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Når børn i udsatte positioner bliver socialt synlige: Perspektiver på børns deltagelse i 

daginstitutioner med vanskelige arbejdsbetingelser  

Anja Marschall, Ph.d., lektor, Pædagoguddannelsen og Crisstina Munck ph.d., docent, 

Pædagoguddannelsen. 

Inden for de seneste 15-20 år har børns trivsel i daginstitutioner i udsatte boligområder været genstand 

for øget politisk bevågenhed. Med udgangspunkt i etnografisk feltarbejde og interviewmateriale med 

pædagoger fra et nyligt afsluttet forskningsprojekt i fire københavnske daginstitutioner i udsatte 

boligområder, synliggør dette oplæg, hvordan pædagogers pressede arbejdsbetingelser vanskeliggør 

det daglige pædagogiske relationsarbejde. Når der mangler pædagoger på stuen, når der fyldes op med 

midlertidige vikarer, og når der ikke er mulighed for at blive i relationen til de enkelte børn, mistes viden 

om børnenes præferencer og engagementer. Konkret betyder de vanskelige arbejdsbetingelser, at 

pædagogernes mulighed for at være responsive og imødekomme børnenes behov for tilhørsforhold og 

omsorg formindskes, på trods af deres faglige kompetencer og gode intentioner. Set fra børnenes 

perspektiv medfører det, at mange børn bliver socialt usynlige og overlades til at tage sig af sig selv i 

forhold til at navigere i en kompleks daginstitutionshverdag. Som følge af den sociale usynlighed og den 

manglende kontinuitet i relationsarbejdet forværres de vanskeligheder, som nogle børn oplever. 

Med inddragelse af de analytiske begreber having, loving og being (Allardt, 1989) bevæger vi os ind i 

børns hverdagsliv i daginstitutionen med fokus på, hvordan børn kan opleve sig som betydningsfulde 

deltagere børnefællesskaberne og udvikle tilhør (Eide et. al. 2019; Munck og Marschall, 2022). 
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Vi analyserer børns daglige indsats for at blive en del af daginstitutionens børnefællesskaber og viser, 

hvordan børn på forskellige måde søger omsorg og opmærksomhed fra pædagogerne. I forlængelse 

heraf peger vi på, hvordan børn udvikler ’overlevelsesstrategier’, når de voksne ikke ser dem, og 

hvordan børn får betydning for hinanden. Trods de vanskelige arbejdsbetingelser er der også sprækker 

af håb, hvor pædagogerne ’opdager’ børnenes initiativer og kontaktforsøg, og når det sker, opstår der 

nye udviklingsmuligheder for børnene og andre handlerum for pædagogerne. 

Oplæggets analyser trækker på empiri fra et fireårigt følgeforskningsprojekt om pædagogisk arbejde 

med mindre børnegrupper (Munck og Marschall, 2019-2022) i fire københavnske dagtilbud i udsatte 

boligområder. Teoretiske trækker oplæggets analyser på kritisk psykologi (Holzkamp, 2013; Dreier, 

2008) og social praksisteori (Lave, 2019). I denne tilgang forstås pædagoger og børns oplevede 

vanskeligheder, som en situeret del af hverdagslivet og den sociale praksis sammen med andre (Lave, 

2019; Højholt og Kousholt, 2011). Metodisk består projektets empiri af deltagerobservationer blandt 

børn og pædagoger i de fire dagtilbud, kvalitative interviews med pædagoger og ledere samt 

workshops, hvor analysefund er diskuteret med de deltagende parter.  Empiriproduktionen har haft for 

øje at undersøge, de dilemmaer der opstår, når pædagogerne bestræber sig på at arbejde tidligt 

opsporende ift. udsathedsproblematikker i børn- og familiers hverdagsliv samtidig med at deres 

arbejdsbetingelser er præget af skift, uforudsigelighed, diskontinuitet.  
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”Usynlig Sårbar Projektet” 

 Helle Johnsen, Ph.d., lektor, Jordemoderuddannelsen. 

 

I Danmark estimeres det, at der i én ud af fem familier fødes børn, hvor forældrenes kapacitet og 

evne til at skabe trygge rammer for deres trivsel og udvikling, er utilstrækkelig. En tryg og 

tillidsbaseret opvækst er afgørende for et barns trivsel og udvikling på kort og langt sigt. Forældre, 

som selv har oplevet svigt og utrygge relationer i barndommen, er i risiko for at videreføre disse 

utrygge samt skadelige svigt- og relationsmønstre til næste generation. 

Formålet med Usynlig sårbar-projektet er at udvikle og afprøve en tidlig indsats målrettet gravide, der 

har haft traumatiske oplevelser i barndommen. Projektet har som overordnet mål: 

 At forbedre opsporingen af gravide i svangreomsorgens niveau 1 og 2, som har haft 

traumatiske oplevelser i barndommen. 

 At udvikle disse gravides kompetencer til at skabe trygge relationelle mønstre til deres børn 

gennem en målrettet indsats. 

 At forebygge at uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre videreføres til næste generation. 

Projektet retter sig mod gravide indplaceret i svangreomsorgens niveau 1 og 2, hvor de forebyggende 

helbredsundersøgelser primært varetages af jordemødre. Projektets første del afprøver 

spørgeskemaet ’Adverse Childhood Experience (ACE) survey, der som spørgeredskab anbefales af 

Verdenssundhedsorganisationen til at opspore forskellige typer af traumatiske oplevelser indtil det 

fyldte 18. år. Denne del af projektet er udført i samarbejde med Roskilde, Holbæk og Slagelse 

fødeafdelinger i Region Sjælland. Her blev ACE redskabet afprøvet som en del af den mundtlige 

screening ved første jordemoderkonsultation.  
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Dette oplæg præsenterer resultaterne fra gennemførbarhedsstudiet af ACE spørgeredskabet i 

jordemoderkonsultationerne. Evalueringen blev udført med afsæt i et mixed-methods design, hvor 

der indgik skemaer med de gravides ACE scores, dialogmøder med jordemødre, 

fokusgruppeinterviews med jordemødre, observationer af jordemoderkonsultationer og uformelle 

samtaler med jordemødre, samt dybdegående interviews med de gravide. De kvantitative data blev 

analyseret ved hjælp af deskriptive statistiske metoder og de kvalitative data ved hjælp af systematisk 

tekstkondensering i henhold til Malterud.  

Analysen af de kvantitative data fandt blandt andet, at 57% af de gravide (n=1352) havde haft mindst 

én og 12% af de gravide havde haft fire eller flere traumatiske oplevelser i barndommen. Analysen af 

de kvalitative data, viste at ACE spørgeredskabet var et acceptabelt og brugbart redskab for 

jordemødrene i konsultationerne. Jordemødrene påpegede redskabets egnethed til at opspore 

gravide i risiko for udfordringer i relationsdannelsen til barnet efter fødslen. De fremhævede 

endvidere, hvordan ACE redskabet førte til flere samtaler med den gravide om svære og personlige 

emner. Samtidig pegede jordemødrene på nogle dilemmaer i forhold til brugen af redskabet, 

herunder for lidt tid i konsultationerne, manglende inddragelse af partneren, og bekymring for 

retraumatisering af de gravide.  

De gravide fandt ligeledes ACE spørgeredskabet acceptabelt samt relevant. Hoveddelen af de gravide 

havde ikke på et tidligere tidspunkt drøftet deres opvækstbetingelser med en fagprofessionel. 

Desuden havde de gravides tillid og tryghed i deres relation til jordemoderen stor betydning for deres 

oplevelser med at besvare ACE spørgsmålene samt drøfte implikationerne af disse.  

Oplægget afsluttes med implikationerne af disse fund for projektets videre vej. 
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Rådighed og udsathed blandt børn i skolen 

Lærke Testmann, Ph.d., Lektor, Pædagoguddannelsen. 

 

Skolen er for mange børn et primær deltagelsessammenhæng, hvor udvikling og trivsel forventes at 

ske i samtidighed med faglig læring. Men for mange børn er dette ikke tilfældet og jeg vil forsøge at 

gå ind i, hvordan mistrivsel og udsathed kan forstås som sammenhængende med børns muligheder 

for både at deltage relevant og blive forstået som relevant i skolens mangesidede krav og 

forventninger.  

Præsentationen tager udgangspunkt i afhandlingen ”Konflikt og fællesskab blandt børn i skolen – 

perspektiver på inklusion som kontinuerlig udfordring” og giver eksempler på hvordan vi kan forstå 

udsathed blandt børn i skolen som knyttet til manglende mulighed for at skabe sammenhæng i 

skolelivet.  

Igennem et feltarbejde med en skoleklasse på 3. og 4. klassetrin har jeg udforsket børns perspektiver 

på konflikter og fællesskaber i deres hverdagsliv i skolen og med afsæt i kritisk psykologi og marxistisk 

filosofi lavet analyser af, hvordan vi kan forstå børns vanskeligheder i skolen som knyttet til skolen 

som historisk og samfundsmæssig institution.   

I oplægget præsenteres analyser af, hvordan udsathed bliver til i konflikter og fællesskabsprocesser 

blandt børn i forbindelse med at de forsøger at håndtere skolens krav og forventninger og skabe 

sammenhæng i deres fælles og personlige skolelivsførelse. Når børnene mangler rådighed i forhold til 

at skabe denne sammenhæng, opstår udsatheden.  
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”Du er ude!” - usynlige mønstre og subtile udstødelsesprocesser 

Stine Kaplan Jørgensen, Ph.d., lektor, Læreruddannelsen. 

Mobbemønstre viser sig sjældent tydeligt og kan kun meget sjældent genkendes ud fra klassiske 

mobbeforståelser, hvor et enkelt uskyldigt offer (der er sårbart og resigneret) bliver forfulgt og kørt 

på af en større gruppe, med en mobber i spidsen (der er skyldig og nådesløs). Mobbemønstrene 

skjuler sig ofte og kan fremstå usynlige, ligesom de udstødelsesprocesser der knytter sig til dem, ofte 

vil være subtile og camoufleret ind i andre almindelige aktiviteter i skolens hverdag.  

Oplægget om usynlige mønstre og subtile udstødelsesprocesser, vil præsentere de tegn på 

mobbemønstre som er beskrevet i ASK modellen (Analytisk Skabelon til vurdering af mobbemønstre, 

Jørgensen 2019: 204) og vil zoome ind på en case og indsamlet empiri fra en 3. klasse, hvor 

mønstrene blander sig på komplekse måder, der gør at udstødelsesprocesserne bliver svære at se og 

få øje på for de fagprofessionelle i skolen.  

Casen zoomer ind på nogle af de børn, der igen og igen bliver udstødt at frikvarterslege, hvor børnene 

selv skal dømme hvorvidt bolden de leger med, er inde eller ude, om man er taget eller ikke er taget 

etc. Legene er præget af in- og eksklusionsprocesser, der et tæt forbundet med de sociale hierarkier 

der eksisterer i klassen, og hvor de børn, der i forvejen ligger på kanten af fællesskabet, langt oftere 

dømmes ude end de børn, der ligger højt i hierarkiet. Derudover er der i klassen nogle gældende 

normer, der knytter sig til a man dels (som dreng) skal kunne tåle en vis voldsomhed, men samtidig 

skal kunne ”styre sit temperament” (dvs. ikke gå i affekt; græde eller rase). Hvis man – på baggrund af 

en uretfærdig kollektiv dommerkendelse – reagerer på uretfærdigheden ved ikke at ”kunne styre sit 

temperament”, bliver man dømt endnu længere ude, fordi man så også forbryder sig mod de 

gældende normer i klassen. Disse forhandlinger og udstødelsesprocesser forbliver ofte skjulte og 

svære at få øje på. Oplæggets formål er at kaste lys over dem.    
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De klemte køn og usynlig mistrivsel i skolen 

Tekla Canger, Ph.d., lektor, Læreruddannelsen. 

Køn er kommet i vælten i de seneste år – kønsidentiteter diskuteres og traditionelle forståelser af køn 

udfordres. I denne diskussion lader det dog til, at der kan være en tendens til at glemme den 

vedvarende og til stadighed eksisterende mistrivsel knyttet til det jeg vælger at kalde ’de klemte køn’; 

kønsrepræsentationer der ikke væsentligt adskiller sig fra mere stereotype forståelser af hvordan man 

gør dreng og pige, men som ikke desto mindre er knyttet til subjekter, der har vanskeligt ved at 

genkende sig selv i de selvsamme stereotype forståelser af deres biologiske køn. Denne glemsomhed 

adresserer jeg i denne præsentation og peger på hvordan det (også) er et professionelt ansvar at 

være opmærksom på og dermed også handle på den mistrivsel som er knyttet til køn, men som ikke 

umiddelbart kommer til udtryk gennem synlige kønnede repræsentationer. 

Jeg søger at vise hvordan det professionelle ansvar er knyttet til at forstå strukturel og institutionel 

kønsbias, og jeg peger på betydningen af professionelle voksnes handlinger og ytringer i relation til at 

skabe trivsel hos elever for hvem kategoriserings- og positioneringspraksisser skaber klemte 

identiteter 
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Unge ledige i psykisk mistrivsel; hvordan psykologiske test og subjektive livsfortællinger kan give 

supplerende indsigter i de unges synlige og usynlige trivsel og mistrivsel.  

 

Kamilla Bjørkøe Jensen, Ph.d.-studerende, Roskilde Universitet og Københavns Professionshøjskole.  

Inge Storgaard Bonfils, Docent, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole  

  

En del unge ledige kæmper med psykisk mistrivsel, men uden at det er en problemstilling de 

kommunale jobcentre får øje på eller tilpasser deres indsats efter. Nærværende præsentation tager 

afsæt i et forsknings- og interventionsstudie (Reconnect), hvor tre kommunale jobcentre screener 

unge i alderen 18-29 år for psykisk mistrivsel og dernæst tilbyder unge, som udviser tegn på psykisk 

mistrivsel en modificeret IPS-indsats. IPS står for ’Individuelt planlagt job med støtte’ og er et 

evidensbaseret Supported Employment program, der retter sig mod personer med svære psykiske 

lidelser, som er i behandling i psykiatrien (Drake et al., 2012). I projekt Reconnect tilpasses IPS 

indsatsen til unge, som har tegn på psykisk mistrivsel, men ikke er i behandling i psykiatrien.  

I præsentationen diskuteres hvordan psykisk mistrivsel og trivsel kommer til udtryk ud fra hhv. et test 

og et subjektivt perspektiv. Vi vil herigennem udforske de synlige og usynlige sider af trives eller 

mistrives med en nysgerrighed på, hvordan de unge ledige tildeler både den synlige og usynlige trivsel 

værdi.  

I projektet testes de unge for angst og depression ud fra evidensbaserede psykologiske test; GAD-7, 

MDI samt WHO-5 trivselstest1. Disse test åbner for at de unges udsathed kan komme til udtryk via 

’tegn på psykisk mistrivsel’. Herigennem betones bestemte aspekter af deres udsathed, som giver 

dem adgang til at deltage i projektet.  

1 Angst: General Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7)  

Depression: Major Depression Inventory (MDI)  

Stressbelastning: WHO-Five Well-Being Index.  
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Projektet tilbyder de unge en indsats, som består af to dele; en jobkonsulent, som tilbyder dem en 

individuel, fleksibel og tidsubegrænset støtte til at komme i job eller uddannelse, samt en psykosocial 

støtte, som består af en individuel eller gruppebaseret indsats målrettet symptomer på angst og/eller 

depression baseret på kommunernes interne og eksterne tilbud. De unge testes hvert ½ år med 

henblik på at følge om de får det psykisk bedre, ligesom der måles på deres uddannelses- og / eller 

jobtilknytning.  

Sideløbende følges en mindre gruppe unge via et etnografisk studie, som via samtaler, interview og 

observation får indblik i de unges oplevelser af at deltage i projektet samt deres livssituation og 

trivselsproblematikker. Herigennem åbnes for indsigter i hvordan de unge forholder sig til at blive 

kategoriseret som ’i psykisk mistrivsel’ via projekt Reconnect, hvordan de erfarer og fortæller om 

psykisk trivsel og mistrivsel, hvilke værdier de tillægger disse erfaringer og hvad de bruger 

kategoriseringerne til. Herigennem åbnes for viden om hvilke aspekter de unge ser som væsentlige 

for at forstå deres livssituation og som potentielt kan bidrage til nye forståelser af psykisk (mis)trivsel, 

udsathed og ungeliv.  

https://www.reconnect-kp.dk/om-projektet/ 


