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Et par ord fra bestyrelsen
Mor!....Vil du være min sikkerhed? Det var hvad min
søn på knap 4 år sagde en dag, han skulle kravle op af
en stejl stige og han følte han havde brug for mig til at
stå bag ham.
Og ja - sikkerhed. Selvfølgelig vil jeg være det! Og er
det i virkeligheden ikke også det vi alle bør være, for
de børn vi enten er forældre til, eller har tæt kontakt til
gennem arbejdet? Altså den sikkerhed de har brug for,
for at kunne udvikle sig og opleve deres verden, som et
trygt og spændende sted.
Men hvordan er vi så den sikkerhed, som de små har
behov for? Hvordan kan vi som forældre og som fagpersoner skabe et sikkerhedsnet, der er sammensat af
masker, der ikke er for store, men heller ikke for små.
For målet er jo at stimulere børnene, så de oplever
udfordringer der kan udvikle deres færdigheder og udvikle dem, som de voksende individer de er. Men ikke
skubbe dem ud hvor de oplever udfordringerne som
uoverskuelige og oplever nederlag og hvor de får en
følelse af at ryge igennem nettes masker.
Hvert barn bør vel have sit eget sikkerhedsnet, der er
sammensat af masker, som er defineret af elementer,

Bestyrelsen

der er tilpasset det enkelte barn. Ofte vil det enkelte
barn også have brug for forskellige sikkerhedsnet, alt
efter hvilken situation barnet befinder sig i. Særligt for
nogle børn, er kravene til et sikkerhedsnet øget, når de
skal blive klar til overgange i deres liv. Og specielt ved
de overgange der betyder store omvæltninger i barnets
liv og store ændringer i de krav der stilles til barnet.
Overgang til skolen fra børnehave og et ”goddag” til
den mere uforudsigelige verden, med færre faste holdepunkter og flere mennesker at forholde sig til, er
én af de meget vigtige overgange. Med andre ord, en
overgang til en ny verden med et mere bredmasket
sikkerhedsnet.
I dette nummer af Fagbladet Præmaturitet ses der
nærmere på udfordringen vi alle har. Alle os der er i tæt
kontakt med børnene og derfor skal være med til at
skabe de individuelle sikkerhedsnet ud fra forebyggelse
og tidlige indsatser, så børnene ikke føler sig så små,
at de kan falde igennem det mere bredmaskede sikkerhedsnet som skolelivet byder på.
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Klar til skolen...?
Mens livet er trygt og godt i børnehaven for langt de fleste børn, så kan skiftet til skolelivet være
forbundet med en række belastninger for psykisk sårbare børn. Både skolens krav til det faglige
og sociale liv kan være en medvirkende årsag til, at børn, der i forvejen er disponeret for psykiske
sygdomme som fx ADHD, udvikler sygdommen. Det viser de foreløbige resultater fra Danmarks
mest omfattende forskningsprojekt i børns psykiske helbred med mere end 6.000 børn fra Region
Hovedstaden.
Af Redaktionen

D

et er forskere fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, der driver forskningsprojektet ’Copenhagen Child Cohort 2000’
(CCC2000), og ifølge lederen af forskningsprojektet,
overlæge Anne Mette Skovgaard, har undersøgelserne
af børnene som 1½-årige og 5-7-årige, vist tydelige
tendenser
Forskernes hypotese er, at det store skift i barnets dagligdag ved skolestart og skolens indlæringspres og pres
for at fungere godt socialt med masser af venner, kan
være medvirkende årsag til at udløse psykiske problemer hos nogle børn.
Beskyttet liv i børnehaven
»Vi er ret sikre på, at der i skolelivet er faktorer, der
provokerer udviklingen af psykiske vanskeligheder, som
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har ligget latent i barnet, og som ikke nødvendigvis var
blevet udviklet.
“I børnehavealderen har vi fundet relativt få tilfælde
af børn med psykiske vanskeligheder, ca. omkring fem
pct. Vores hypotese er, at børnehavelivet er beskyttende for sårbare børn på grund af overskuelige rammer, få voksne, der kender barnet godt, og en hverdag
med udendørsaktiviteter, fri leg og få krav om at sidde stille,” siger Anne Mette Skovgaard og fortsætter:
“Når barnet så begynder i skole, kommer det ud for
at skulle forholde sig til mange nye mennesker, varierende daglig struktur og en række krav til det faglige, at sidde stille og høre efter og ikke mindst at
kunne fungere godt rent socialt. Det kan det stærke
barn godt klare, mens sarte børn kan bukke under for

Tema: Overgang til skole
det pres og udvikle psykiske sygdomme,” siger hun.

problemer.

Resultaterne, der endnu ikke er publiceret, skal yderligere bekræftes af nye undersøgelser af børnene, som
fylder 11 i år.

For tidligt fødte børn er derfor også i risikogruppen, når
det gælder en succesfuld overgang fra børnehave til
skole. Især kan de moderat for tidligt fødte børn blive
oversete i denne overgang. Mange af de såkaldte senpræmature børn har nemlig ikke haft følger i vuggestue
eller børnehave, men med de krav til koncentrationsevnen, som de møder i skolen, får de pludselig problemer. Og i de tilfælde kab både lærerne og forældrene
have svært ved at forholde sig til, at det skal kædes
sammen med den for tidlige fødsel.

“Når vi nu går i gang med at undersøge børnene som
11-årige og senere som 16-årige, vil vi på sigt blive
bedre til at kunne spotte de børn i skadestuen eller
hos den praktiserende læge, som er i farezonen for
at udvikle psykiske sygdomme. Læger står i dag ofte
ret magtesløse over for børn med den slags problemer, fordi der er så lidt viden om psykiske symptomer
hos børn, men i stedet mange myter og fordomme.
Det betyder, at børns psykiske symptomer er i risiko
for at blive overset, misforstået eller bagatelliseret.”

I hvert klasseværelse på landets folkeskoler sidder i
gennemsnit knap to børn, der er født for tidligt. Men
mange lærere har slet ikke fokus på, at for tidlig fødsel
kan give ADHD, indlæringsvanskeligheder, sociale forstyrrelser og i det hele taget forsinket udvikling.

“På sigt er det vores håb, at de praktiserende læger
kan få bedre redskaber til at opdage børn i særlig risiko
for psykisk sygdom ved de faste undersøgelser, bl.a. for
at kunne opfange mulige ADHD-børn, før de begynder
i skole. De børn har bl.a. brug for, at forældrene rådgives om barnets skolegang, så de kan undgå store skoler med løse eller skiftende rammer og finde løsninger
med lærerne, hvor barnet støttes indlæringsmæssigt
og socialt,” siger Anne Mette Skovgaard.

Ifølge Niels Egelund, professor på Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet, viste forskning allerede for 40 år siden, at for tidligt fødte børn klarer sig
dårligere i skolen end børn, der er født til tiden.
Samtidig viser amerikansk forskning, at for tidligt fødte
børn tre gange så ofte, har behov for specialundervisning.

For tidligt fødte børn i risikogruppen
Børn, der er født for tidligt, kan være i risikogruppen
for at få vanskeligheder. Nogle vil måske udvikle sig
anderledes og med forsinkelser – afhængigt af hvor
meget for tidligt de er født, af omstændighederne i
den sidste del af deres forkortede tid i livmoderen, af
overlevelses- og trivselsvanskeligheder i nyfødthedsperioden og andre specielle forhold. Sikkert er det dog, at
børn, der er født for tidligt, har oplevet en mere traumatisk, voldsom og dramatisk start på tilværelsen, end
børn der fødes til tiden og uden komplikationer.

“Det undrer mig faktisk, hvis skolelærerne ikke har
præmaturitet med i deres overvejelser, hvis et barn
klarer sig dårligt fagligt og socialt. For det er meget
veldokumenteret, at det har en indflydelse,” siger Niels
Egelund.
--Så snart der foreligger ny viden i undersøgelsen, vil det
blive bragt i fagbladet Præmaturitet.

Fødslen og den første tid derefter har ofte været med
smerter fra kanyler, samt med mindre fysisk og psykisk
nærkontakt med deres forældre. De sarte spædbørn
har oplevet stress og bliver sikkert også mærket af
forældrenes stress og angst. Alt dette kan påvirke
tilknytningen mellem forældre og deres for tidlig fødte
spædbørn, og det kan bl.a. påvirke børnenes sarte sansesystemer og deres bevægelsesudvikling.

Psykiaternes egen ’Årgang 0’
Undersøgelsen ’Copenhagen Child Cohort 2000’ har
undersøgt helbredsdata fra ca. 6.000 børn, som alle
er født i år 2000, og er den eneste forløbsundersøgelse af psykiske lidelser hos småbørn i Danmark.

Hvad børnenes vanskelige start eventuelt kommer til
at betyde på længere sigt, kan ingen præcist forudse.

Børnene er indtil nu undersøgt som spædbørn og
som 5-7-årige – og vil i løbet af dette år blive undersøgt som 11-årige.

Nogle børn klarer sig upåfaldende godt, men mange
børn, der er født for tidligt, har øget risiko for at få
vanskeligheder på flere områder. Det kan handle om
angst, utryghed, stress, uro, hyperaktivitet og hypersensitivitet, hyppige infektioner, koncentrationsbesvær
og indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med sanseintegration og bevægelsesudvikling, spise- og søvn-

Det er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, der står for undersøgelsen, der aktuelt har
tilknyttet 14 aktive forskere og 3 ph.d.-studerende.
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I Greve kommer børnene til Afrika
Motorisk screening af alle 4½ årige børn i børnehaven, et tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter, pædagoger og sundhedsplejersker i Greve
kommune, med forebyggelse for øje.
Af Kate Krabbe Sundhedsplejerske og

Charlotte Ulholm , Heidi Terpager,
pædagoger i Sandrøjel Børnehave, Greve

I

ndtil 2001 foretog sundhedsplejerskerne i
Greve kommune motoriske undersøgelser af
alle børn ved indskolingen. Metoden havde dog
den ulempe, at der var en gruppe børn med motoriske
vanskeligheder, der først blev fundet ved skolestarten.
Derfra opstod tanken om, at man gennem tidligere opsporing, kunne hjælpe gruppen af motorisk svage børn
til en bedre skolestart.
Først og fremmest for, at allerede i børnehaven at give
mulighed for at styrke og træne barnets motorik. Med
en bedre motorik kan barnet lettere klare skolestartens
udfordringer på det fin – og grovmotoriske område.
Derved kan det enkelte barn opnå øget selvværd – og
blive mere skoleparat.
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Styregruppen har ansvaret for at kvalitetssikre konceptet, herigennem sørge for nødvendige korrektioner
undervejs. Der har været søgt penge fra Britta Holle
Fonden, så fysioterapeuterne har kunnet evaluere på
screeningerne undervejs. Styregruppen sørger samtidig for en årlig uddannelsesdag til nyansat personale.
De sundhedsplejersker og pædagoger, der udfører
screeningerne, skal have deltaget i et obligatorisk undervisningsprogram, der er udarbejdet af styregruppen. I hver børnehave uddannes 2 pædagoger i koceptet.
Den motoriske screening

Derfor tog Sundhedsplejens leder initiativ til et tværfagligt kommunalt samarbejde blandt sundhedsplejersker,
fysioterapeuter og pædagoger. Formålet var, at finde
frem til de børn, der har udtalte fin- og grovmotoriske
vanskeligheder, inden de startede på deres skolegang,
så det var muligt at hjælpe dem.

Selve screeningen udføres i børnehaverne, i et samarbejde mellem den tilknyttede sundhedsplejerske og
de deltagende pædagoger. Ved hver screening kan
der højst deltage 4 børn ad gangen. Pædagogerne
gennemfører legen med børnene, mens sundhedsplejerskens opgave er, at holde det samlede overblik, notere i det elektroniske scoreskema, sammendrage og
tage den videre kontakt til forældre og evt. fysioterapeut.

En tværfaglig arbejdsgruppe med de tre faggrupper
blev nedsat og fungerer stadigvæk i dag som en vigtig
styregruppe. Gruppens første store opgave var, at
udarbejde et screeningsredskab: Fantasirejsen til Afrika, ”Jungleturen”.

Screeningen er bygget op som en leg for børnene, i
form af en fantasirejse med fly til Afrika. Undervejs på
turen møder børnene forskellige udfordringer, alt sammen baseret på, at børnene under legen, kommer til at
vise deres motoriske styrker og svagheder.

I 2001 blev det politisk besluttet at starte på denne
tidlige forebyggende indsats. Siden har 4½-årige børn i
Greves børnehaver deltaget i motoriske undersøgelser:

Børnene bliver vejet og målt, og får beregnet BMI.
Hvis overvægt kan forklare noget af barnets motoriske svagheder, vil sundhedsplejersken senere tilbyde
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forældrene en samtale herom. Selve den motoriske
screening består af 16 aktiviteter. De 16 aktiviteter er
opdelt i 4 undergrupper, som alle er blevet vurderet når
Jungleturen er afsluttet:

skeligheder. Herunder en øget rådgivning til familien af
de tilknyttede fysioterapeuter.
Derudover er forældresamarbejde mellem børnehave,
sundhedspleje og fysioterapeuter omkring disse 4½
årige børn blevet styrket. Derved øges børnenes mulighed for større skoleparathed.

1. Håndmotoriske færdigheder
2. Grovmotoriske og sammensatte færdigheder

“Screeningen er bygget op, som en leg
for børnene, i form af en fantasirejse med
fly til Afrika. Undervejs på turen møder
børnene forskellige udfordringer, alt sammen baseret på, at børnene under legen,
kommer til at vise deres motoriske styrker
og svagheder”

3. Statisk og dynamisk balance færdigheder og
4. Kaste- gribe færdigheder
Behandling af resultaterne
Sundhedsplejersken fører det enkelte barns resultater
ind i et elektronisk scoreprogram undervejs. Programmet beregner selv, hvilken score barnet får. Børn med
normal motorik tildeles en lav score, desto flere motoriske problemer, desto højere score.

Gennem det tværfaglige samarbejde og det øgede
fokus på motorikkens betydning for barnets generelle
udvikling, er pædagogerne og sundhedsplejerskerne
blevet bedre rustet til at støtte børnene i hverdagen.

Efter Jungleturen konfererer pædagogen og sundhedsplejersken om det enkelte barn og den tilbagemelding
der skal gives til henholdsvis forældre og stuepædagog
i børnehaven.

Det tætte samarbejde der er blevet opbygget mellem
fysioterapeut, pædagog og sundhedsplejersker, har i
tilgift givet øget kendskab til hinandens fagområder og
kompetencer. Der er et øget fælles fokus på tidlig indsats på børnehavebørnene –og en fælles indsats, der
udbygges til at omhandle andre områder, med fælles
fokus på børnehavebørnene.

Ved lettere motoriske vanskeligheder er det oftest
nok, at barnet hjælpes med ekstra fokus hjemme og
i børnehaven.
I sværere tilfælde, hos børn med dårligere motorik,
er der særlige kriterier for hvornår fysioterapeuten fra
styregruppen kontaktes. Fysioterapeuten vil kunne tilbyde rådgivning til institution og forældre og vil kunne
komme med forslag til, hvilken relevant indsats der skal
sættes ind for at styrke barnets motorik. Sundhedsplejerskerne benytter sig også af mulighed for at støtte sig
til fysioterapeutens vejledning i tvivlstilfælde.

Et eksempel herpå, har været afholdelse af et personalemøde i Sandrøjel med temaet: Præmature børns start
i Børnehave, hvor en af kommunens præmatur-sundhedsplejersker har deltaget.
Et andet eksempel kunne være samarbejde mellem
sundhedsplejerske og børnehave omkring børn med
ernæringsmæssige vanskeligheder, hvor sundhedsplejersken kan indgå med råd og vejledning til familien.

Barnet får et brev med hjem, hvor forældrene opfordres til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de vil
orienteres yderligere om resultatet. Familien tilbydes
samtidig et livsstilsbesøg, i hjemmet med fokus på kost
og motion.

Styregruppen har udviklet instruktionsmappe, DVD og
elektronisk scoresystem. Konceptet videresælges til interesserede.

Livsstilsbesøg
I forlængelse med den motoriske screening i børnehaven, tilbyder sundhedsplejersken alle forældre til 4½
årige børn et forebyggende livsstils besøg i hjemmet
med særlig fokus på kost og motion. Her ind- drages
fx viden fra screeningen omkring barnets højde, vægt
og BMI. Kan overvægt have været tegn på at have
belastet barnets motorik, vil det være naturligt at inddrage problematikken under dette besøg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger og detaljer om selve konceptet kan fås ved henvendelse til Ledende Sundhedsplejerske Henriette Weberg, Greve.

Positive konsekvenser

Sundhedsplejen
Tlf. 43 97 92 70
sundhedsplejen@greve.dk

Indførsel af de motoriske screeninger i børnehaverne,
har først og fremmest affødt mulighed for tidligere
at få professionel hjælp til børn med motoriske van-
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Valg af
pædagogik

Forskningen viser, at der blandt for tidligt fødte børn er en øget forekomst af psykiatriske forstyrrelser. De symptomer, der oftest ses, er uopmærksomhed, ængstelse og sociale vanskeligheder.
Langt fra altid, er symptomerne så alvorlige eller mangfoldige, at de fører til en egentlig diagnose
og mange vokser fra vanskelighederne med tiden. Hvis symptomerne er så omfattende, at man
iværksætter et psykiatrisk udredningsarbejde, kan det i mange tilfælde være vanskeligt at skille de
præmature senfølger fra symptomer, som danner grundlag for en diagnose som fx autisme, ADHD
eller anden udviklingsforstyrrelse.
Af Tine Basse Fisker,
Ph.d. fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
Aarhus Universitet og ekstern lektor

R

ent pædagogisk vil mange af de redskaber og
handlemuligheder man har, imidlertid være
de samme, uanset årsagen til barnets særlige
behov. I min egen forskning, har jeg primært arbejdet med børn med autisme og mange af de børn jeg
har mødt, har desuden været for tidligt fødte. Der har
derfor været mange hensyn at tage i det pædagogiske
arbejde i børnenes institutioner.
For mange af disse børn kan særligt overgangene være
vanskelige: fra hjem til vuggestue/dagpleje, fra vuggestue/dagpleje til børnehave, og fra børnehave til
skole. I disse overgange vil der være mange overvejelser, man som forældre og fagpersoner omkring børn-
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ene må gøre sig. Først og fremmest må man naturligvis gøre sig barnets udvikling klart, fordi det er helt
afgørende, at den måde barnet mødes på, både tilgodeser barnets behov for tryghed og dets behov for
udfordringer. Disse behov er selvsagt helt individuelle
og vil veksle i løbet af barnets udvikling. Derudover må
man gøre sig nogle refleksioner i forhold til den pædagogiske filosofi, der ligger bag forskellige tilbud og den
handicapforståelse som pædagogikken bygger på.
Ganske groft skitseret, kan man sige at der findes en
skærmende pædagogik og en skubbende pædagogik. Et
sted midt imellem disse to poler, som her er skarpt trukket op, befinder størstedelen af de gode pædagogiske

Tema: Overgang til skole
tilbud sig i dag, og man arbejder i langt de fleste børnehave- og skoletilbud kvalificeret med både at skubbe
og skærme på én gang.
Med en skærmende pædagogik, forstås den form for
pædagogik, som først og fremmest søger at tage hensyn til barnets behov ved at skærme barnet fra det, der
kan være vanskeligt. Struktur, forudsigelighed, orden,
tryghed og genkendelighed, er nøgleord for denne type
pædagogik.
Med en skubbende pædagogik, peges der på en pædagogisk tilgang til arbejdet med barnets særlige behov,
hvor man vil søge at skubbe barnet mere i retning af
at udvikle de færdigheder, som er særligt vanskelige
at mestre for barnet. Fokus kan derfor i højere grad
være på at træne svagt udviklede færdigheder, for at
ruste barnet til den verden det skal indgå i, end på at
skærme og beskytte barnet mod verden.
Om man som forælder vælger, eller som fagperson anbefaler, den ene eller den anden type tilbud, må komme helt an på det enkelte barn og de forudsætninger
barnet har. Jo større særlige behov et barn har, jo mere
vil det have brug for en skærmende pædagogik og jo
færre særlige behov, jo mere vil man kunne anvende
en skubbende pædagogik og jo bedre vil barnet kunne
gribe de udviklingsmuligheder, der ligger i denne form
for pædagogik.
Specialbørnehaverne og specialskolerne er de institutioner, som bedst kan tilbyde en skærmende pædagogik til de børn med størst behov for støtte, mens
inkluderende tilbud i forskellige varianter oftest lægger
op til at arbejde med en mere skubbende pædagogik,
for de børn, som kan profitere af dette.
For begge typer af pædagogiske tilbud, findes der
styrker og svagheder, man som forældre kan have brug
for at være opmærksom på og som fagperson kan have
brug for at reflektere over i sit daglige arbejde.
Styrker og svagheder ved de pædagogiske tilbud
For nogle specialbørnehaver og specialskoler ligger der
en svaghed indbygget i selve den specialpædagogiske
arbejdsmetode (som udspringer af den pædagogiske
metode, der hedder TEACCH), hvor det kan være let
at komme til at skærme børnene for meget. Langt de
fleste institutioner mestrer naturligvis balancegangen
mellem kvalificeret at møde børnenes behov for udfordringer og behovet for tryghed og forudsigelighed.
Men flere forskningsundersøgelser viser også, at man
med den skærmende pædagogiks bestræbelse på at
beskytte børnene mod kaos og utryghed, kan komme
til at skærme børnene så meget, at det bremser deres muligheder for at udvikle sig socialt i interaktion
med andre børn. Der ses institutioner, hvor der lægges
så stor vægt på at skærme børnene fra konflikter, at

børnene samtidig forhindres i at indgå i interaktion og
relation med hinanden. Dette gøres naturligvis i den
bedste hensigt, fordi børnene kan reagere kraftigt på
konflikter. Men herved kan man komme til at bremse
de udviklingsmuligheder, som ligger i, at børnene får
hjælp til at interagere med hinanden. Børns interaktion
med andre børn, har nemlig en anden og ligeså vigtig
rolle at spille i udviklingen, som den interaktion, der
foregår mellem børn og voksne.
Styrken ved disse tilbud er til gengæld, at der er rig
mulighed for at værne de mest sårbare børn mod
det kaos, som kan findes i andre typer af tilbud og at
børnene i disse meget trygge og forudsigelige rammer,
har mulighed for at komme ind i en rolig og stabil udvikling.
De inkluderende tilbud har andre indbyggede svagheder.
Helt oplagt er selvfølgelig den bekymring, der kan være
om, hvorvidt barnet kan magte at være i et almindeligt miljø, med det kaos, larm og uforudsigelighed, som
de mange andre børn skaber. En pædagogisk svaghed
i disse børnehave- og skoletilbud, er den måde, som
de voksne omkring barnet er klædt på rent fagligt til
at håndtere de særlige udfordringer, som barnet med
særlige behov barn har. I nogle tilbud ses det, at støttepædagogen i fx en børnehave mere agerer som stødpude mellem barnet og andre børn, i tilfælde af konflikter, end som reel kvalificeret pædagogisk støtte, der
kan hjælpe barnet med den sociale udvikling. I disse
tilfælde viser det sig, at pædagogerne er overladt til
selv at finde faglig viden om de problemtikker, barnet
står i og ikke bliver rustet gennem kurser eller anden
faglig opkvalificering.
Netop i disse år, er bekymringen for at det inkluderende
tilbud er en sparemulighed naturligvis også oplagt,
og det kan ikke understreges kraftigt nok, at hvis det
inkluderende tilbud skal virke efter hensigten, kræves
der solid pædagogisk faglighed og dermed timer til
såvel faglig opkvalificering og til arbejdet med barnet.

“flere forskningsundersøgelser viser også, at man med den skærmende pædagogiks bestræbelse på at beskytte børnene mod kaos og utryghed, kan komme til at
skærme børnene så meget, at det bremser
deres muligheder for at udvikle sig socialt
i interaktion med andre børn“
Styrken ved de inkluderende tilbud er, at barnet her har
mulighed for (under forudsætning af god pædagogisk
støtte) at udvikle sig i interaktion med andre børn. Når
børn skal lære at være sociale, lære at lege, at forstå
sociale spilleregler og venskabsmønstre, har de brug
for at lære det af nogen, som kan det selv. De har brug
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for at øve sig med nogen, som er bedre end dem selv
til det.
Endelig findes der pædagogiske blandingsformer, hvor
en lille gruppe børn med særlige behov, går i en almindelig børnehave eller skole. I disse grupper, som kan
hedde mange forskellige ting: specialgrupper, knaster,
knopper, specialklasserække m.m., er der i princippet
mulighed for at inddrage frugtbare pædagogiske elementer fra såvel det skærmende, som det skubbende/
inkluderende miljø. Det er muligt at trække sig tilbage
til et lille skærmende miljø, når børnene har behov
for det og samtidig er der mulighed for at gå ud i det
almene miljø og gradvist inkludere børnene med andre
børn, og dermed udnytte de lærings- og udviklingsmuligheder der ligger her, i interaktion med andre børn.
En svaghed ved dette tilbud, er imidlertid den måde,
som specialpædagoger og speciallærer er forbundet
med den øvrige personalegruppe på. Hvis pædagoger/
lærer i specialgruppen ikke har et tæt samarbejde med
de øvrige pædagoger/lærer, ses det mange steder, at
det bliver ganske vanskeligt at arbejde inkluderende,
og specialgruppen kan dermed let ende som en helt
isoleret enhed i børnehaven/skolen, hvor børnene med
særlige behov kun har hinanden at interagere med.
Man kan jo så med rette spørge sig selv: hvorfor skulle
vi vælge inklusion for vores barn, når det nu er så
svært?
Svaret på, om man skal vælge et inkluderende tilbud
til sit barn (hvis man har mulighed for selv at vælge),
afhænger naturligvis helt af det enkelte barn, af hvor
stærkt det er og hvordan dets udvikling tegner sig. Men
fra forskningens side peges der på, at inklusion er en
rigtig god idé (når barnet magter det), fordi der i interaktionen med såkaldt normalt udviklede jævnaldrende
børn, foregår en udveksling, en imitation og en påvirkning, som ikke altid kan forgå i samme grad i beskyttede miljøer, hvor kontakten enten er med andre børn,
med samme sårbarheder, eller med en voksen. Der skal
være nogen at se op til, at imitere, at lære af og udvikle sig i samspil med og den læring, som børn får af
interaktion med andre børn, er af en anden kvalitet end
den, de får i interaktion med voksne.
For at vende tilbage til de overgange, der blev nævnt
i starten af denne artikel: ved hver overgang: vuggestue/dagpleje – børnehave – skole, må man gøre sig
overvejelser over, dels hvilken pædagogik man mener,
det enkelte barn kan udvikle sig bedst ved, og dels
hvilken konkret institution, der bedst kan imødekomme
de behov barnet har, for både skærmning eller skubning. Alle institutioner er meget forskellige og det er
ikke kun pædagogikken, der spiller en rolle, men i lige
så høj grad den måde arbejdet er organiseret på og
den måde pædagogerne eller lærerne omkring barnet
samarbejder på.
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En god skolestart
for særligt sensitive børn
Er der for varmt, for koldt eller for skarpt lys? Kan man få ro et øjeblik i et stille hjørne eller forventer
de voksne, at man er aktiv og udadvendt hele dagen? Er der en hård og sarkastisk tone eller god
stemning? Undersøgelser af det særligt sensitive træk peger på, at 15-20% af alle børn har en høj
grad af sensitivitet. De lægger mærke til nuancer, andre børn overser og de påvirkes af de ”små
ting” på godt og ondt. Men små ændringer kan også give stor effekt for trivslen ved skolestart,
eksempelvis fysiske og sociale åndehuller, tryghed og positiv feedback. Denne artikel sætter fokus
på, hvordan man kan genkende, forstå og støtte de særligt sensitive børn, og på de tiltag, der kan
fremme en god skolestart.
Af Lise August, cand.psych.aut.
& indehaver af Sensitiv Balance

Særligt sensitive børn – hvordan genkender vi dem?

Modtagelighed på godt og ondt

Typiske kendetegn er, at børnene er mere følsomme
over for fysiske indtryk som lys, lyde, smerte, varme og
kulde. De kan være lettere at overstimulere ved forandringer, skift, konkurrence og tidspres. De har mere
intense følelser og er mere påvirkede af andres humør
og stemninger, fx bliver andres forventninger, kritik og
feedback bearbejdet dybere i nervesystemet.

Forskerne lægger vægt på samspillet mellem arv og
miljø. Hypotesen er, at et barn, der genetisk set er særligt sensitivt, vil være mere påvirket af belastninger i
miljøet. Det særligt sensitive barn vil eksempelvis blive
hårdere ramt ved for tidlig fødsel (uge 23-37), og ligesom præmature børn har de forhøjet følsomhed for
overstimulering.

Der er desuden en række fordele ved trækket, herunder
sammenhæng med begavelse, social indlevelsesevne,
kreativitet og retfærdighedssans.

Det særligt sensitive barn kan samtidig reagere mere
positivt på støtte, forståelse og tryghed i løbet af barndommen. Det må blandt andet antages, at et særligt
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sensitivt barn, er ekstra modtageligt over for positive
virkninger af forebyggende tiltag ved skolestart.
Selvom der vil være forskel på årsager til, at særligt
sensitive og præmature børn hurtigere end andre børn
bliver overvældede af indtryk, vil der i praksis være
mange sammenfald i, hvordan man støtter børnene.
”Små ting” har stor betydning
De sensitive børn lægger mærke til nuancer, som
mange andre børn vil overse: er der rod eller orden,
uro eller ro i klasseværelset? – hvordan er lærerens
stemmeføring? – er der børn omkring dem, som er
kede af det, bange eller har brug for hjælp? – Er det
for varmt, for koldt eller for skarpt lys? Er der et stille
hjørne i SFO’en? – forventer de voksne at man er aktiv
og udadvendt hele dagen eller får man lov til at trække
sig tilbage uden at blive anset for at være mærkelig?
– er der konkurrence og kulde eller sammenhold og
varme børnene imellem? – er der pædagoger, som har
en rå eller sarkastisk tone? - og hvordan skal en kollektiv irettesættelse tolkes? – var det især mig, der gjorde
noget forkert?

“Når man i børnehaven ser tegn på, at et
barn er særligt sensitiv, vil det gavne barnet, at trækket bliver genkendt, sådan at
pædagoger, forældre og lærere kan tage
højde for, at barnet er mere modtageligt.“
De særligt sensitive børn har behov for, at intensitet og
varighed af stimulering i løbet af dagen tager hensyn til
et nervesystem, der bearbejder alle indtryk med større
dybde. At lægge mærke til mere, kan være en stor
fordel for børnene. De er ofte bemærkelsesværdigt
fagligt stærke og socialt kompetente i skolen, når de
er tilpas stimulerede. Men de kan hurtigere end andre
børn savne pauser med tid og ro til at integrere de
mange indtryk. Når de får disse pauser kan nervesystemet falde til ro igen og børnene fritages for udskillelse
af signalstoffer og hormoner forbundet med overstimulering.
Vigtigt i skolestarten: mindre stimulering og mere tryghed
Når man i børnehaven ser tegn på, at et barn er særligt
sensitiv, vil det gavne barnet, at trækket bliver genkendt, sådan at pædagoger, forældre og lærere kan
tage højde for, at barnet er mere modtageligt.
De to vigtigste nøgler til at sikre et miljø, der passer
godt til barnet, er at skære ned på stimulering og sætte
fokus på tryghed. Tilsyneladende ”små ting” kan gøre
en forbløffende stor forskel og give børnene fysiske
og sociale åndehuller, hvor de genoplader energi: At
være varsom med strenge irettesættelser og kollektiv
skældud, at give de sensitive børn ekstra positiv og
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varm feedback, at have et godt fysisk indeklima og rolige kroge barnet kan trække sig tilbage til, for at lade
indtryk bundfælde sig, at støtte barnet i at holde pauser og have lidt alenetid, ikke presse barnet til at være
”ikke-sensitiv” eller anse det for ”pivet” eller ”skabet”,
når det reagerer mere på smerte end et andet barn,
at sikre at barnet er tryg ved den kammerat det sidder
ved siden af osv. osv.
Når man først har forstået de sensitive børns grundlæggende behov for at få nervesystemet til at falde
til ro, er der talrige muligheder for at støtte børnene.
Pædagoger, lærere og forældre bliver ofte positivt
overraskede over, hvor ”lidt” der skal til for at skabe en
positiv forandring.
Tag faglige hensyn til overstimulering
Overstimulering er et vilkår ved at tilhøre et mindretal
af børn, der lever i en hverdag, der er tilrettelagt efter
flertallets behov for stimulering. Mange fagpersoner
og forældre er i tvivl om, hvordan de finder balancen
mellem at udfordre og beskytte barnet og hvordan de
bedst lærer barnet at klare de situationer, der er overvældende.
En udbredt fejltagelse er forestillingen om, at man
hjælper barnet og gør det mere robust ved at arbejde
på at ”kurere” den særlige sensitivitet og gøre barnet
”normalt”. Her er det vigtigt at have faglig viden om,
at overstimulering påvirker børnenes hjerne og krop og
psykisk indebærer, at tilpashedsfølelsen og evnen til at
præstere midlertidigt tager et dyk.
Antagelser om at børn bliver robuste ved at blive kastet
ud i nogle udfordringer, kan være fornuftig i arbejdet med visse typer børn, men der er brug for ekstra
omtanke i forhold til særligt sensitive børn, som biologisk set er gearede til at blive overstimulerede.
Alle børn vil – uanset om de er særligt sensitive eller ej – blive ”værste udgave af sig selv”, når de er
overvældede af indtryk. De vil vise mindre modne og
kompetente sider af sig selv og have mindre socialt og
fagligt overskud og det kan påvirke deres selvværd og
evne til at klare udfordringerne.
Derfor skal miljøet i barndommen så vidt muligt
tilpasses til et nervesystem, der er på ”overarbejde” i en hverdag, som ikke kræver så meget af andre børns nervesystem. Særligt sensitive børn skal
ikke pakkes ind i vat eller anses for at være skrøbelige. Som alle andre børn, har de indimellem brug
for et kærligt skub. Men der er især to situationer,
hvor det må frarådes at presse og udfordre børnene.
For det første i overgangsperioder som eksempelvis
en skolestart, hvor børnenes nervesystem arbejder
på højtryk for at kapere alt det nye. For det andet er
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der ingen grund til at presse børnene, hvis det har
problemer og udfordringer i hjemmet.
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Tryghed og varme er afgørende i arbejdet med børnene

Elaine N. Aron. Særligt sensitive børn. Borgens forlag.
2010.

Oplevelsen af tryghed, varme og samhørighed udløser
signalstoffer og hormoner, der modvirker de negative
virkninger af overstimulering og forebygger en mere
kronisk reaktion på krav og udfordringer, som forøger
risiko for psykisk sygdom.

“En udbredt fejltagelse er forestillingen
om, at man hjælper barnet og gør det mere
robust ved at arbejde på at ”kurere” den
særlige sensitivitet og gøre barnet ”normalt”
I forhold til børn, der diagnostisk set er i en gråzone,
kan opmærksomhed på den sensitive påvirkelighed
skærpe de faglige vurderinger. Er man i tvivl, bør man
arbejde på at nedsætte graden af stimulering og øge
trygheden i barnets hverdag, inden der stilles en diagnose.
Hvis barnet er særligt sensitivt, kan forandringer i
miljøet på grund af modtageligheden få en mere afgørende betydning både på godt og ondt. Tryghed,
varme og forståelse, er de primære virkemidler, som vil
afbalancere børnenes nervesystem, forebygge psykisk
sygdom og gøre dem parate til at klare flere udfordringer. Dette gælder i særlig grad ved skolestarten, som er
en ekstra kritisk periode for de særligt sensitive børn.

Elaine N. Aron og Lise August. Særligt sensitive menneskers trivsel. Sensitiv Balance. 2010.
Jay Belsky & Michael Pluess. Beyond Diathesis Stress: Differential Susceptibility to Environmental Influences.
Paul Gilbert (eds). Compassion. Conceptualisations, Research and Use. Routledge. 2005
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Særligt sensitive børn - køb den på www.praematurshop.dk

Særligt sensitive børn af Elaine N. Aron
Med baggrund i Elaine Arons mangeårige erfaring fra arbejdet med særligt
sensitive børn og deres familier og med udgangspunkt i hendes originale forskning i børns temperamenter, gennemgår hun de udfordringer, det indebærer
at opdrage et særligt sensitivt barn. Hun fortæller om de fire nøgler til at give
særligt sensitive børn en god opdragelse, hvordan man hjælper dem til at
trives i en ikke-sensitiv verden.
Bogen er på 381 sider og koster 389 kr.
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Børnehavebørns
medbestemmelse
– en pædagogisk udfordring,
især i forhold til børn med særlige behov

Det er et bærende princip, både i FN’s Børnekonvention og i den danske Dagtilbudslov, at børn
skal gives medbestemmelse. Selv om det at lytte til børn og tillægge deres mening vægt, juridisk
opfattes som en grundlæggende værdi i dansk daginstitutionspraksis, er der sparsom viden om
hvordan børns medbestemmelse forvaltes i en konkret pædagogisk praksis.
Af Lone Svinth,
ph.d.-stipendiat og kandidat i pædagogisk psykologi,
Institut for uddannelse og pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet

E

n undersøgelse som jeg har gennemført, som
led i mit ph.d.-studie viser, at der kan være
stor afstand mellem de juridiske målsætninger
på området og hverdagslivet i en daginstitution og at
børns muligheder for at deltage og være medbestemmende i en daginstitutionssammenhæng ikke automatisk siver ned fra lovgivning til praksis. Ikke mindst i
forhold til børn med særlige behov, forestår der stadig
en stor pædagogisk udfordring i, at sikre dem erfaringer med medbestemmelse.
Børns medbestemmelse i et læringsperspektiv
Ofte bliver børns medbestemmelse og aktive deltagelse
anskuet fra et rettighedsperspektiv bl.a. med henvis-
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ning til FN’s Børnekonvention. I lyset af de seneste års
øget fokus på læring i daginstitutioner, peger stadig
flere forskere på, at medbestemmelse også kan anskues
i et sociokulturelt læringsperspektiv, hvor børns aktive
deltagelse i meningsfulde aktiviteter bliver et centralt
aspekt. Hvorvidt barnet oplever, at en aktivitet er meningsfuld eller ej, får betydning for aktivitetens læringsog trivselspotentiale. Et sociokulturelt læringsperspektiv skærper således blikket for de muligheder, børn har
for at forme praksis, gennem en løbende forhandling af
mening. I praksis betyder det fx, at pædagogen stiller
sig åben over for barnets fortolkninger af og bidrag til
en aktivitet, også selv om den ikke svarer helt overens
med de intentioner, som hun havde med aktiviteten

Tema: Overgang til skole
og dens forløb. Det kan fx være at pædagogen accepterer at barnet bruger andre materialer, end dem
hun har anvist til et billede, at hun accepterer at to
piger arbejder sammen om et billede, i stedet for hver
for sig eller at en dreng får lov til at ligge på gulvet
og tegne, i stedet for at blive siddende ved bordet.

dets engagementet og involveringen i aktiviteten.
Ikke alle børn erfarer, at der bliver lyttet til dem og at
deres synspunkt tillægges betydning. Især, men ikke
udelukkende, børn med relativt svage dansksproglige
ressourcer, er i mit datamateriale mindre tilbøjelige til
at forsøge at gøre deres indflydelse gældende.

Medbestemmelse er ikke et spørgsmål om at give
børn valgmuligheder, men snarere en bestræbelse på
at stille sig åben for deres bidrag, når det viser sig.

Børnenes dansksproglige ressourcer får stor betydning
for deres gennemslagskraft i de verbale forhandlinger
af medbestemmelse. Også stille og mere tilbageholdende børn bliver ofte overhørt og overset. Disse børn
får ikke samme mulighed for at erfare, at der bliver
lyttet til dem i en gruppesammenhæng endsige, at
deres mening og aktive bidrag tillægges betydning.

“Det er med andre ord det vedholdende
barn med de ressourcer, som pædagogen finder vigtige der bliver lyttet til og
som får mulighed for at forme praksis“
I dette perspektiv er barnets udvikling af faglige og
sociale kompetencer, samt dets læringsidentitet, tæt
forbundet med de pædagogiske muligheder som
daginstitutionen tilbyder fra øjeblik til øjeblik. De erfaringer barnet gør sig, bl.a. i pædagogisk tilrettelagte
aktiviteter som fx samlinger og værkstedsaktiviteter,
får betydning for, om barnet går videre i skolen med
en oplevelse af, at det betyder noget for fællesskabet og at dets ressourcer og initiativer værdsættes.
Børn har meget ulige erfaringer med medbestemmelse
Det bliver for vidtgående at gennemgå min undersøgelse
her, men det skal nævnes, at undersøgelsen er baseret
på videoobservationer af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter over en 11 måneders periode i to daginstitutioner, med en høj andel af udsatte børn. Jeg fandt, at
det pædagogiske personale i meget begrænset omfang
inviterer børn til medbestemmelse. En stram pædagogisk kontrol og styring med pædagogisk tilrettelagte
aktiviteter, skygger i mange tilfælde for pædagogens
åbenhed overfor børnenes initiativer og forsøg på at
forme praksis. Børnenes bidrag bliver ofte overhørt eller tysset ned som forstyrrelser. Mulighedsrummet for
børns deltagelse er gennemgående relativt snævert og
primært baseret på verbale input, som når barnet skal
svare på pædagogens spørgsmål. Der går rigtig meget
tid med, at børnene sidder og venter på deres tur.
Når det overlades til børnenes eget initiativ at forsøge at gøre sig erfaringer med medbestemmelse,
bliver distributionen af børns erfaringer med medbestemmelse meget ulige. Medbestemmelse bliver et
individuelt anliggende, baseret på barnets aktive bestræbelse og dets palet af subtile forhandlingsstrategier, bl.a. farvet af dets relation til pædagogen, dets
vedholdenhed og sans for timing. Det er med andre
ord det vedholdende barn med de ressourcer, som pædagogen finder vigtige, der bliver lyttet til og som får
mulighed for at forme praksis. I de tilfælde hvor det
lykkes barnet at være med til at forme praksis, øges

Den manglende pædagogiske opmærksomhed på
børns forskellige deltagelsesmuligheder, kan resultere
i øget ulighed, da medbestemmelse bliver noget, som
ikke alle børn får mulighed for at gøre sig positive erfaringer med. Børn, som enten ikke indleder forhandlinger om medbestemmelse, eller som kommer til kort
i disse forhandlinger, får ikke deres engagement og involvering understøttet med oplevelsen af, at de er med
til at forme praksis. De børn, som ikke er opsøgende i
forhold til at få gjort deres mening gældende, er særligt afhængige af, at voksne omkring dem interesserer
sig for deres perspektiv og inviterer dem med i fællesskabet. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at
daginstitutioner har en særdeles velbegrundet forpligtelse i forhold til disse børn.
For børn med særlige behov, er det ikke kun deres muligheder for at få erfaring med medbestemmelse i en
overfladisk betydning, der er på spil. Børns manglende
erfaringer med at være aktive deltagere i et fællesskab,
hvor de oplever sig værdsat, påvirker deres fortsatte
motivation til deltagelse og læring.
Vanskeligt at være målrettet og nærværende på samme tid
Der sker i disse år en øget målrationalitet på daginstitutionsområdet. I det lys kan børns medbestemmelse
opfattes som en tidsrøver i det pædagogiske arbejde.
Behovet for at skabe en mere synlig pædagogik, risikerer at kollidere med ønsket om at sikre børnene en
engageret deltagelse i noget der optager dem her og
nu, i det fællesskab som de indgår i.
Pædagoger kan vægre sig ved at ”dele ud af indflydelsen” af frygt for, at det vil forstyrre aktiviteten og sende
et signal om, at daginstitutionen ikke er ”effektiv”. Som
en erfaren pædagog i en af institutionerne gav udtryk
for, er den enkelte pædagog desuden nødt til selv at
være fuldt til stede i situationen, for at kunne rumme
børnenes medindflydelse og have den for øje.
Det kræver pædagogisk nærvær, at være opmærksom
på børnenes initiativer og ønsker og tænke dem ind i
situationen, samtidig med at de pædagogiske inten-
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Tema: Overgang til skole
tioner med aktiviteten holdes for øje. Det er derfor ikke
tilstrækkeligt at udfordre pædagogiske strukturer og
rammer, samt den kontrol og styring, som tilsyneladende står i vejen for børns muligheder for medbestemmelse, uden samtidig at støtte pædagogerne i at stille
sig åbne overfor børnenes perspektiv, i en pædagogisk
tilrettelagt aktivitet. Den samtidige balancering af pædagogisk rettethed og åbenhed for børnenes perspektiv, er en kompliceret balanceakt og min undersøgelse
viser, hvor uhyre vanskeligt det er i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, at være målrettet og nærværende på
samme tid. Der opstår nemt en afstand mellem den
voksnes og børnenes perspektiv. Det bliver den voksne, som fremstår aktiv og styrende, mens børnene
bliver de passive modtagere.

Hvis læringens sociale og kontekstuelle aspekter skal
tages alvorlig i daginstitutionssammenhænge, må det
pædagogiske blik på børns hyppige forsøg på forhandling af mening og deltagelsesmuligheder skærpes. Der
er behov for, at børns erfaringer med medbestemmelse
forankres i en pædagogisk hverdag og derved udvikler
sig til andet og mere end en politisk målsætning i et
juridisk dokument.
Skal Dagtilbudslovens bestemmelser tages for pålydende, eksisterer der en stor pædagogisk udfordring
i at få skabt meningsfulde lærings- og trivselsmiljøer,
som åbner sig for børnenes perspektiver og derved
lader børnene indgå som engagerede deltagere i og
medskabere af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Så er Landsforeningen Præmatures Vilkår kommet på facebook
Klik ind og bliv medlem og deltag i debatter eller opret din egen debat m.m.
Søg på Præmatures Vilkår på www.facebook.dk

præmatures
vilkår
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...født for tidligt

Tilmeld dig kususdagen med Hannah Harboe

Brug kroppen som indgangsvinkel
- målrettet børn 0 - 3 år
Det lille barn lærer verden at kende gennem kroppen. Vi møder det lille barn gennem dets sanser, men
hvordan forholder vi os, når barnet fra sin spæde start ikke selv formår at regulere og indtag sanseindtryk
i passende doser. Hvornår og hvordan intervenerer vi i mødet med børn der er født for tidligt eller andre
sansesarte børn og hvorledes vejleder vi forældre i kunsten at tolke barnets signaler og møde barnet i dets
udviklingszone?
På dagen gennemgåes:
•

Sanserne og deres betydning for udvikling.

•

Hvilke sanser påvirkes af en for tidlig fødsel og hvordan opleves vanskelighederne af forældre og
omsorgspersonale.

•

Den tidlige indsats betydning for barnets udvikling.

•

Barnets signaler og hvordan tolkes de – før og efter sprogdannelsen.

•

Hjernens eksekutive funktioner og hjernens evne til indlæring.

•

Pædagogiske og terapeutiske interventioner, både til det lille barn efter udskrivelse fra neonatal
afd., samt det større barn som går i institution.

Der vil i løbet af dagen indlægges cases og videoklip
Varighed : 7 timer (kl. 9 - 16). Der vil være fuld forplejning gennem hele dagen.
BEMÆRK - DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

TILMELDING | www.praematurshop.dk | info@praematurshop.dk | tlf. 30 49 59 04 |
Hannah Harboe er autoriseret fysioterapeut, uddannet i 1987, stifter og indehaver af
Børnefyssen, en klinik som tager sig af behandling af psykisk skrøbelige børn og børn med
særlige behov.
Hannah Harboe har gennem de sidste 15 år specialiseret sig i behandling af psykisk
skrøbelige børn og har mangeårig erfaring i at behandle sansesensible og urolige børn,
heriblandt børn, som er født præmature.
Desuden holder hun foredrag og laver undervisning for tværfagligt personale og forældre i
interventioner til børn med særlige behov.
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Er man stadig for tidligt født

- selvom man er voksen...
En meget personlig beretning, tanker og følelser fra en “præmatur voksen”...

Dette er titlen på min debuterende bog, som udgives via Forlaget UIFA i denne
måned. Bogen indeholder min helt egen beretning, tanker, følelser og påstande omkring det at være født for tidligt – både som barn og som voksen. Derudover har jeg
i bogen interviewet seks præmature voksne, for at finde ud af om der er noget om
mine mange subjektive på stande omkring emnet.

Af Kasper Zeij,
født 13 uger for tidligt

N

år talen falder på præmature børn, handler
det oftest om ”sensitive børn”. En af mine
centrale pointer med min bogudgivelse, er at
fortælle omverdenen, at der senere hen, i mange præmature børns liv, også er tale om ”sensitive voksne”.
Dette er naturligvis indtil videre min egen subjektive
påstand, som mest af alt har sit udspring i mine egne
oplevelser af at være vokset op, som et ”sensitivt barn”,
hvorfor jeg ikke kan generalisere her. Alle børn er forskellige, ligesom voksne er, men min primære påstand
er stadig, at man som et for tidligt født barn, aldrig
holder op med at være præmatur. Den tidlige fødsel vil
altid påvirke en, på den ene eller anden måde.
Efter min egen overbevisning og med tanke på det
logiske i denne sammenhæng, er tiden i livmoderen
og moderens mave, altafgørende for hvor sundt og
naturligt et liv, barnet vil gennemleve senere hen. Når
et barn fødes for tidligt, er det endnu ikke modnet - det
centrale nervesystem, motorik, fysik og psyke.
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Oveni dette faktum, har det nyfødte barn ikke en
naturlig kontakt til sine forældre i den første kritiske
levetid i kuvøsen, hvor lægerne naturligvis fokuserer
mest af alt på barnets fysiske overlevelse. Barnet har
begrænset – og i værste fald, ingen fysisk kontakt til
sine forældre i denne tid. Denne fase vil jeg påstå kan
have ikke-fysiske konsekvenser senere i barnets liv.
Det er naturligvis meget vigtigt at fagfolk er opmærksomme på det præmature sensitive barns udvikling i institutionslivet og herved hjælpe barnets
udvikling på vej, førend barnet er klar til skolestart.

Jeg har selv været utrolig heldig hvad dette angår, eftersom jeg som lille lykkeligvis fik den rette hjælp fra en kompetent sundhedsplejerske og en dygtig synskonsulent.
Jeg blev placeret i en specialbørnehave for svært handicappede børn, men blev hurtigt flyttet til en almindelig
børnehave, fordi jeg udviklingsmæssigt var godt på vej,
sammenlignet med de andre svært handicappede børn.

Tema: Overgang til skole
Jeg har siden da, gennemført både folkeskole og gymnasium på et gennemsnitligt fagligt niveau, som alle
andre normalt fødte børn. Senere har jeg gennemført
en tv-uddannelse, tre HF enkeltfag, samt en tværfaglig
universitetsuddannelse på bachelorniveau. Når dette
er sagt, lyder det nok i nogle menneskers ører, som
om jeg holdt op med at være præmatur, allerede før
jeg overgik fra børnehaven til folkeskolen. Dette er jeg
dybt uenig i. Jeg har i hele min opvækst haft det utrolig
svært, hvad det ikke-fysiske angår. En dybt indgroet
følelse af at være forkert, anderledes, speciel og langt
bagude – både psykisk og fysisk i forhold til alle andre
jævnaldrende. Jeg har eksempelvis gennemlevet en
diagnosticeret stressudløst depression tilbage i 2004.
Jeg tror at det handler om, at jeg som voksen har alt
for mange indespærrede følelser, som ikke var klar til at
komme ud på naturlig vis i min første levetid og endda
helt op i min nuværende voksne alder af 32 år. Netop
derfor har jeg utrolig svært ved at håndtere mine egne
følelser i dag, og herved er det stadig meget svært at
falde til ro og nyde livet som et voksent menneske. Jeg
vil herved påstå, at hvis man fødes 13 uger før tid som
jeg – ekstremt præmatur, udvikles de centrale nervebaner i hjernen sig ikke fuldt ud. Jeg tror at dette har
medført at min hjerne fortsat arbejder på højtryk i dag
– her forstået som at jeg fortsat har utrolig svært ved
at slappe af inden i mig selv. At skrue ned for tempoet
i min ivrighed og angst for ikke at nå at få det hele
med, som jeg gerne vil opnå som alle andre. En karriere, et godt job, en kæreste, kærlighed, anerkendelse,
respekt, tillid, eventyr, smil, gråd, følelser, berøring og
fysisk begær fra det modsatte køn, indre ro, selvtillid,
selvværd og generel glæde ved at leve livet.
Ifølge den nyeste – og hidtil længst varende forskning nogensinde af præmature fra USA, er det nu her i
2011 langt om længe påvist at præmaturitetens komplekse problemer – specifikt herunder de sociale problemer, er vedvarende helt op i voksenlivet. Præmature
børn, unge og voksne har, ifølge undersøgelserne, det
sværere med indlæring og har færre venner, end normalt fødte børn. Forskeren bag undersøgelserne, professor Mary C. Sullivan, udtaler eksempelvis at: ”Preterm birth sets up a stress response, which produces
higher levels of the hormone cortisol, which is essential
for regulating metabolism, immune response, vascular

?

ij ijgt
ZeZe
erer
gt
spsp
r for tidli
KaKa
r for tidli
AfAf
13 uge
14 uge
- født

tone and homeostasis” – Oversat til dansk: ”Tidlig fødsel opstiller en stressreaktion, der producerer højere
niveauer af hormonet cortisol, som er afgørende for
at regulere stofskiftet, immunrespons, vaskulære tonus
(red. blodstrømning til hjernen) og homeostase (red.
den stabile tilstand i det indre miljø)” (Sullivan, 2011).
Dog er der fundet frem til, at det ikke kun er negativt
det hele – de over 200 præmature er undersøgt siden
1980’erne, som i dag er op til 23-års alderen, og undersøgelserne viser ydermere at der er en gennemgående
stærk overlevelsesevne og større chance for at opnå
succes via den præmature stædighed og robusthed,
end hos normalt fødte børn. (Mary C. Sullivan, Professor of Nursing, University of Rhode Island, 2011).
Hvis jeg konstruktivt skal runde dette meget komplekse emne af, vil jeg sige at jeg tror at jeg i dag
ville have haft det lidt nemmere, som værende en
præmatur voksen, hvis jeg i folkeskoletiden – herunder
teenageårene, havde haft jævnlig tilknytning til en specialpsykolog, ergoterapeut eller lignende. Det er altafgørende for barnets trivsel – både fysisk og psykisk,
som ung og som senere voksen, at kompetente fagfolk
tager godt hånd om det præmature barns udvikling.
Det er derfor vigtigt for det præmature barn, at børnehaveinstitutionerne og folkeskolerne arbejder tæt
sammen, i overdragelsen af det sensitive barn. Som
Sullivan selv har udtalt, lyder det således: “By identifying the issues pre-term babies face in childhood, adolescence and through adulthood, we can all be better
prepared to take steps to mitigate their effects.” – Her
oversat til dansk: “Ved at identificere de spørgsmål,
præmature babyer må gennemgå i barndommen, ungdommen og gennem voksenalderen, kan vi alle være
bedre forberedt på at tage de nødvendige skridt til at
afbøde virkningerne.” (Sullivan, 2011). Den nye forskning og hele den omfattende undersøgelse af de præmature voksne, frigives fra the 27th Congress meeting
of the European Group of Pediatric Work Physiology at
Britain’s University of Exeter, 19. - 23. september 2011.
Du kan læse hele min beretning i min nye bog og til
næste år vil jeg også være at møde på en eller flere
konferencer om præmature voksne, som vil blive afholdt af Landsforeningen Præmatures Vilkår.

Køb bogen på www.praematurshop.dk
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Bogen giver et unikt indblik i hvordan det kan være at være født for tidligt, at føle sig påvirket
af det igennem opvæksten og skulle forholde sig til at andre ikke forstår de ikke-fysiske følger
den tidlige fødsel har haft. Bogen giver et indblik i en ung mands psyke og hvorledes denne
påvirker både ham selv og hans forhold til andre mennesker. I sin søgen efter forståelse for
hvor meget den tidlige fødsel har præget ham, inddrager forfatteren Kasper Zeij seks andre
voksne præmature, for at undersøge om de ligeledes har lignende oplevelser og følelser af at
være anderledes på godt og ondt. Bogen er på 200 sider.

Tidlig forebyggelse/intervention

i forhold til adskillelses- og separationsproblemer
ved overgang fra børnehave til skole

En vellykket start på skolegang forudsætter først og fremmest, at barnet er parat til at møde skolen
med dens tilbud og særlige fokus på indlæring. Dette forudsætter ikke blot en tilstrækkelig kognitiv
udvikling (sprog og tænkning) men også, at barnet er følelsesmæssigt og socialt rustet til denne nye
udfordring i livet. Præmature børn og deres mødre er ofte blevet adskilt, før de har gennemlevet den
naturlige separationsproces, der finder sted i sidste del af svangerskabet. Dette medfører ofte en
krise, der ubearbejdet kan komplicere senere naturlige separations- og udviklingsfaser (Se tidligere
artikel om adskillelses/separationsangst hos præmature børn og deres forældre, i ”Præmaturitet”,
nr. 5, 2011).
Af: psykolog Jytte Mielcke
& jordemoder Pamm Mielcke
www.jyttemielcke.dk
www.intelligentfoedsel.dk

F

orældre og børn, der ikke har fået bearbejdet tidlige fødselskriser og -traumer,
eller af andre årsager, ikke har udviklet en
tilstrækkelig tryg og sikker tilknytning, vil således have
svært ved, på en hensigtsmæssig måde, at frigøre sig
følelsesmæssigt fra hinanden. Barnet vil da ikke være
parat til at give slip og ”gå på opdagelse” og være
nysgerrig. I et udviklingspsykologisk perspektiv er det
vigtigt, at barnet ikke fortsat har travlt med at ”erobre mennesker” (forældre), når de når skolestarten,
men i højere grad er optaget af at ”erobre viden”.
Et præmaturt barn, der ofte har svage signaler, vanskeliggør udviklingen af forældrenes sensitivitet, hvilket
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barnet er så afhængigt af. Vi ved, at det er den
følelsesmæssige relation imellem den nyfødte og omsorgsgiveren, der stimulerer følelsen og udviklingen af
et selv. Tilknytning foregår ikke kun på et mentalt og
psykisk plan, men også på et kropsligt og motorisk plan.
Ligesom psyken, bliver kroppen til i en relation. Spædbarnet har behov for at opleve, at dets følelsesmæssige
behov for omsorg, tryghed og sikkerhed, samt generelle
stimulation imødekommes og er udviklingsmæssigt afstemt. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, vil barnet
ikke udvikle den nødvendige fornemmelse af sig selv,
samt tillid og tryghed ved sin omverden. To betingelser
er afgørende for udviklingen af barnets selv. At omsorgspersonen på den ene side er i stand til at se barnet som

Tema: Overgang til skole
adskilt, som et individ med dets egne behov og ønsker
og samtidig forstår barnets behov for afhængighed.
Med andre ord har barnet behov for at opleve, at det,
der kommer fra barnets indre anerkendes og forstås
som en del af barnet. Lykkes det de nære omsorgspersoner at imødekomme barnets udviklingsbehov i de
tidlige år, udvikles den nødvendige tillid til at udforske
og gøre erfaringer med verden i et større perspektiv.
Med henblik på tidlig forebyggelse af tilknytningsforstyrrelser og andre følelsesmæssige problemstillinger,
er der udviklet forskellige interventionsmuligheder.
Spædbarnsmassage -og terapi, Marte Meo metoden,
filial, samt legeterapi, er nogle af de mest relevante
interventionsmetoder i den tidlige indsats.
Spædbarnsmassage
Spædbarnsmassage giver adgang til fysisk kontakt
og berøring, som er fundamental for udviklingen af
en sund tilknytning mellem barn og forældre. Uden
berøring kan barnet ikke udvikle sig og føle sig som et
menneske og et kulturelt individ. Spædbarnsmassage
er derfor også særlig relevant at inddrage i samværet
for at sikre, at dette behov imødekommes. Det er
vigtigt, at spædbarnsmassagen tager sit udgangspunkt
i kærlige strøg og med respekt for barnets signaler.
I massage- eller berøringsstunden skal der skabes en
kærlig, sikker, accepterende, rolig og hengiven stemning. Via øjenkontakt, dufte, samt blid stemmeføring
skabes det nødvendige rum der skal til, for at forældre
og barn kan få mulighed for at lære hinanden at kende
gennem et kærligt møde.
Massage af præmature børn skal skræddersyes til
hvert enkelt barn og forældre. P.g.a. disse børns ofte
utydelige signaler, er det vigtigt at forældrene støttes
i at observere deres barns respons på berøringen, før
de går videre med hvert enkelt massagestrøg. Netop
gennem massagen kan barnets respons støtte forældrene i at opleve, at de kan gøre noget betydningsfuldt
for og med barnet. Barnet vil opleve, at det bliver mødt
og forstået og derigennem vil tilknytningen styrkes.
Det er vigtigt at understrege, at det er samspillet, der i
centrum. Der er ikke tale om hverken behandling eller
træning.
Et barn, der tidligt er mødt i dets behov og har opnået
en sikker tilknytning til sine forældre, udvikler større
selvværd og tro på sig selv. En vellykket tilknytning
er en vigtig forudsætning for, at barnet kan indlede
en gradvis separationsproces fra sine forældre, når
det bliver ældre og udvikle den nødvendige selvstændighed og evne til selv at tage sit eget initiativ. Det er
samtidig en vigtig betingelse for, at også forældrene
kan blive i stand til at give slip og vise tillid til, at barnet
kan selv.
Flere studier viser, at præmature børn, der oplever

kropskontakt, stiger hurtigt i vægt. Indlæggelsen bliver
kortere p.g.a den gode trivsel. Duften fra dets forældre, samt den hudkontakt de opnår, frigiver oxytocin,
som er det nødvendige kærlighedshormon, vi har brug
for i vore relationer
Andre studier har påvist, at fædre, der har givet deres
barn massage 15 min. om dagen, efterfølgende har
vist sig mere udtryksfulde med varme og mere nydelse
i leg med barnet.
Af massagemetoder kan nævnes IAIM spædbarnsmassage (The International Association of Infant Massage),
der bygger på udvikling af den tidlige tilknytning ved
at skabe kontakt og nærvær gennem kærlige strøg.
Med viden om, at selv tidligt fødte opfatter, at der ligger mere bag berøringen og bevægelserne i relationen
til det andet menneskes krop, støttes forældrene i at
skabe en særlig nænsom opmærksomhed.
Massagen er konstrueret således, at forældrene også
her, ligesom i Filial terapien, (beskrives senere i artiklen), er den agerende part i forhold til barnet. I IAIM
respekterer man forældrene som eksperterne og instruktørens rolle er, at støtte og guide forældrene i at
massere. Ved at hjælpe dem til at se og lære barnets
signaler bedre at kende, styrkes forældrenes oplevelse
af den tætte relation til barnet.
I forhold til det ekstremt for tidligt fødte barn på 10002000g har kængurometoden (omtales senere) og
berøringsafspænding vist sig at have en beskyttende
og beroligende effekt på barnet (forælderen lægger sin
hånd roligt fx på barnets hoved). IAMI har konstrueret
en særlig instruktion til netop disse forældre og deres
børn.
Massage og berøring har ingen alder og kan give glæde
livet ud. Det er derfor aldrig for sent at påbegynde
massagen så længe den tilpasses modtagerens ønsker
og respekterer og justerer sig i forhold til den respons,
der måtte komme undervejs.
Non-verbal kommunikation som fx massage, berøringsog legeterapi, improviseret musik, sang og bevægelse
kan afhjælpe forskellige former for tilknytnings- og
kontaktforstyrrelser, ADHD, stressede præmature børn
under intensiv behandling, samt mødre med fødselsdepressioner.
Kængurometoden
Kængurometoden er en anden måde at styrke kropskontakten mellem barn og forældre, hvor forældrene
bærer deres barn tæt på kroppen i en bæresele eller slynge. Her kan barnet blive beroliget af den vuggende
bevægelse, samt genskabe den tætte kontakt tæt ved
mor eller fars hjerte, der minder om tiden i livmoderen.
Kropskontakten vil her igen stimulere til frigivelsen af
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hormonet oxytocin, som styrker tilknytningen. Gennem
den tætte kontakt vil forældrene kunne opleve at have
lettere ved at tyde deres barns signaler og mere præcist kunne imødekomme barnets reelle behov.
Massage- og kængurometoden baserer sig på fordelene ved tæt kropskontakt i et nært samspil med sanser og følelser.
Marte Meo terapi
Marte Meo terapi er en videobaseret interventionsmetode, som fokuserer på interaktionen i forælder-barn
samspillet. Hvem gør hvad, hvordan og hvornår, men
ikke hvorfor. Ved at tage udgangspunkt i videoklip studeres både barnets kunnen og de ting, barnet har brug
for at lære. Forældrenes kompetencer styrkes netop
gennem, at de oplever at kunne støtte deres barn i
den ønskede udvikling. Dette gøres ved, at forældrene
øver sig i fx at vente, at følge barnet, at benævne
det, barnet søger at kommunikere og gøre, og at se
og forstå deres barns handlinger og behov. Herved bliver de i stand at kunne imødekomme barnet og dets
følelsesmæssige udtryk på en udviklingsmæssig mere
hensigtsmæssig måde.
Arbejdet foregår altid i et samarbejde mellem forældre
og terapeut. Der tages udgangspunkt i en problemstilling, som er formuleret af forældrene, og som de er
motiveret for at få hjælp til.
Filialterapi
Filialterapi er en anden anerkendt interventionsmulighed, der er målrettet småbørn og førskolebørn.
Denne behandlingsform retter sig ligeledes mod forældre/barn relationen. Forældrene er også her den agerende part i forhold til deres barn. Forældrene trænes
og superviseres af terapeuten i at udføre legeterapi
sessioner med deres barn. Filialterapi tager udgangspunkt i en non-direktiv (ikke styrende) legeterapeutisk
metode, hvor barnet ”viser vejen”, og hvor forældrene
lærer at se og forstå barnets særlige udviklingsbehov. Fokus er her i højere grad på at være til stede
sammen med barnet og udvikle indlevelsesevne og
kompetence i at rumme og regulere barnet følelses
-og adfærdsmæssigt. Et særligt omdrejningspunkt er
opmærksomhed på ”forståelse” frem for ”forandring”,
idet denne naturligt vil komme, når barnet føler sig
mødt såvel følelsesmæssigt som adfærdsmæssigt.
Den non-direktive metode har som sit udgangspunkt,
at børn har en medfødt trang til at søge selvrealisering,
modenhed og uafhængighed. I det filialterapeutiske
samarbejde med forældrene søges barnet forstået i
dets forsøg på at udvikle en følelse af, hvem det selv
er, dets særegne karakter, evner og erfaringer med virkeligheden. Barnets selvudvikling -og realisering er i
høj grad påvirket af dets forhold til de nære omsorgspersoner. Forældrenes parathed til at anerkende, se
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og spejle barnet som en person med særegne og anderledes egenskaber, muligheder og behov kan være
påvirket af den for tidlige fødsel og adskillelse.
Legeterapi er, ligesom de tidligere nævnte interventionsmuligheder, en hyppig anvendt og anerkendt behandlingsmetode. Legeterapi er velegnet til småbørn
og skolebørn, hvor adskillelses- og separationsproblemerne er blevet mere fastlåste.
Her får barnet mulighed for, i relationen til terapeuten,
at blive mødt og få bearbejdet tidlige traumer, aktuel
separationsangst eller andre emotionelle problemstillinger. Suppleret med rådgivning/terapi til forældrene,
er det muligt at finde frem til og få løst op for de særlige
problemstillinger, der har vanskeliggjort eller forhindret
den naturlige udviklings- og løsrivelsesproces.
Legeterapi og den non-direktive model især, har
vist sig særlig effektiv som en udviklingsmæssig
adækvat terapeutisk behandling af børn med
følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemstillinger.
I den terapeutiske relation mellem barn og terapeut,
bliver barnet i stand til at bearbejde svære følelser og
erfaringer med udgangspunkt i symbolleg. I legen vil
barnet ofte gentage de temaer, der har vist sig svære
for dem at løse i virkeligheden. Legen har for barnet en
problemløsende funktion, der, kombineret med terapeutens rummende og spejlende funktion, efterhånden gør det muligt for barnet selv at lære at rumme
og bære angsten for adskillelse og for at stå selv. Med
støtte hertil, vil barnet opnå den nødvendige selvstændighed og tro på sig selv, så overgangen fra børnehave
til skole og til verden i et større perspektiv kan blive en
positiv oplevelse.
Præmature spædbørn
- særlig mødregruppe for dig og dit barn
Børn der er født for tidligt er mere udsatte og kan have
nogle følgevirkninger af den tidlige start på livet. Følgevirkningerne kan for eksempel være: særlig sensitivitet
over uro og forandringer i dagligdagen. Selv berøringer
kan for barnet opleves overstimulerende. På baggrund af
den ofte komplicerede start og adskillelsen fra mor, har
barnet ofte særlig brug for gunstige muligheder til at være
nær med mor. Vores fokus er på, hvordan det følelsesmæssige samspil med dit barn styrkes. Derudover vil du få mulighed for at lære mere om hvad det er for specielle behov
dit barn har og få hjælp og inspiration til hvordan du kan
imødekomme disse.
Kurset ledes af jordemoder og Marte Meo terapeut Pamm
Mielcke samt sundhedsplejerske og psykoterapeut Birgitte
Amstrup. Begge har erfaring med for tidlig fødte.
Kurset strækker sig over 7 gange forløbende med 14 dages interval hver anden torsdag fra kl. 10 - 12.30.
Kursusstart d. 25. august 2011. Tilmelding: FO-Århus,
Frederiksgade 78C, 8000 Århus C, Telefon 87464500

Tidlig identifikation

- en forudsætning for en tidligt indsats
Vi mødes ofte med overskrifter om eksklusion, om øget medicinering af børn og med beretninger
om børn, som tidligt i deres skoleforløb viser klare tegn på lavt selvværd, stress og depression. Der
tales meget om inklusion, men ofte først, når børn allerede har lidt så mange nederlag, at de for
længst er blevet udskilt fra kredsen af jævnaldrende. Det kræver store sociale, kommunikative og
opmærksomhedsmæssige kompetencer at klare sig godt i en moderne daginstitution eller folkeskole. Børn, som har brug for særlig støtte, for at kunne leve op til omgivelsernes krav, risikerer i
stigende grad at blive tabt i vores børnehaver, skoler og fritidshjem.
Af Lone Beyer, skoleleder,
Freja Skolen, Københavns kommune og
Jannik Beyer, Centerleder,
Servicestyrelsen, Videnscenter for Autisme

I

distrikt Valby har man igangsat et projekt,
hvor man følger en hel børneårgang (alle
børn født i 2004) over en femårig periode, for
at kunne sikre en målrettet indsats fra børnene er fire
år til de er kommet ind i skolealderen. Projektet sigter
mod en afdækning af tidlige risikofaktorer, samt mod
en målrettet støtte til børnehaver, skoler og fritidshjem.
Projektet startede i 2008 som et samarbejde mellem
Distrikt Valby i Københavns Kommune og VISO, ved
Frejaskolens Kompetencecenter og Videnscenter for
Autisme.
Et udækket behov for viden og uddannelse
Børnehaveprojektet i Valby tager som nævnt afsæt i en

hel årgang børn – børn født i 2004 – og det er projektets mål at følge børnene i 5 år, ind til de er godt i gang
med deres skoleforløb. Men hvordan afgør man, hvilke børn der bør tilbydes særlig støtte, og hvilke muligheder har man for at bistå de ansatte i børnehaver,
fritidshjem og skoler, så de oplever, at de er i stand til
at give børnene den nødvendige støtte? Kræver dette
virkelig en særlig indsats? Er det pædagogiske personale i kommunerne ikke allerede klædt på til at løse
sådanne opgaver?
Der foreligger flere undersøgelser, som påviser, at det
pædagogiske personale savner viden og faglig sparring i forhold til børn med sociale, kommunikative samt
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opmærksomhedsrelaterede støttebehov. De fleste
undersøgelser omhandler skoler, men resultaterne
vil ligeledes gælde for børnehaver. Problemer knyttet til autisme, ADHD og AKT starter tidligt, men kan
blive overset eller mistolket i børnehavealderen, hvor
kravene til barnets sociale og kommunikative kompetencer, herunder også til områder som opmærksomhed, udholdenhed, empati og omstillingsevne, er mere
diskrete end i det senere skoleforløb.

Nogle af børnene født i 2004 har helt åbenlyst brug for
mere omfattende hjælp og de bliver henvist til PPR og
børnepsykiatrien – men projektet henvender sig derimod til gråzonebørnene og pointen er at bevidstgøre
pædagogerne tidligt så de forstår børn der ikke har
de samme sociale kompetencer som andre og så de
oplever sig kompetente til at støtte disse børn i deres
dagligdag

I notat fra Kommunernes Landsforening af 20. juni
2008 (Sag nr.: 000184539) behandles fagligheden bag
inklusion og specialpædagogisk bistand. KL påpeger
hvorledes den kraftige stigning, vi i dag ser inden for
specialundervisningen, primært knytter sig til grupper
med socio-emotionelle problemer og opmærksomhedsog koncentrationsproblemer. KL hæfter sig, lige som
Dansk Evalueringsinstitut, ved lærergruppens oplevelse af at stå uden de rette kompetencer og uden mulighed for at hente sparring i forhold til undervisningen
af børn med sådanne særlige behov. Endelig påpeger
KL, hvor vanskeligt det er at bringe elever tilbage til
normalgruppen, når de først én gang er segregeret.

Øget viden om de tidlige forudsætninger for kognitiv
og social udvikling og om tidlige manifestationer af udviklingsproblematikker, kan ruste daginstitutioner til at
arbejde forebyggende. Viden sikrer en mere målrettet
støtte til det enkelte barn, og viden gør det muligt at
hente hjælp hos kolleger og hos distriktets pædagogiske vejledere. En tidlig og fagligt informeret indsats
kan endvidere mindske risikoen for eksklusion.

Der kan være grund til at antage, at det billede, der
tegner sig på skoleområdet, også vil gælde for daginstitutionsområdet, og det er derfor vigtigt at der tages
initiativ til at målrette kommunernes specialrådgivning
på feltet. Tidlig identifikation er en forudsætning for
en tidlig ind-sats og for pålidelig viden om, hvordan
de pædagogiske miljøer sikres den faglighed og støtte,
som Dansk Evalueringsinstitut og KL påpeger nødvendigheden af.
Specialrådgivningen har brug for øget viden om de 0
- 6-åriges udvikling og om de tidlige faser i de samspilsprocesser, der afgør, om børn inkluderes eller ekskluderes i det senere skoleforløb
Forudsætninger for en forebyggende indsats
En effektiv forebyggende indsats må bestå af en række
komponenter og bygge på en tværfaglig indsats, som
inddrager distriktets/kommunens egne, samt evt. eksterne faglige ressourcer.
I distrikt Valby er det Børne- og Ungeforvaltningen og
Servicestyrelsen/VISO, der samarbejder om udviklingsprojektet. Blandt de komponenter, der udvikles i tilknytning til Valby projektet, er: Redskaber til identifikation af
risikofaktorer (screeningsværktøjer), kurser/kursusforløb, vejlednings- og rådgivningsforløb, faglige netværk
samt fagligt støttemateriale i form af vejledninger, fagbøger, børnebøger m.v. Det er en klar målsætning for
projektet, at driften, på længere sigt, skal kunne håndteres inden for distriktets generelle serviceniveau. Der
er således tale om et økonomisk bæredygtigt projekt,
hvor ekstra ressourcer primært bevilges til opstart, udvikling og dokumentation af projektets delelementer.
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En øget opmærksomhed over for risikofaktorer kan dog
også have negative følgevirkninger som ensidig fokusering på problemer, i stedet for på ressourcer. Derfor
er der i projektet lagt stor vægt på undervisnings- og
supportforanstaltninger, som sikrer, at fokus fastholdes
på de styrker og udviklingspotentialer, det enkelte barn
har.
Alle børn har ressourcer, og god pædagogik har udgangspunkt i barnets trivsel og udviklingsmuligheder,
men den er tillige sensitiv over for de processer, som
kan opstå inden for en børnegruppe, når enkeltbørn
fravælges, marginaliseres, mobbes, drilles, trækker sig
fra fællesskabet, virker anmassende, slår/sparker eller
gør andre ting, som påvirker fællesskabet og den enkeltes udvikling negativt.
Inden for gruppen af børn født i 2004, vil der være
enkelte, som har en så markant profil inden for autisme- eller ADHD-spektret, at de allerede er henvist til
PPR eller børnepsykiatrisk udredning. Disse børn kan
have behov for et intensivt specialpædagogisk tilbud i
en basisgruppe eller specialbørnehave.
De er dermed ikke den primære målgruppe for projektet, men de vil dog kunne drage nytte af projektet,
da det også har stor betydning for deres prognose, at
de undgår at opleve gentagende nederlag i samspillet
med jævnaldrende.
Forsøgsperioden – og muligheden for at følge de konkrete børn fra 4 til 9-årsalderen - vil kunne belyse, i
hvilket omfang tidlig indsats kan støtte børnene og det
pædagogiske miljø. Viden om udviklingsvanskeligheder
og strategier til at håndtere dem, er projektets helt centrale omdrejningspunkt. Ved at fokusere på uddannelse
og løbende rådgivning til personalet, og ved at følge en
børnegruppe systematisk over 5 år, håber vi at kunne
øge børnenes fortsatte udvikling og trivsel, og via dette
at arbejde forebyggende set i et inklusionsperspektiv.

De mindste børn har
brug for din hjælp!
Hvert år markerer vi den internationale præmatur dag d. 17. nov. for at
sætte fokus på de 12 børn (4.600 børn årligt) der hver dag bliver født for
tidligt i Danmark og må igennem nogle meget hårde måneder på landets
hospitaler, før de selv kan trække vejret, spise og kommme med forældrene hjem. Nogle af de
små børn dør og fælles for dem alle er, at de har forældre der gennemlever en meget hård tid.
I år vil vi derfor gerne hjælpe de forældre der bliver forældre til et af de 12 børn der hver dag fødes
for tidligt i Danmark. Til det har vi udviklet en dagbog der kan gøre det nemmere for forældre at
komme igennem den første tid. Vi kalder kampagnen for “Støt de mindste”.

VI HAR MEGET BRUG FOR DIN HJÆLP...!!!
Vi laver to events i henholdsvis København d. 12. nov. og Århus d. 19. nov., for både at øge opmærksomheden omkring for tidligt fødte børn og for at øge antallet af donationer til vores dagbog/
barnets bog. Alle bøger der bliver solgt/doneret, vil blive ligeligt fordelt mellem landets neonatalafdelinger og vil blive uddelt i december måned, som en julegave til forældrene på neonatalafdelingerne.
Har du tid og lyst til at bruge nogle timer til at deltage i denne kampagne, enten i København eller i
Århus, vil vi meget gerne have dig med på holdet. Har du ikke mulighed for at deltage i en af de to
events, kan du også støtte kampagnen, ved at donere en bog via www.mindste.dk eller
www.praematurshop.dk
Kontakt os hvis du vil være med på kampagneholdet og hjælpe os med sætte fokus på de mindste
og deres forældre. Læs mere på www.mindste.dk
De bedste hilsner

Mickey Christiansen
Kampagneleder
Landsforeningen Præmatures Vilkår
kontakt@praematuresvilkar.dk
Et særdeles fint initiativ med omsorg for det præmature barn og dets forældre i den allerførste tid. Bogen kan både fungere som ”Barnets bog”, men i
lige så høj grad som et sted, hvor man i dagbogsform kan nedskrive tanker
og følelser. Her kan de nybagte forældre både udtrykke det, der fylder ”her
og nu”, men også det, der senere dukker op, når barn og forældre vender
hjem efter udskrivelsen. Bogen er et godt værktøj i ”hjælp – til - selvhjælp”.

En helt speciel bog
- til en helt speciel start på livet

Jytte Mielcke, Psykolog
præmatures
vilkår
...født for tidligt

landsforeningen præmatures vilkår

En helt speciel bog
- til en helt speciel start på livet
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Læring

Et godt læringsmiljø for børn har blik for at understøtte børnenes individuelle udviklingsforløb. Flere
studier viser, at der er sammenhæng mellem kvalitet i dagtilbud og børnenes udvikling inden for
kognitive og sociale områder. Forældrene har stor betydning for børns udvikling, men det har det
pædagogiske miljø børnene færdes i dagligt også1.
Af Charlotte Ringsmose, Professor
Institut for uddannelse og pædagogik
Aarhus Universitet

I

LUDVI projektet (Læring og Udvikling i Daginstitutioner), har vi arbejdet med at indrette de fysiske læringsmiljøer så de er udviklingsstøttende. Udviklingen støttes bedst, når der
både er vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter
gennem dagen. Børn har brug for gode legemuligheder
sammen med andre børn, men de har også brug for
samværet med voksne for at udvikle sprog, relationer
og opmærksomhed. Institutioner, der bedst understøtter børnenes læring og udvikling er i balance mellem
aktiviteter, hvor initiativer er taget af personalet og af
børnene, således at aktiviteter iværksat af henholdsvis
børn og voksne er nogenlunde lige fordelt.
I LUDVI projektet interesserer vi os for de professionelle
voksnes rolle i samspil med det fysiske læringsmiljø.
Hensigten er at skabe ”rum” for det gode møde mellem
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voksne og børn, og for børnenes leg med hinanden.
Den sociale læringsteori og rummene
Læring og udvikling er knyttet til sociale relationer. Vi
udvikler os og ”bliver til” i samspil med andre mennesker. Læring er en tilblivelsesproces, hvor samspillet
i de sociale relationer er afgørende for den gode udvikling. Det fysiske rum er der, hvor det sociale samspil
udfolder sig, og rummet får dermed betydning for det
der kan foregå i dem. Udearealet er også en del af
læringsmiljøet.
De sociale relationer og den fælles opmærksomhed
som grundlag for udvikling kan vises i en model, der for
hvert hjørne i trekanten repræsenterer de kognitive og
sociale kompetencer, som børnene udvikler frem mod
skolestarten, og som læringsmiljøet må tilstræbes at

Tema: Overgang til skole
imødekomme.
Der er sammenhæng mellem hjørnerne i trekanten.
Relationer

Læringsmiljø
ringsmiljø

Dig - Mig - Om noget

Sprog

Opmærksomhed

Sprog (kommunikation, dialog) er en grundsten i sociale relationer mellem mennesker. Det er væsentligt at
børnene udvikler sprog til at mestre de sociale relationer de indgår i. Der er sammenhæng mellem børnenes
sociale udvikling og udviklingen af sproget. Sammenhængen er knyttet til barnets kontakt med andre børn
og voksne. I daginstitutionen er det væsentligt at understøtte kommunikation og dialog, som barnet får
oplevelser af at mestre.

I indretning af læringsmiljøerne bestræber vi, at de
voksne har funktioner, der gør det naturligt at omgås
børnene i fælles opmærksomhedsskabende interaktioner. Således at den voksne har en naturlig funktion
i rummet, frem for at skulle ”opfinde” funktioner, eller
have opsyns- og indgribende funktioner. Eksempelvis
har vi indrettet et bageværksted, hvor den voksne bager med børnene. I tilknytning til værkstedet har børnene et køkken, hvor de kan lege, en købmandsbutik,
hvor de kan handle ind, osv.

Omvendt er grundlaget for sprog de sociale relationer. Det er afgørende vigtigt at barnet får succes i sociale sammenhænge – det medvirker til at danne godt
grundlag for sproglig udvikling, udvikling af relationer,
samt udvikling af opmærksomheden.

Læring i børnehaven er ikke et spørgsmål om, at børnene lærer tal og bogstaver. Læring i børnehaven er
en imødekommelse af barnets naturligt lystfulde udviklingsbehov gennem fælles opmærksomhed og sociale relationer. Derfor har vi i Danmark pædagoger, der
understøtter og stilladserer børnenes sociale, relationelle, kognitive udvikling. Pædagoger er relationseksperter, og relationen er det bærende element.

Med hensyn til opmærksomheden er den fælles opmærksomhed (DIG-MIG-OM NOGET) grundlag for
kommunikation og kontakt. Den fælles opmærksomhed er grundlag for udvikling af social forståelse og
dermed grundlag for sproglig udvikling og for at blive
indført i kulturen (Carpendale, Lewis, 2007).
Modellen for de kognitive og sociale lærings- og udviklingsområder kan således skitseres som følgende:
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Tirsdag d. 18. okt.
- i efterårsferien

...til søs
...og Mystiske Mr. Mox
3½ times cruise - for hele familien
Med masser af underholdning for hele familien

Bølle Bob Show
Mystiske Mr. Mox
Jack the pirate buffet
Børnediskotek | Hoppeborg |
Sjov & Spas | 3½ times sejltur |

...og meget mere

Læs mere på www.praematurshop.dk
Voksne 298 kr. / børn under 15 år 198 kr. • Billetsalg: www.praematurshop.dk •
Afgang kl. 11.00 (check-in fra kl. 10.15) • Ankomst kl. 14.30 •
Sted: DFDS terminalen • Dampfærgevej 30 • 2100 København Ø
præmatures

Overskuddet går til arbejdet med for tidligt fødte børn og deres familier

Vilkår
Vilkår

...født for
for tidligt
tidligt
...født

