i den ene ende
og det patologiske og måske afvigende
i den modsatte. Eksempler på professionelle samtalerum kunne være:
..… den professionelle samtale .....
coaching ..... rådgivning ..... supervision ...... mediation ..... terapi .....
psykologisk og psykiatrisk behandling
…..
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På dette kontinuum er graden af iscenesættelse og struktur forskellig. Den
professionelle samtale, coaching og
rådgivning på den ene side og terapi,
psykologisk og psykiatrisk behandling
på den anden side er samtalerum, der
kan være mere eller mindre struktureret og aftalt. Men når vi taler om
supervision og mediation, er der en
klar forskel, idet der typisk er og også
bør være særlige rammesætninger for
disse. I supervision skal etik og regler, roller og ansvar være aftalt, for
at vi kan skelne mellem supervision
og andre former for samtaler. Er intet
aftalt, vil der måske snarere være tale
om rådgivning og vejledning. I mediation er der som i supervision klare
aftaler og regler for, hvordan der tales
sammen.
Mediation som metode er hentet
fra den juridiske verden; supervision
er hentet fra den psykiatriske og psykologiske verden. Hvordan og hvorfor
ender de begreber og metoder i den
pædagogiske verden? En forklaring
kunne være, at i de sammenhænge
hvor der er den største grad af ”normalitet”, er der mindst behov for forandring, for tingene fungerer som oftest
rimeligt tilfredsstillende. I de perifere,
specielle sammenhænge ses et anderledes latent behov for nytænkning
og udvikling. Metoder og redskaber
må jævnligt fornys eller ændres for at
kunne imødekomme de mere specifikke behov. Nye ideer og metoder opstår
typisk og mere massivt inden for specialundervisningsområdet, da behovet
for udvikling er påkrævet. Mediation
blev oprindelig brugt i nemmere sager
i den juridiske verden, hvor vi i den
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pædagogiske primært anvendte den i
sværere sager. Det er anderledes nu,
for vi har set, at de samtaleredskaber,
vi får forærende i mediationen, er
særdeles anvendelige i professionelle
pædagogiske samtaler i det hele taget.
Både med børn, forældre, kolleger,
ledelse og samarbejdsparter.
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Carsten Ringsmose, cand. rer. soc., underviser og forsker på børneområdet

Voksnes ”svage”
holdning stresser børn
Jeg blev bedt om at holde et oplæg om ”børn og stress” på
”Vingstedkurset”, og når jeg blev spurgt, så skyldtes det, at jeg
havde påpeget, at børn blev udsat for stress fra nogle helt andre
kilder, end de indlysende, vi altid er opmærksomme på. Det er således nemt at forstå, at børn bliver stressede, fordi der måske stilles
for mange krav til dem, forventes for meget af dem, og fordi de
‑ enten efter deres egne eller forældrenes ønsker ‑ skal deltage i alt
for mange aktiviteter. Det er måske lidt sværere at forstå, at det også
kan være en alvorligt stressende faktor, at børn har for svage, for
”tossegode” forældre.

For at undgå misforståelser må jeg hellere straks forklare, hvad jeg mener,
når jeg taler om ”svage” forældre og
ligefrem betegner nogle af dem som
”tossegode”. Jeg tænker først og fremmest på forældre, der har en svag voksenholdning i deres relation til børn, og
jeg kan måske bedst forklare, hvad jeg
mener, ved at bruge den gammelkendte
vittighed om et barn, der spørger en
voksen: ”Hvad er klokken?” Hvorefter
den voksne svarer: ”Ja, hvad synes
du selv, lille ven?” Svaret kan jo godt
være udtryk for en betydelig velvilje,
men det indeholder for lidt vejledning
til barnet!
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Jeg brugte denne vittighed som
illustration i min bog ”Det naive barnesyns fallit” (Forlaget Dafolo, 2001),
hvor jeg også redegjorde nærmere for
én af årsagerne til, at mange voksne
er svage og ”tossegode”: Inspireret af
den tyske psykoanalytiker Wolfgang
Schmidbauer forklarede jeg, at mange
mennesker er så usikre på deres eget
værd, at de får et behov for så at sige
at ”bevise”, at de skam ”er gode nok”.
Det viser de så ved at være ”gode” ved
andre, og det er Schmidbauers store
fortjeneste, at han påviste, at denne
form for misforstået og falsk næstekærlighed er særlig udbredt i ”hjæl-
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perfagene: Præst, læge, socialrådgiver,
sygeplejerske og pædagog.
Men ud over denne sammenhæng,
så har mange af vor tids forældre også
– af andre årsager som det vil føre for
vidt at gennemgå hér – en svag forældreevne. De har så svært ved at sige
nej, at selv Jesper Juul, som mere end
nogen anden er skyld i udbredelsen af
denne svage holdning, nu vil til at lære
forældrene at sige nej!
Forældrenes usikkerhed skyldes bl.a.,
at der er sket meget store ændringer i
betingelserne for at opdrage børn, og
forandringer skaber altid usikkerhed
– store forandringer stor usikkerhed.
Forældres opdragelse af deres børn er
først for nylig i almindelighed blevet
et emne, man ligefrem læser bøger om.
Tidligere handlede man blot på ”rygraden”, som man siger: Man behandlede
børnene på samme måde, som man selv
var blevet behandlet, og som derved
ubevidst var blevet indbygget som en
”skjult viden” i den enkelte persons
habitus. Forandringerne betyder imidlertid, at det ikke er nok at gøre, hvad
man plejer. Så rejses for alvor spørgsmålet: Hvad gør vi nu?
Vore dages forældre har f.eks. meget
travlt på arbejdsmarkedet og er derfor så meget hjemmefra, at de fleste
børn er mere sammen med lærere
og pædagoger end med forældrene.
Opdragelsen glider dermed delvist forældrene af hænde. I gamle dage, da
arbejderbevægelsen vandt sine store
sejre, gik faderen på arbejde 48 timer
om ugen, medens moderen gik hjemme
og passede børnene. Nu går et par småbørnsforældre tilsammen på arbejde
i 78 timer om ugen – og hertil kom-

mer let 20 timers transporttid. Det er
en forandring, som er meget større,
end de fleste har gjort sig klart. Nu
er børnene i institution det meste af
den vågne tid, og børn og forældre
har meget mindre tid sammen. Og
det er blevet mere uklart, hvad man
skal foretage sig i den fælles tid – nu
hvor børnene heldigvis ikke længere skal Nu er det blevet
hjælpe forældrene meget mere uklart,
med deres erhvervs- hvad børnene
arbejde, således som
egentlig skal
de fleste børn skulle
for en menneskeal- opdrages til, og
der siden, den gang samtidig er nogle
børnene hakkede
væsentlige sider af
roer, samlede kartofler og mugede ud børneopdragelsen
ved svinene.
også blevet
Nu er det blevet
sværere.
meget mere uklart,
hvad børnene egentlig skal opdrages
til, og samtidig er nogle væsentlige
sider af børneopdragelsen også blevet
sværere. Tidligere lærte børnene meget
af de andre børn, de var sammen med,
for ”barndommens gade” eller mark
var et betydningsfuldt lærested, hvor
børnene f.eks. lærte afgørende sociale
færdigheder i de frie, børnestyrede
fællesskaber af legende børn. Nu er
moderne børn kendetegnet ved en
så skræmmende mangel på sociale
færdigheder ved skolestarten, at regeringen har indført ”læreplaner” i daginstitutioner, først og fremmest for at
bøde på dette forhold.
I starten, da vi konstaterede denne
mangel på sociale færdigheder, undrede
det mig hvorfor. Den nærliggende forklaring var, at børn tidligere voksede
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op i store søskendeflokke (i gennemsnit fem, seks børn), medens situationen nu er, at næsten halvdelen af
danske børnefamilier kun har ét barn,
og hvis familien har flere børn, er
aldersforskellen mellem dem i gennemsnit så stor, at de bliver, hvad jeg kalder ”funktionelle enebørn”: Familien
får først et enebarn, og så – efter fem
år – et andet ”enebarn”.
Nu skulle man tro, at hvis børn
mangler indlæring af sociale færdigheder, fordi de store søskendeflokke
er blevet afskaffet, så må de vel lære
endnu flere sociale færdigheder i en
børnehave, hvor de i stedet for søskendeflokken har ”blå stue” med 25 børn.
Men det er ikke tilfældet, dels fordi
adfærden i børnehaven er (og nødvendigvis må være) meget voksenstyret,
og dels fordi børnegrupperne også er
blevet aldershomogene, hvorved den
indlæring, der stammer fra et aldersbestemt statushierarki blandt børnene,
simpelthen ophører.
Opdragelsen er altså underkastet
helt nye betingelser og derfor blevet
sværere. Og det er stadig lidt uklart,
hvordan man egentlig fordeler ansvaret mellem forældre og institutioner.
Men i hvert fald er forældrene ikke
ret meget til stede, og derfor bliver
det svært for forældrene at leve op til
opdragelsesansvaret, som de derfor af
indlysende grunde gerne vil slippe for,
hvis de kan.
I min ovennævnte bog ”Det naive
barnesyns fallit” analyserede jeg en
række naive (d.v.s. fagligt svagt funderede) modestrømninger i teorierne om
børns opdragelse i hjem, daginstitution
og skole og fandt det meget påfaldende
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fællestræk i modefænomenerne, at de
alle sammen hjalp de voksne med at
slippe ud af det tunge ansvar for
børnenes opdragelse. Det, jeg mener,
kan bedst illustreres med et senere
eksempel på en sådan, naiv forestilling, nemlig ”kvalitetstid”.
Når man taler med moderne forældre
om det forhold, at de ikke er ret meget
sammen med deres børn, så går der
ikke ret lang tid, før man bliver belært
om, at ”det kan være rigtigt nok, men
når vi så endelig er sammen, så er det
KVALITETSTID!”
Derfor har jeg interesseret mig for,
hvad ”kvalitetstid” egentlig er, og lad
mig starte med at konstatere, at de
færreste forældre, som bruger begrebet, har tænkt nærmere over, hvad det
mon egentlig betyder.
Lad mig først sige, at forestillingen
om ”kvalitetstid” er opstået i takt med
småbørnsforældrenes stigende arbejdstid og den tilsvarende dårlige samvittighed over at være så meget væk fra
børnene – et fravær, som svækker forældrenes betydning som opdragere.
Og det er netop denne – i hvert fald
kvantitative – svækkelse af familiens
betydning, forældrene søger at kompensere, når de stolt fortæller, at tiden
i familien til gengæld er ”kvalitetstid”.
Men hvad betyder udtrykket ”kvalitetsstid”?
Vi kan starte med en mere overfladisk analyse af begrebet ”kvalitetsstid”
for så senere at trænge lidt mere i
dybden. Når jeg bliver bedt om et kort
svar, så plejer jeg at give det eksempel, at ”kvalitetsstid” er, når forældrene sammen med børnene besøger
Himmelbjerget, Givskud Løvepark og
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skælde dem ud, når det er nødvendigt.
Legoland i løbet af den samme efterDet er alle disse opgaver for ansvarlige
middag, – en aktivitet, som naturligvis
forældre, der lige så stille og ubevidst
medfører et meget højt stressniveau
er ophørt under dække af det positivt
i bilen og nogle store overskridelser
klingende ord ”kvalitetstid”.
af hastighedsgrænserne. Jeg kunne
Det betyder, at mange børn for tiden
også udtrykke det på den måde, at
bliver svigtet og forladt opdragelses”kvalitetstid” er, når man kører meget
mæssigt, fordi forællangt og hurtigt, bru”Kvalitetsstid” er, drene – ubevidst – er
ger mange penge og
når forældrene
ophørt med at udføre
betaler meget i entre,
deres del af opdragel– altså kort sagt når
sammen med
sesopgaven, medens
enhver må kunne se, at
børnene besøger skoler og institutioner,
man er rigtig gode forder efter traditionen
ældre. – Lad mig med
Himmelbjerget,
i landet kun har
det samme slå fast, at
Givskud Løvepark her
en meget ringe andel af
børnene ikke selv er ret
begejstrede for ”kvali- og Legoland i løbet den opdragelsesmæssige
opgave, kun nødtvuntetstid”.
af den samme
get og modstræbende
Der er imidlertid også
eftermiddag.
er begyndt at løfte en
en lidt dybere betydstadig større del af denne vigtige
ning af modebegrebet. Kvalitetstid er
opgave.
tid, hvor man ”hygger sig” det er altså
Min pointe er, at det er utroligt
konfliktfri tid. Og det er meget forståstressende for børn, at de hele tiden
eligt, at når de travle forældre endelig
skal rumme en usikkerhed m.h.t. hvad
er sammen med deres børn, så vil de
de må sige, og hvad de må gøre, fordi
gerne ”hygge sig”, og de tænker slet
de ”tossegode” forældre er holdt op
ikke nærmere over, hvad det dybest set
med at stille krav og sætte grænser,
betyder, at ”hyggetiden” er konfliktfri
er holdt op med at komme med tilrettid. ”Kvalitetstid” siger de, og begretevisninger og irettesættelser, og som
bets positive klang beskytter dem mod
konsekvens af forældrenes ”Careless
den nærmere eftertanke.
Love” heller aldrig mere skælder bør”Kvalitetstid” betyder, at forældrene
nene ud.
ubevidst er holdt op med alt det, der
De travle forældre, som er overrumpellers indgik i ansvarlige forældres
lede af den nye, historiske situations
opdragelse af deres børn, – nemlig alt
meget anderledes betingelser, handler
det, der har et vist præg af konflikt og
i et utvivlsomt ønske om at gøre det
derfor ikke ligefrem er ”hygge”, altså
bedste for deres børn, men den mangat komme med tilrettevisninger af
lende omtanke gør, at de i stedet kombørnene, at give dem irettesættelser,
mer til at svigte og stresse børnene,
at stille krav til dem, at sætte grænser
fordi de med den manglende opdrafor dem, altså at forklare dem, hvad de
gelse (og med den overdrevne grad af
må og ikke må, og hvad de skal og at
59
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børns ”selvforvaltning”) ubevidst kommer til at lægge et alt for stort ansvar
over på børnene.
Psykologen Margrethe Bruun Hansen
udtrykte det meget godt, da hun i en
tv‑udsendelse forklaDet er også en helt rede forældrene, at
misforstået ”hvis I hjemme hos
hensyntagen til jer finder det i orden,
at børnene tager potbørnene, at mange teplanterne ned fra
voksne hele tiden vindueskarmen, fordi
de selv skal derop
spørger børnene til og ligge, så er det
råds om alt mellem jo helt i orden. Det
himmel og jord. er bare vigtigt, at
I husker at fortælle
børnene, at det langt fra er sikkert, at
man må gøre sådan andre steder!”
Det er selvfølgelig synd for børnene,
hvis de af ren og skær uvidenhed kommer til at krænke andre med deres
adfærd, og det er meget stressende for
et barn, hvis det hele tiden skal være
bange for at gøre – eller at sige – noget
forkert.
Det er også en helt misforstået hensyntagen til børnene, at mange voksne
hele tiden spørger børnene til råds om
alt mellem himmel og jord. ”Vil du
med hjem fra børnehave nu, eller skal
mor komme igen senere?” ”Hvad synes
du, vi skal have til aftensmad?” – Med
det tilsyneladende velvillige spørgsmål
følger også et ansvar – som tynger og
stresser barnet.
Psykologen Jens Andersen udtrykker
et andet aspekt af denne problemstilling meget godt, når han siger: ”Det er
afgørende for små børns sunde udvikling, at de kan have fuld tillid til, at
de voksne kan klare sig selv!” Denne
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nødvendige tillid forsvinder imidlertid,
hvis den voksne hele tiden skal spørge
barnet til råds – også om småting. Det
påfører barnet en helt urimelig stressbelastning.
Hvis nu de voksne i stedet for at
servicere børnene, lod børnene gøre
tingene selv, så ville de opbygge en
sund selvtillid: ”Jeg kan selv!” – Hvis
de voksne lod børnene føle anstrengelsen ved forskellige opgaver, så ville
det bidrage til at opbygge børnenes
empatievne, fordi de ville lære at føle
med dem, der skal gøre alt det tunge
og svære. Og hvis de voksne kom med
nogle irettesættelser, når børnene gjorde noget forkert, så lærte børnene dels,
hvad man må og ikke må, og undgik
den stressbelastning, som uvidenheden
på dette punkt medfører.
Og det er langt fra det mest betydningsfulde: Hver gang de voksne giver
børnene en lille, mild tilrettevisning
eller irettesættelse, så igangsætter de
voksne en refleksionsproces, som efterhånden udbygger en generel forståelse
for, hvordan man forholder sig over
for og i selskab med andre mennesker.
Denne generelle forståelse bliver en del
af barnets habitus, og vi har dermed et
”elskværdigt” barn, – et barn med en
”god relationskompetence”.
”Tossegode” forældre, der i misforstået godhed skåner barnet for alle
disse konfliktfyldte ting, skaber derimod et ”utåleligt” barn, et barn uden
kompetence til at indgå i positive
relationer til andre mennesker. – Et
stakkels, stresset barn!
n
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november kl. 12.00 og henvender sig til alle
med interesse for specialundervisning.
Kursets tema hedder:
Strategisk kompetenceudvikling - lærerrollen
i det specialpædagogiske felt.

Danmarks specialpædagogiske Forening afholder igen i år et specialpædagogisk kursus
på Vingstedcentret, Vejle. Kurset foregår fra
den 8. november kl. 15.00 til fredag den 10.

Kursusprogrammet vil kunne læses i sin fulde
længde i næste nummer af Specialpædagogik
samt på DSF´s hjemmeside www.dsf.ffw.dk
fra uge 6.
Samtlige skoler i landet vil ligeledes i uge 6
få tilsendt 2 kursusprogrammer med posten.
Der er tilmelding via hjemmesiden samt på
tilmeldingsblanket, der ligger i programmet.
Prisen er kr. 4500,- på enkeltværelse og
kr 3980,- på dobbeltværelse.
Tilmeldingsfrist helt frem til 1. september
2006.
n

Når strukturreformen træder i kraft, skal
videnscentrene samles i et centralt nationalt
videnscenter for specialrådgivning, VISO. Dette
optager naturligvis ledere og medarbejdere
i videncentrene, disse har alle bidraget med
kommentarer, da lovforslaget var i høring.
VISO kommer til at høre under serviceloven
og skal være garant for, at de nye kommuner
kan leve op til deres ansvar for at yde støtte

og specialrådgivning til borgere med særlige
specialiserede behov. En faglig bestyrelse med
repræsentanter fra stat, regioner, kommuner
og brugere skal have ansvaret for VISO’s drift
og virke. Kommunerne, som efter strukturreformen får det fulde myndigheds- og finansieringsansvar samt ansvaret for udredning og
specialrådgivning, kan enten løse opgaverne
selv eller købe sig hjælp. VISO skal gratis
levere den yderst specialiserede rådgivning
og udredning på social- og specialundervisningsområdet, som der i visse sager kan være
behov for. Et centralt udvalg bestående af en
række konsulenter afgør, om opgaver er vanskelige nok til, at VISO skal løse dem. Ledere
i Autismebladet og nyt om Epilepsi beskæftiger sig med VISO, forklarende, afklarende
og medvirkende. Det bliver nævnt, at man i
VISO kommer til at lægge vægt på forskning
og metodeudvikling. Det er positivt, for de
nuværende videnscentre har hidtil ikke måttet bedrive forskning.
Mette Friderichsen
n
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Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov, Århus.
Hun er specialist i børneneuropsykologi og
psykoterapi og har særligt beskæftiget sig
med børn og unge med ADHD og andre neuropsykologiske forstyrrelser. Per Hove Thomsen
er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved
Århus Universitet og overlæge ved Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov, Århus.
Han har i flere år beskæftiget sig med såvel
ADHD som andre børne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser.
Helga Gaardmand

Om børn og unge med ADHD
Intervention over for barn, familie og netværk
Af Dorte Damm & Per Hove Thomsen, 242 sider.
Kr. 269,00 i.m. Hans Reitzels Forlag - et forlag
i Gyldendal Akademisk.
Sjæleboderne 2 – DK – 1122 København K
Tlf. 33 38 28 00. Telefax 33 38 28 08.
www.hansreitzel.dk – hrf@hansreitzel.dk
Udgangspunktet for denne bog er forfatternes
mangeårige arbejde med børn med ADHD. Børn
med ADHD har svært ved at koncentrere sig.
De er hyperaktive og impulsive. Omgivelserne
føler sig ofte magtesløse og frustrerede over
disse børns vanskeligheder og adfærd.
ADHD er en forkortelse af diagnosen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, der
anvendes i forhold til børn, der har vanskelighederne uopmærksomhed og hyperaktivitet.
Om børn og unge med ADHD giver en
grundig gennemgang af forskellige interventions- og behandlingsmodeller, som kan
anvendes i skolen, i skolefritidsordningen og
i barnets hjem. Bogen berører mange facetter af behandlingen, herunder medikamentel
behandling og psykoterapi samt behandling
i tæt samarbejde med barnets omgivende
miljø, for eksempel i form af forældregrupper og familieterapi. Gennem hele bogen
illustreres modeller og metoder ved eksempler
fra behandlingsforløb med forældre, børn og
pædagoger.
Bogen kan med sin grundige beskrivelse af
definition af ADHD, af udredningsarbejdet og
af forskellige behandlingsformer varmt anbefales dels til psykologer, psykiatere og andre,
der er ansvarlige for udredning og behandlinger og dels til forældre, pædagoger, lærere,
socialrådgivere, ja alle, der har berøring med
børn og unge med ADHD.
Dorte Damm er psykolog på Børne- og
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Vandaktivitet
- mulighedernes ocean
Af Gudrun Gjesing, Inga Najbjerg Christensen,
Lise Hostrup. ISBN 624-0709-0, 176 sider Kr.
329,00. Udkommet d. 4. november 2005 på:
Kroghs Forlag, Chr. Hansens Vej 3, 7100 Vejle,
Tlf. 75 82 39 00. Fax 75 82 32 71.
www.kroghsforlag.dk . kf@kroghsforlag.dk
Leg og læring gennem specialpædagogik i
vand.
Bogen handler om børns muligheder for leg
og læring i forbindelse med det at gå i svømmehallen.
Det er ganske simpelt en dejlig – anvendelig
– bog. Den er fuld af pædagogiske overvejelser
og praktiske anvisninger, bestående af mange
eksempler på lege, sanglege, rytmicitet og
materialer til brug i vand.
Det er forfatternes arbejde med især småbørn med særlige behov, der er fokus på i
denne bog. Mange af de refleksioner og analyser, bogen kommer ind på, kan bruges både i
forhold til småbørn og skolebørn. Men såvel de
teoretiske overvejelser som de praktiske ideer
er anvendelige i forhold til alle børn.
Det geniale kommer nu: bag i bogen er lagt
en cd med mange sange og anvendelige skemaer til vandaktiviteter. Cd’en må frit kopiers!
Cd’en giver også mulighed for at vise eleverne/
børnene noget af det, de skal foretage sig i
svømmehallen.
Den henvender sig til alle, der går i vandet
eller kunne tænke sig at gå i vandet med småbørn eller mindre skolebørn samt studerende
på ergoterapeut-, fysioterapeut-, lærer-, og
pædagoguddannelserne. Men bogens holdninger, viden og aktiviteter er også værd at kende
og bruge af forældre med ganske almindelige
børn, der af og til kan være lidt kluntede og
ukoordinerede.
Lone Dall
n
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Anmeldelser

Psykologisk-pædagogisk ordbog
15. reviderede udgave
Af Mogens Hansen, Poul Thomsen & Ole
Varming, 528 sider, indb., 349,00 i.m.
Hans Reitzels Forlag
Den gamle klassiker er pr. 30. jan. 2006
udkommet i sin 15. reviderede udgave og
fremtræder stadig lige gedigen og om muligt
endnu mere aktuel. Hovedvægten er lagt
på psykologiske og pædagogiske udtryk og
begreber, der følges af instruktive illustrationer og billeder. Ligeledes gengiver bogen
fotos og tegninger af såvel kendte, som
mindre kendte personer med betydning for
den psykologiske og pædagogiske udvikling
hovedsageligt i Danmark. De valgte fotos
kommer dog til at virke lidt for dominerende
– og uinteressante, når de pr. billede optager
en tredjedel spalte. Mere interessant er den
grundige indføring i opslagsordene, der til
tider kan have et omfang af flere sider og
nærmest få lærebogskarakter. Ordbogen bliver
således også en håndbog, der i sin reviderede
udgave stadig udvider til naboområder, så
som medicin, psykiatri, sociologi, antropologi
m.m.
Bogen kan anbefales til alle, der arbejder
med pædagogik og psykologi – eller har interesse for områderne.
Ulla Clausen
Det Eksplosive Barn
Af Ross W. Greene, 248 sider. Kr. 298,00 i.m.
Forlaget Pressto, Ulvedalen 2, Postboks 120,
6400 Sønderborg. e-mail: post@pressto.dk
Det Eksplosive Barn er en amerikansk bog
skrevet til forældre og pædagoger. Denne
tredje udgave af bogen er som den første af
Ross Greenes bøger oversat til dansk, men
form og metode er stadig meget amerikansk.
Det skal dog ikke afskrække nogen. Bogen
er som sådan en velbearbejdet indføring i en
metode til støtte for samværet med børn, der
har vanskeligt ved at håndtere frustrationer,
behovsudsættelse og omstilling til anden
aktivitet, ligesom samspillet med andre børn
såvel som voksne kan være meget problematisk. Via situationer fra Ross Greenes daglige
arbejde med eksplosive børn føres læseren
gennem det pædagogiske arbejde med disse
børn i en fin vekslen mellem case, teori og
praksis. Hele tiden følges den pædagogiske
anvisning op med tildragelser fra den praktiske hverdag, hvor muligheder og konsekven-

ser ved de valg, der træffes, bliver diskuteret
og bearbejdet ved hjælp af casene. En praktisk
brugsbog i Samarbejdsbaseret Problemløsning
- som metoden bliver kaldt. Metoden tager
afsæt i den forståelse, at ethvert barn vil
gøre det rigtige, hvis det kan. Læseren føres
således gennem barnets opfattelse af en
situation – her kaldet stisystemer - frem til
det, der udløser eksplosionen. Stisystemerne
er ”anlæg til evner, der ikke er fuldt udviklede” og vedrører eksekutive evner, evne
til sprogbearbejdning, følelsesregulering og
kognitiv fleksibilitet samt sociale færdigheder. Ved analyse af barnets evner på ovennævnte områder får man indsigt i, hvad det
er, der er vanskeligt for barnet og således er
udløsende for eksplosionen. Herefter står så
valget mellem tre muligheder: Plan A, B og C,
hvor plan A vedrører autoritetens viljeføring,
Plan C forventningen opgives, eller Plan B,
hvor den Samarbejdsbaserede Problemløsning
gennemføres med forventning om gensidig
tilfredsstillelse. Jeg skal ikke her gå dybere
ind i arbejdet med den Samarbejdsbaserede
Problemløsning, blot nævne at forfatteren
peger på barnets behov for en ”erstatningsfrontallap”, der kan styre det gennem vanskelighederne – og denne erstatningshjerne skal
den voksne være. Afslutningsvis kommer Ross
Greene ind på medicinering og nødvendigheden heraf for nogle børn, for at de kan opnå
fornøden indre ro til at kunne få glæde af
metoden – både for dem selv og for samværet
med andre f.eks. klassen.
En relevant og engagerende bog, der med
udbytte kan læses af alle, der har med børn
at gøre. I særdeleshed kan bogen anbefales til
alle, der professionelt studerer - eller arbejder
med børn med f.eks. Opmærksomhedsforstyr
relser, ADHD, OCD, Tourettes Syndrom og
andre lignende forstyrrelser.
Ulla Clausen

Nyt fra Forlagene

Fra Dansk Psykologisk Forlag har
vi modtaget:
		
I periferiens centrum – Voksne med
Aspergers syndrom
Af Eskild Rasmussen. 192 sider, kr. 268,00
incl moms.
At få et socialt liv med parforhold, vennekreds
og arbejde er en næsten uoverkommelig udfordring for den voksne med Aspergers syndrom,
fastslår Eskild Rasmussen i sin nye bog I
periferiens centrum. Forfatteren ved, hvad han
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Specialpædagogik 2· 2006

taler om – han har selv Aspergers syndrom.
Bogen baserer sig blandt andet på Barbara
Jacobs’ bog Loving Mr Spock og henvender
sig til voksne med Aspergers syndrom og
deres pårørende samt til psykologer og andre
behandlere.
Anbring først iltmasken på dig selv
– at have et handicappet eller alvorligt
sygt barn.
Af Andrés Ragnarsson. 117 sider, kr. 198,00
incl. moms.
Forældre til handicappede eller langtidssyge
børn har meget til fælles. Uanset livsvilkår i
øvrigt bliver man tvunget til at lære at forholde sig til, at ens egen og barnets livssituation
er fuldstændig anderledes, end man havde forventet. Bogen er en håndsrækning til forældre
og pårørende i øvrigt. Med rådet – anbring
først iltmasken på dig selv – slår forfatteren
bogens tema an, nemlig at man som forælder
til et handicappet eller langtidssygt barn bliver nødt til at skabe ’nærende’ rammer for sig
selv for at være i stand til at skabe de bedst
mulige rammer for barnet. Bogen handler
således ikke om barnet som sådan, men om
omsorgspersonerne omkring barnet.
Fra Danmarks Pædagogiske Universitets
Forlag har vi modtaget:
Pædagogisk antropologi – et fag i til
blivelse.
Af John Krejsler, Niels Kryger og Jon Miller
(red). 290 sider, kr. 320 incl moms.
I denne antologi anskues antropologi som et
fag under tilblivelse. Dette giver på spændende måder muligheder for at tænke nyt og
anderledes. Ved dannelsen af DPU i 2000 blev
det pædagogiske forskningsområde opdelt i
en række fagkonstruktioner og institutter
– af disse var pædagogisk antropologi nyt i
dansk sammenhæng, og bogen giver et centralt bidrag til forståelsen af, hvor den pædagogiske antropologi er på vej hen i dansk
forskningssammenhæng.
At lære noget i en verden uden gelænder
Af Thomas Aastrup Rømer. 208 sider, kr. 235,
incl. moms.
Med At lære noget i en verden uden gelænder
foreligger en præcisering af et læringsbegreb,
der balancerer mellem to poler. På den ene
side en relativistisk pol, hvor læreprocessen
er central, men hvor læringsindholdet er nedtonet eller fraværende, og på den anden side
64

en objektivistisk pol, hvor læring opfattes
som havende en bestemt og entydig retning.
Begge sider har problemer, den ene med indholdet og den anden med forståelse af uddannelse som noget, der finder sted i en plural
og postmoderne kontekst. Bogen indeholder
en præsentation og en kritisk analyse af en
række nyere læringsteorier inden for den
pædagogiske psykologi og den pædagogiske
filosofi.
Skolegang for anbragte børn og unge
Af Inge M. Bryderup og Gry Andsager.
316 sider, kr. 330,00 incl. moms.
I denne bog formidles resultaterne af en
undersøgelse, der viser, at en række forhold
omkring målgrupper og pædagogiske metoder
i såvel socialpædagogikken som undervisningen er langt mere afgørende end spørgsmål
om fysiske afstande og selvstændige organisatoriske enheder.
Fra Forlaget Modtryk har vi modtaget:
Musik & pædagogik 2. rev. udgave
Af Elsebeth Kirk (red) 271 sider, kr. 249,00
incl. moms.
Musik & Pædagogik er en antologi om, hvad
musikken kan bruges til i pædagogiske arbejde. Den kobler pædagogikkens hvad og hvorfor sammen med et kreativt musisk bud på
hvordan.
Bogen henvender sig først og fremmest til
pædagogstuderende, pædagoger, lærerstuderende og lærere, men også andre med interesse for musikkens pædagogiske dimension
kan have glæde af bogen.
Fra Hans Reitzels Forlag har vi modtaget.
Pædagogisk – psykologisk opslagsbog.
2. rev. udgave.
Af Espen Jerlang og Jesper Jerlang. 263 sider,
kr. 249,00 incl. moms. (indb).
Hermed foreligger en ny opdateret udgave
af Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. Bogen
henvender sig dog stadig til en bred læserskare, nemlig til alle, der i deres studium eller
arbejde stifter bekendtskab med det pædagogisk-psykologiske fagområde.
Kreative tider. At nytænke den pædagogiske sociologi.
Af Feiwel Kupferberg, 240 sider, kr. 275,00
incl. moms.
Kreativitet er en af de mest efterspurgte
egenskaber i vort samfund i dag. Men der er
forskellige normer for kreativiteten, alt efter
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hvilket område man beskæftiger sig med. At
være en kreativ underviser er det samme som
at være en kreativ forsker eller virksomhedsleder. Hvert område har sit såkaldte kreativitetsregime. Forfatteren forsøger i denne bog
at nytænke den sociologiske tilgang til det
pædagogiske felt. Den kreativitetssociologi-

ske metode giver et anderledes og åbnende
blik på både de forskellige pædagogiske
elementer som undervisning, opdragelse og
identitetsdannelse og på selve den videnskabelige forståelse af pædagogik.
n
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BESTILLING AF Specialpædagogik
(sendes til Lis Cronberg, Valby Gade 12, Valby, 3200 Helsinge. Tlf.: og fax: 48 79 36 39.
E-mail: ekspedition@specialpaedagogik.dk

Fortegnelse over udkomne temanumre og særhæfter:
4.81: Støttelærer- og tolærerordninger (Særhæfte)
5.82: 	 Musik i Specialundervisningen
6.83: Om kultur, handicap og undervisning
3.84: 	 Specialundervisning for voksne
5.84: Om skolepsykologisk praksis efter udlægningen
1.85: 5 år efter udlægningen
4.85: 	 Dansk i specialundervisningen
6.88: Om tidlig, koordineret indsats
3.89: Udviklingsarbejder
6.89: Alternativ behandling – undervisning
3.90: 10 år i amtet I
4.90: 10 år i amtet II
4/5.91: Om specialundervisning i folkeskolen
4.92: 	 Om hjerneskader
5/6.92: Specialskolens elever – bagefter?
4.93: Om autisme
4.94: Om sindslidende unge og voksne
6.94: Tosprogethed og handicap
4.95: DAMP
6.95: Om ordblindhed og andre læsevanskeligheder
3.96: DAMP (Særhæfte)
5.96: Om Videnscentre
4.97: Epilepsi
2.98: IT som talesprogsalternativ
5.98: Projektopgaven (Særhæfte)
2.99: Børn med særlige behov I (Særhæfte)
4/5.99: Om synshandicap
6.99: Børn med særlige behov II
3.00: Stammen
5.00: Integrationens veje – de første 25 år
3.01: Æstetik
1.02: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder
6.02: Psykiatriundervisning
3.03: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
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6.04: 2-sprogede voksne
3.05: Uddannelse
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I alt kr.
Abonnement 2006 a kr. 436,50,Medlemsskab af Danmarks Specialpædagogiske Forening
incl. Specialpædagogik: kr. 350,Der tillægges forsendelsesgebyr på

32,- kr.

Ældre årgange samt enkeltnumre af disse kan bestilles.
Udsolgt: nr. 2/81, nr. 3/81, nr. 5/81, nr. 6/81, nr. 2/82, nr. 3/83, nr. 4/84, nr. 1/86, nr. 3/86, nr.
5/86, nr. 5/87, nr. 6/87, nr. 2/88, nr. 1/98, nr. 6/98 og nr. 6/01.
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Foreningerne bag Specialpædagogik
Danmarks
Specialpædagogiske
Forening

Danmarks Specialpædagogiske Forening

• Danmarks Specialpædagogiske Forening er en faglig forening under Danmarks
Lærerforening.
• Det er foreningens formål at højne kvaliteten af den specialpædagogiske indsats i forhold til børn og unge.
• Dette sker dels gennem en aktiv uddannelses- og kursusvirksomhed og dels ved
at søge indflydelse på udformningen af specialpædagogiske tiltag gennem relevante udvalg og undervisningsministeriet.
• Foreningen stiller viden og erfaring på specifikke områder til rådighed for DLF.
• Foreningen deltager i internationalt samarbejde.
• Foreningen udgiver – sammen med S-81 – tidsskriftet Specialpædagogik.
• Foreningen udgiver et medlemsblad “Specialisten”.
• www.dsf.ffw.dk
Formand: Ole Stoffregen, Glahns Allé 37, 2000 Frederiksberg.
Tlf/fax: 36 45 90 95. Mobil: 40 21 90 95. e-mail: olestoffregen@webspeed.dk
Foreningens adresse: Næstformand Hanne Jørgensen, Anemonevej 4, 4050 Skibby.
Tlf. 47 52 70 23, e-mail: hanneklarskov@vip.cybercity.dk
Indmeldelse til kassereren Morten Steno Hansen, Samsøvej 23, 4700 Næstved.
Tlf. 59 46 70 00, e-mail: johnnakragh@yahoo.dk
Kontingent incl. abonnement på Specialpædagogik:
Enkeltmedlemmer: 350 kr.
Par: 385 kr. Studerende/pensionister: 230 kr.

SPECIALLÆRERFORENINGEN AF 1981

Speciallærerforeningen af 1981
Speciallærerforeningen af 1981 (S-81) er den forhandlingsberettigede
organisation for lærere og ledere ved amtskommunale institutioner, der formidler
undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
Foreningen har sekretariat i Åbenrå 5, 4., 1124 København K, tlf.: 33 14 50 65,
telefax: 33 91 50 01, e-mail: leifsort@specialpaedagogik.dk

Ordinære numre koster i løssalg 68 kr., temanumre: se bestillingslisten.
Henvendelse til ekspeditionen: Lis Cronberg, Valby Gade 12, Valby, 3200 Helsinge,
Tlf. + fax: 48 79 36 39 (telefonsvarer i dagtimerne), giro 1 00 10 35
e-mail: ekspedition@specialpaedagogik.dk
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