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1.INDLEDNING 

Denne rapport er både en beskrivelse og en evaluering af det familieprojekt, der 

har været afprøvet i Klemensker Børnehus. Projektet, der består af tre 

selvstændige projektforløb, foregik i perioden fra januar 2007 til maj 2008. 

Evaluator af projektet og udfærdigelsen af rapporten har fulgt processen lige fra 

tilblivelsen, og har været deltager i de løbende pædagogiske og metodiske 

evalueringer projektet gav anledning til undervejs.  

Den første del af rapporten er foruden evalueringsmetode, en kort beskrivelse af 

forløbet og afsluttes med en sammenfatning af evalueringsresultatet. Herefter 

følger beskrivelser af, hvilke evidensbaseret familieprogrammer dette projekt 

indskriver sig i, samt en nærmere redegørelse for metoder og teori vedrørende 

nærværende projekt i Klemensker Børnehus. Dette leder frem til en beskrivelse 

og evaluering af projektet, der afsluttes med en kort opstilling af anbefalinger for 

det videre arbejde med projektet. I rapporten findes beskrivelse af udvalgte dele 

fra projektets videnproduktion. Gennem rapporten følges en konstrueret case.   

 

2. EVALUERINGSMETODE 

2.1 Overvejelser over evalueringsmetode. 

Dette familieprojekt består af tre projektforløb, men omtales i rapporten som et 

samlet projekt. Det er metodisk et sammensat projekt og de tre projektforløb 

ikke nødvendigvis med sammenlignelige forudsætninger eller betingelser. 

Der er altså her tale om en evaluering af et vildt genstandsfelt. Denne 

evalueringsrapport er inspireret af den målfri realistiske evalueringsmetode, der 

tager udgangspunkt i en kontekst/mekanisme/outcome konfiguration, oprindelig 

udarbejdet af Pawson og Tilley (Krogstrup 2004). Det centrale spørgsmål i denne 

evalueringsmetode er; ”Hvad virker for hvem, i hvilken sammenhæng?”.  I 

denne evaluering kan dette spørgsmål differentieres til; 

 Hvilken viden og evidens trækker dette projekt på? 

  Hvilken viden kan der trækkes ud af det gennemførte projekt? 

 Hvilke metoder synes at virke i forhold til en indsats overfor familier i 

udsatte positioner? 

 Hvem profiterer af indsatsen, og på hvilken måde? 

 Hvad siger den udviklede viden om indsatser i forhold til børn og 

familier i udsatte positioner? 
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 Hvilke dilemmaer rejser indsatsen? 

Disse evalueringsspørgsmål er anvendt i opbygningen af rapporten, og besvares 

løbende gennem de forskellige afsnit. Effekt og virkning af projektet findes dels 

besvaret i afsnit 7 ”Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder”, men 

fremgår også som en kort sammendrag i det følgende i dette afsnit. Herudover 

kan der peges på svar og erfaringer i afsnit f.eks. afsnit 5.6 -5.7 samt afsnit 6.  

 

2.2 Produceret og anvendt materiale i rapporten 

Evalueringen er foregået som en fortløbende dialog med projektgruppen og 

indsamling af dokumentation i projektperioden. Undervejs er de konkrete mål og 

metoder evalueret, diskuteret og justeret i tæt samarbejde med projektgruppen. 

Evaluator har mødt projektgruppen før projektets start, undervejs og efter de 

enkelte projektforløb. I den afsluttende evalueringsfase er der gennemført 4 

forældreinterview, 1 interview med en projektpædagog samt 1børneinterview 

samt et opfølgende dialogmøde med projektgruppen i rapportskrivningsfasen. 

I nærværende rapport trækkes der på det samlede materiale produceret 

undervejs i projektet. Datamateriale består af; logbøger (produceret af 

projektgruppen), plancher, evaluators løbende beskrivelser(produceret i 

samarbejde med projektgruppen), kvalitative interview, projektdeltagernes 

artikel til tidskriftet 0-14 (vedlagt som bilag) samt spørgeskemaer vedrørende 

deltageroplysninger.  

 

I det følgende findes en et sammendrag af den samlede evaluering. Denne er 

placeret i begyndelsen af rapporten, dels for at give et hurtigt overblik på den 

samlede proces og virkning, dels er den et sammendrag af den viden og de 

virkninger der udfoldes undervejs i rapporten. 

Herefter følger en casebeskrivelse. Den er konstrueret på baggrund af 

interviewmaterialet, og skal vise hvilke vanskeligheder et barn i en udsat position 

befinder sig i, samt hvilke bekymringer forældrene har i forhold til barnets 

udsatte position. Casen fortsætter som illustration gennem rapporten. 

Til sidst findes en kort eksempel på, hvordan familiegruppen har været 

gennemført. Da der har været tale om tre projektforløb, er dette kun et 

eksempel på, hvordan en dag kunne se ud i familiegruppen. 
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EVALUERINGS SAMMENDRAG 

Samtlige forældre der har deltaget i et eller flere af de gennemførte 

projektforforløb i Klemensker børnehus vurderer, at de har fået hjælp til at 

håndtere de vanskeligheder, de havde i relationen til deres barn. Det 

typiske svar er, at effekten af den hjælp forældrene mener at have fået, 

vurderes til at have været meget stor. Den direkte støtte til at forstå barnet 

og til at etablere nye hensigtsmæssige relationer til barnet, fremhæves især 

fra forældrene. Støtten skal ikke kun forstås som de samtaler, der har 

været tilbudt forældre med leder og/eller psykolog, men baserer sig i høj 

grad på den daglige støtte, som forældrene har fået 1)ved at se pædagoger 

og andre professionelles måde at være sammen med børnene på, og 2)den 

effekt det har haft at være del af et fællesskab med andre forældre, der 

fortsætter efter forløbets afslutning. Flerfamilie princippet1 i et lokalt 

forankret miljø fremhæves som overordentlig positivt og effektfuldt. 

Forældrenes ændrede relation til barnet har haft en virkning på barnet. De 

deltagende forældre vurderer at barnets trivsel er forbedret, og flere mener, 

at den bekymring de har haft for barnet er mindsket eller forsvundet. 

Forældrene vurderer ligeledes, at deres har barn har fået en bedre kontakt 

til resten af børnegruppen i børnehaven, altså at de mestrer deres 

børnehaveliv bedre end før projektet. Flere forældre fremhæver ligeledes, 

at konflikterne på hjemmefronten, f.eks. i forhold til søskende er forbedret, 

hvorved familielivet har fået genoprettet en vis ro og orden. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at især kvinderne fortæller, at de har 

foretaget omprioriteringer i deres omsorgs- og husarbejde. Kvinderne 

oplever sig selv som mere aktive i deres eget liv som effekt af projektet, og 

de har især opnået nye forholde og handlemåder i forhold til det moderne, 

ofte stressfremkaldende familieliv. De fortæller om væsentlige forandring, 

f.eks. at børnene deltager mere i de almindelige daglige gøremål, som 

f.eks. madlavning, der før ofte var anledning til konflikt. Barn og mor har 

gennem projektet opnået en tættere kontakt, og barnet er blevet en aktiv 

deltager i familien. 

De anvendte metoder i projektet, der bygger på frivillighed og aktiv 

deltagelse, har i overvejende grad appelleret til en gruppe af forældre, der 

formodentlig ikke ville have henvendt sig for at få hjælp, hvis de skulle have 

været registreret som ”udsatte og problemramte” familier. Flere deltagende 

                                                           
1
 Flerfamilieprinccippet forklares nærmere i afsnit 5.6 
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forældre nævner, at de ikke opfatter sig selv om en problemfamilie. Netop 

fordi tilbuddet var en mulighed i egen lokale institution, har det givet en 

gruppe børn og forældre et vigtigt skub videre i tilværelsen. Det vides 

naturligvis ikke, hvordan disse børn ville have klaret sig uden deltagelse i 

projektet, men sammenholdt med de stærkt stigende henvisninger og 

indstillinger til PPR, der kommer dels lige inden skolestart og dels lige 

efter(data og viden indsamlet af NVIE, se www.nvie.dk), er det værd at 

overveje, om ikke nogen af disse børn, ved hjælp fra de ressourcer der igen 

udfoldes hos forældrene, nu undgår at blive indbefattet i disse statistikker. 

Det må også fremhæves, at det tværfaglige team som projektgruppen har 

udgjort som gruppe, har højnet kvaliteten af det gennemførte projekt. 

Gruppen har udnyttet de faglige kompetencer, der har været til rådighed, 

og i arbejdet med at udvikle og forfine metoderne undervejs, har det faglige 

spænd i viden og arbejdsområder medvirket til at komme i dybden med de 

opståede problemstillinger. En stor og væsentlig styrke i projektet er 

ligeledes, at alle professionelle i projektgruppen har deres daglige virke i 

institutionen eller en meget tæt og kontinuerlig kontakt til institutionen. Der 

er netop her mulighed for, forældre og børn efter projektforløbet kan få 

støtte til at fortsætte den gode udvikling. 

Der er ingen tvivl om, at projektet har styrket forældresamarbejdet. Det 

fremhæves af flere forældre, at de efterfølgende har fået et tættere forhold 

til pædagogerne, de spørger mere til deres barns hverdagsliv, men den 

anden vej, siger projektgruppens deltagere også, at de nu har nemmere 

ved at stille de rigtige spørgsmål, og på en helt anden måde kan støtte de 

mest ”udsatte” familier, fordi der er opnået en tillid og fortrolighed. Sidst 

men ikke mindst har flerfamilieprincippet betydet, at forældrene har fået et 

fællesskab, hvor de kan fastholde og videreudvikle deres opnåede 

kompetencer. 

 

 

 

CASE 

Stine er 4, 5 år og går i Klemensker børnehus. Hendes lillesøster er i 

vuggestuen, mens storebror lige er begyndt i skole. Hendes forældre har 

gennem det sidste år oplevet, at det er blevet sværere at aflevere hende i 

børnehaven, hun græder eller skaber konflikter i afleveringen hver morgen. 

Mor der ofte står med alle børnene om morgenen, føler sig mere og mere 

magtesløs. Ligegyldig hvad hun finder på, bliver det kun værre. Derhjemme 
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er der mange konflikter mellem de tre børn, det kan være når de skal spise, 

når børnene skal ind i bilen, og især når mor skal lave middagsmad, så 

kører det hele op. Bedsteforældrene bebrejder mor, at hun ikke har styr på 

børnene, og i forhold til Stine, mener de, hun kan have svært ved at starte i 

skole, dels fordi hun sprogligt kan være svær at forstå, men især fordi hun 

er ”så umulig” som de siger.  

Begge forældre har fuldtidsarbejde, og arbejder ofte på skift af hinanden. 

De er ikke helt enige om, hvori problemerne består, men er dog enige om, 

at de nok har brug for noget hjælp. De anser dog ikke sig selv som en 

”problemfamilie”. På et forældremøde hører de om projektet, og mor 

mener, at det lige må være noget for dem. Det gode er, at det foregår i 

børnehaven sammen med pædagoger som de kender, og talepædagogen 

der også er med, har de haft et godt samarbejde med. Derudover giver 

projektet mulighed for, at mor, som har tænkt sig at være den der deltager, 

kan få økonomisk kompensation i de 8 uger som projektet varer. Begge 

forældre enige om, at det er et stort plus, at de kan deltage udenom det 

officielle system. 

 

(Eksemplet er konstrueret ud fra flere cases) 

 

 

 

EKSEMPEL PÅ PROJEKTFORLØB  

Familiegruppeforløbet ligger over 8 uger fordelt med tre dage om ugen, i 

tidsrummet 8.30-13.30. I gruppen er der 3 drenge og to piger, heraf har 

der været søgt støttetimer (og givet afslag) på 2 af børnene. Hvert barn har 

en forælder med, og i gruppen er der en far, resten er mødre. 

De professionelle mødes hver dag inden gruppen starter, og gør klar. Når 

alle er deltagere er mødt, hilses der på hinanden. Derefter er der en fælles 

aktivitet, ture eller leg på stuen. Hver dag er der også en samling, hvor der 

bliver sunget, fortalt historier, snakket om dagen, og leget lege. Her handler 

det om at skabe en god stemning og grobund for godt samvær. Gruppen 

spiser frokost sammen, og er man hjemme, så har en forælder og et barn 

ansvar for at dække bord sammen. Efter frokost går børnene på 

legepladsen og derfra tilbage på deres egen stue. Projektgruppe og forældre 

holder en ½ times frokostpause, hvor forældrene går ud for sig selv og 
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projektgruppen forbereder den efterfølgende forældresamling. 

Forældresamlingerne er et vigtigt omdrejningspunkt i flerfamilieprincippet, 

her tages problematikker op fra dagen, evt. foldes et tema ud, og der 

arbejdes med de opstillede mål. Forældrene har mulighed for at høre 

hinanden, udveksle erfaringer og bekymringer, og i fællesskab med de 

professionelle udvikles nye perspektiver og forståelser for de problemer og 

vanskeligheder, der har skabt kaos i familien. Kl.13.30 går forældrene hjem 

og projektgruppen evaluerer dagen, skriver logbogen færdig og planlægger 

næste dag. Dette kan tage fra 1 – 2 timer afhængig af programmet. 

Inden forældrene begynder i familiegruppen har der været afholdt en 

forventnings-samtale, hvor alle de professionelle samt stuepædagogen 

deltager. Undervejs i forløbet tilbydes ene-samtaler med psykologen fra 

projektet. Disse samtaler kan også fortsætte efter forløbet. 

(Eksemplet er konstrueret ud fra materialet, men baserer sig overvejende 

på første gennemløb.) 

 

 

 

3. FAKTA OM FAMILIEGRUPPEN I KLEMENSKER BØRNEHUS 

Ideen til familiegruppe-projektet i Klemensker Børnehus, Bornholms regions 

kommune, tager sin begyndelse i 2006, hvor lederen af børnehuset, lederen af 

PPR, psykolog, tale-høre konsulent, repræsentant for fagsekretariatet, 

sundhedsplejerske og sagsbehandler var samlet til et tværfagligt møde. 

Baggrunden var, at børnehuset gennem længere tid havde fået afslag på ansøgte 

ressourcer fra Det Specialpædagogiske Korps. Disse ressourcer var ansøgt til 

navngivne børn, der af børnehuset blev vurderet til at have brug for en særlig 

indsats i det daglige. I projektbeskrivelsen (bilag 1) står der; 

”..Ideen til en familiegruppe er opstået i dette tværfaglige forum, fordi 

Klemensker Børnehave igennem længere tid har haft en gruppe børn, der 

kræver en ekstra indsats, men hvis problematikker ikke berettiger til 

tildeling af ressourcer fra Specialpædagogisk Korps. Målgruppen er børn, i 

forhold til hvem der er brug for et udvidet samarbejde mellem hjem og 

institution for at hjælpe børnene til at mestre deres børnehaveliv. Det er 

børn, der ikke har specifikke udviklingsmæssige vanskeligheder, men som 

igennem en længere periode har trivsels- og adfærdsmæssige problemer i 

børnehaven.” 
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Projektet beskrives og der indsendes medio 2006 en ansøgning til det 

daværende familieministerium som efterfølgende imødekommer ansøgningen. I 

perioden januar 2007 til juni 2008 gennemføres der 3 familiegruppeforløb med 

deltagelse af 4, 5 og 5 børn med hver en af deres forældre.  Familiegruppen 

mødes 3 gange om ugen i de 8 uger projektet løber. De enkelte forløb har af 

forskellige årsager været forskelligt tilrettelagt og udført. Dog er der ikke sket 

væsentlige ændringer i de teoretiske metodeovervejelser. 

Projektets teoretiske afsæt har været inspireret af Marlborough-modellen (se 

afsnit 4), herhjemme oftere omtalt som ”Helsingør-modellen”. Det er dog vigtigt 

her at bemærke, at ”Helsingør-modellen” er èn måde at fortolke Marlborough 

gruppens grundideer på, og at nærværende projekt i Klemensker børnehus er en 

udlægning af ”Marlborough-modellen” og ikke ”Helsingør-modellen”. Uden at der 

her skal gås i detaljer med forskellen mellem de danske fortolkninger af 

Marborough-metoden, er det dog vigtigt at forholde sig til at ”Klemesker-

modellen” skal ses i sin egen ret (afsnit 5). Grundideen i Marlborough-modellen 

er at forældrene deltager i barnets hverdagsliv, og at forældrene gennem denne 

deltagelse udvikler nye forståelser for de vanskeligheder deres barn befinder sig 

i, samt at de i samarbejde med andre forældre udvikler og gennemprøver mere 

adækvate forholdemåder i forholdet til deres barn. I projektbeskrivelsen (bilag 1) 

står der om projektets idé; 

”Ideen til projektet er hentet i de konkrete erfaringer, der er gjort med 

familieklasser i Helsingør Kommune. Med en familiegruppe i Klemensker 

Børnehave tænkes imidlertid forebyggende på et tidligere stadie, idet det er 

hensigten at styrke barnet i forbindelse med skolestart og skoleforløb ved at 

sætte ind allerede i børnehave-alderen (…) Projektet henter dermed sit 

grundlag i erfaringer fra Marlborough Family Service Centre i London, men 

dette grundlag suppleres med inspiration fra Marte Meo–metoden, der i 

forvejen er kendt og anvendt i Klemensker Børnehave. Begge metoder kan 

ses som strategier for empowerment, hvor forældrenes ressourcer 

synliggøres, forstærkes og udvikles som alternativ til at eksperter overtager 

arenaen og umyndiggør forældrene.” 

 

Mål for projektet; 

 At bevare barnets tilknytning til ”normalgruppen”  

 At inddrage forældrene og gennem et udvidet samarbejde støtte barnet i 
dets udvikling 

 At inddrage barnet  

 At gøre forandringerne målbare 
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De opstillede mål retter sig mod en børnegruppe, hvor børnene er i tydelig 

mistrivsel, og hvor der er stor risiko for eksklusion fra børnefællesskaberne. 

Målene stiler mod barnets udvikling, trivsel og mestring af et børnehaveliv, mod 

samspillet mellem barn og forældre og sidst mod forældrenes ressourcer som 

rammesættere for barnet. Ud over disse mål som alle er rettet mod familien, er 

projektet også at forstå som et fagligt udviklings projekt, hvor der undervejs blev 

udviklet viden om og metoder til et udvidet forældresamarbejde.  

Projektet er opbygget omkring flerfamilieprincippet, (et community psykologisk 

afsæt, se afsnit 5.6), hvilket betyder, at støtten gives i et lokalt forankret miljø i 

det fællesskab, hvor familierne har deres daglige gang, og i samarbejde med de 

professionelle der dagligt er deltagere i dette fællesskab. 

 

Projektgruppen (de professionelle) 

Projektgruppen har undervejs i projektet været ret konstant. Gennemgående fra 

Klemensker Børnehus har været lederen og en stuepædagog samt en tale-høre –

konsulent og en psykolog fra Børnecenter Bornholm (BCB, tidligere PPR) begge i 

forvejen knyttet til børnehuset. Projektet rummer yderligere en ”pædagog-

stilling”, hvor der har været skift undervejs. 

 

Deltagergruppen (forældre og børn) 

4 drenge i første projektforløb, 2 drenge & 3 piger i andet projektforløb, 3 drenge 

og 2 piger i tredje projektforløb. Heraf har et barn deltaget to gange, første gang 

med mor anden gang med far. 1 barn er efter forløbet henvist til specialtilbud. 

 

 

2. TEORETISKE METODER OG VIDEN OM FAMILIEINTERVENTION 

I dette afsnit redegøres for den evidensbaserede viden projektet indskriver sig i, 

samt de teoretiske overvejelser projektets metoder bygger på.  

 

2.1 Familie interventions programmer. 

I løbet af de sidste par år er der i Danmark blevet introduceret flere forskellige 

familieinterventionsprogrammer. Disse programmer/metoder synes overvejende 

at tage afsæt i amerikanske, australske og britiske forældreprogrammer, og 
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størstedelen af dem retter sig mod familier med børn i skolealderen. Men der 

findes også programmer rettet mod børn i alderen 0-5. SFI Campbell har i 2008 

færdigredigeret en forskningsoversigt på området for familieinterventioner 

(Piquero et al.) Effects of Early Family/Parent Training Programs on Antisocial 

Behaviour and Delinquency. Campbell Collaboration 2008). Denne rapport 

evaluerer effekten af famillieprogrammer (0-5 år)udført i perioden 1976 til 2008. 

På SFI’s hjemmeside kan man således læse, at ”små bøller” kan hjælpes! 

”Forældreprogrammer rettet mod forældre til børn under fem år, giver 

forældrene redskaber til at opdrage deres børn og afhjælper små børns 

adfærdsmæssige problemer. De ser ud til at forebygge senere antisocial og 

kriminel adfærd og har desuden en positiv indflydelse på områder som 

børnenes senere kærlighedsliv, uddannelse og arbejdsliv.” . (SFI Campbell, 

2008) 

I denne review har forskerne foretaget sammenligninger mellem børn og familier 

der blev tilbudt programmer, og de der ikke blev det. (kontrolforsøg) 

Forskningen viser at; 

”.. i de familier, der ikke deltog i familieprogrammerne, fortsatte 5 ud af 10 

børn med at have adfærdsproblemer efter endt behandling.( Altså den 

behandling som den anden gruppe familier modtog. Forfatters kommentar) 

I de familier som deltog i et familieprogram, gjaldt det derimod kun3 ud af 

10 børn.” (ibid) 

De i rapporten omtalte programmer synes samstemmende at være rettet mod 

børn med en adfærd, hvor ændringer i forældrenes relationsdannelse, forholde 

måder og opdragelsesstil if. til børnene, syntes at have en positiv effekt på 

børnenes trivsel. Idégrundlaget i programmerne kan overvejende forstås ud fra 

den tese, at det ikke er barnet, der er ”problemet”, men at det er de 

vanskeligheder familien samlet set befinder sig i, der bliver ”problemet”. Det 

handler mere om, at det er forældrene, der skal ændre adfærd og finde 

ressourcerne til at imødekomme og løse, de vanskeligheder ”problemet” har 

placeret barnet i.  

Danske programmer er ikke specifikt nævnt i Campbells review, og på 

hjemmesiden peges der på, at vi endnu mangler at evaluere de danske forsøg. 

Flere kommuner i Danmark har taget nogle af de nævnte programmer for 

familier med børn i 0-5 års alderen til sig, heri blandt Ikast-Brande kommune, 

Helsingør kommune, Fredensborg og nu Bornholmsregionskommune. (se 

kommunernes egne hjemmesider) 

På servicestyrelsens hjemmeside fremgår det, at styrelsen i 2006 bad 

konsulentfirmaet ”Reflektor” udføre en undersøgelse af de forældreprogrammer, 

der på daværende tidspunkt blev anvendt i danske kommuner. I rapporten findes 
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for det første en samlet opgørelse over de forældreprogrammer, der anvendes i 

Danmark, for det andet er der udarbejdet en beskrivelse af programmerne, med 

en bemærkning knyttet til det enkelte program. Her ses også en beskrivelse af 

”Marlborough-modellen”, som er den metode, der har dannet inspiration for 

Klemensker projektet. Bemærkningen til denne metode lyder2; 

”Til trods for at det er en relativ ny ordning, udtrykker mange kommuner, at 

indsatsen i familieklasser gør en forskel. Endvidere udtrykker forældre, at 

uhensigtsmæssige strukturer og samspil i familien forbedres efter ophold i 

familieklassen. Der foreligger dog endnu ingen ekstern dokumentation 

herfor.” (Reflektor 2006: 56) 

Helsingør kommune, der har ført an i indførelsen af Marlborough-modellen som 

familieinterventionsprogram på skoleområdet, indførte fra 1/9 2007 (altså et 

halvt år senere end Klemensker Børnehus) også modellen på 3-6 årsområdet. 

Kommunens familieklasser blev i øvrigt 2006 valgt af Globaliseringsrådet til at 

være blandt de 10 mest innovative projekter i Danmark. I kommunens 

kvalitetsrapport fremgår det, at projektet på dagtilbudsområdet har høstet 

positive erfaringer. (Helsingør kommune 2008) 

Overordnet kan der konkluderes, at der findes evidens baseret viden på området 

vedr. interventionsprogrammer på 0-6års området, men at der endnu er 

sparsom information og viden på området når det vedrører dagtilbud. Det gør 

således projektet i Klemensker børnehus til et vigtigt projekt i det samlede 

billede af, hvad der virker i forhold til interventionsmetoder på 

dagtilbudsområdet. 

 

5. BESKRIVELSE AF METODER ANVENDT I KLEMSKER 

FAMILIEPROJEKT 

Familieprojektet i Klemensker Børnehus er som tidligere nævnt inspireret af 

Marlborough metoden, hvis man ser på rammen for projektet; altså det at 

forældrene deltager i børnenes institutionsliv. Men overordnet er tilgangen 

multimetodisk, med afsæt i en systemisk og narrativ teoriforståelse, og der er 

både hentet inspiration fra ”Marlborough-modellen, ”Marte Meo” metoden og 

andre metodiske tilgange. 

”På dette teoretiske fundament, ønskede vi i projektgruppen at skabe nogle 

rammer, hvor vi både kunne arbejde direkte med samspillet i de forskellige 

aktiviteter (konkret handleplan) og mere indirekte i form af faste 

forældresamtaler i gruppen…”..”Netop det, at have både et meget konkret 

                                                           
2 Denne bemærkning gælder dog projekter for skoleområdet. 



     Evalueringsrapport Klemensker Børnehus, NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) 

www.nvie.dk 12 

 
 

handleplan, der giver nogle fælles erfaringer og oplevelser, kombineret med 

rum til refleksion og gensidig forældreopbakning, har i vores øjne vist sig at 

være en stor styrke i projektet. Dels fordi vi oplevede, at vi kunne nå flere 

forældre ved at have flere metoder at trække på, dels fordi 

sammenhængene mellem de observerede samspil, delte forståelser og 

barnets handlinger blev rigere og mere detaljerede.” (Projektgruppen bilag 

2) 

 

5.1 Marlborough-modellen, skolemodellen 

Det følgende afsnit bygger på teoriudvikling fra terapeuterne omkring 

Marlborough-modellen (Asen et al.) 2004) samt redegørelser fra den danske 

”oversættelse af metoden” (Hviid et al.) 

Marlborough-modellen er en 25 år gammel familieterapeutisk model, der blev 

udviklet på ”Marlborough Family Service” i London med Alan Cooklin i spidsen.  

”Marlboroughmodellen lægger først og fremmest vægt på konteksten: 

Enkeltpersoner lever indenfor kontekster, normalt af familiemæssig 

karakter. Familien lever også i kontekster: lokalsamfund og nabolag. 

Indenfor disse livssammenhænge forholder både familierne og deres 

enkelte medlemmer sig til de venskabsnetværk, arbejdssammenhænge, 

skoler og børnehaver, religiøse og kulturelle institutioner og faglige 

netværk, der griber ind i deres liv. En kontekstuel tilgang bestræber sig på 

at inddrage alle disse sammenhænge – altså alle de forskellige 

subsystemer, som barnet, den voksne og familien indgår i”. (Asen et.al 

2004:28) 

Metoden bygger på systemiske principper og har et ressourceorienteret 

udgangspunkt. Den grundlæggende idé er, at alle familier, også 

multiproblemfamilier, besidder ressourcer til at løse deres egne problemer. Kort 

fortalt er der her tale om en flerfamilieterapeutisk arbejdsmetode, hvor de 

professionelle i samarbejde med deltagerne igangsætter processer, hvor 

deltagerne i forløbet sparrer og støtter hinanden. Der er oprindelig tale om en 

familieterapeutisk metode, men både i England og herhjemme har metoden først 

og fremmest været anvendt i skole regi, som f.eks. ”familieklasser”, hvor 

forældrene deltager i børnenes dagligdag i skolen.  

”Udgangspunktet – og målet – tages i konkret praksis, nemlig skolen, som 

man vil styrke og have til at fungere på en inkluderende måde, dvs. at den 

er et tilbud til alle – og at alle kan bidrage til at den fungerer.” (Hviid et 

al.s.1) 
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Skole-idéen blev i sin tid udviklet af Brenda Mc Hugh og Neil Dawson. Deres 

afsæt var, at et barn der udviste vanskeligheder i skolen, skulle forstås og 

afhjælpes i sammenhæng med de familiemæssige relationer barnet havde. Det 

var ikke kun barnet, der havde brug for andre udviklingsmuligheder, familien var 

altid en del af vanskelighederne og derved også en del af løsningen. Det 

væsentligste princip i denne metode var ligeledes, at forældrene kunne støtte og 

sparre med hinanden og se, at de ikke var de eneste i problemer, idet metoden 

byggede på det flerfamilieterapeutiske samspil. 

”Gennem det at skabe løsninger, der fremmer oplevelsen af at have 

muligheder og at have menneskelig værdighed hos alle deltagerne kan 

familieklassen ses som en praktisering af social ansvarlighed i et konkret 

felt, nemlig skolen.” (Hviid et al. S.1) 

Som det også fremgår at den research, der er omkring 

familieinterventionsprogrammer, så henvender mange forældre sig netop, fordi 

de har problemer i forhold til deres opdragelse af barnet. De oplever, at barnet 

tager magten fra dem, eller reagerer på en måde, hvor de føler sig magtesløse i 

forhold til de vanskeligheder, de kan se barnet befinder sig i.  

”Mange af de familier, der behandles på Familiedagcenteret, møder frem 

med problemer, som enten de selv eller behandlersystemet har defineret 

som ”problemer med kontrol”. Forældrene føler normalt, at deres barn har 

alt for stor magt, og de oplever sig yderst kontrollerede af barnet.” (Asen 

et. Al 2004:126) 

Samarbejdet mellem de professionelle, forældrene og børnene er bygget op 

omkring en kontrakt, hvor der opstilles mål for forandringen. Gennem dialoger 

over konkrete episoder fra og i hverdagslivet i skolen, coaches forældrene til at 

udvikle forståelse for børnenes situation og handlemåder og ud fra dette 

perspektiv at kunne positionere sig myndigt i forhold til barn og situation. Det er 

ligeledes en forudsætning at barnet inddrages i ønsket om forandring af adfærd. 

I skolemodellen evalueres barnets adfærd i forhold til den ønskede forandring, og 

forældrene mødes med de professionelle til netværksmøder, hvor der kan tages 

generelle emner op som tema, eller der kan tages udgangspunkt i konkrete 

oplevede episoder fra forløbet. Alle deltagere har mulighed for at byde positivt 

ind.  

 

5.2 ”Klemensker –modellen”, - børnehavebørn og deres familier 

Det viste sig undervejs i projektet, at da Marlboroug-modellen var udviklet til 

anvendelse i skoleregi, og metodemæssigt rettede sig mod dette område, var 

der metoder og strategier, der ikke egnede sig til børnehaveområdet. I dette 
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afsnit vil der blive fokuseret på de aspekter i ”Klemensker-modellen” som 

projektgruppen dels forholdt sig til fra den oprindelige metode, dels de aspekter 

som projektgruppen har tilført i deres fortolkning af familiegruppe-arbejdet.  

 

5.3 Anvendelse af mål og fokuspunkter. 

I første projektforløb fulgte projektgruppen den oprindelige idé med opstilling af 

mål, både forældre og børn havde mål. Da børnene ikke selv var i stand til at 

opstille mål, var det forældrene der opstillede mål for deres barn. Senere blev 

barnet inddraget, så det kunne gøres til barnets mål. Denne måde at arbejde 

med målene på, var inspireret af Ben Furman (beskrevet i hans bog ”Børn Kan”). 

Ben Furman blev valgt, da projektgruppen havde brug for inspiration til, hvordan 

de kunne arbejde med at opstille mål med mindre børn. Man blev enige om, at 

barnet (forældrene) udfyldte et skema, hvor de beskrev en færdighed, der skulle 

øves på i familiegruppen. Børnenes mål blev taget op på samlingerne i 

familiegruppen. Intentionen var, at barnet havde godt af at have et mål at øve 

sig på, som de så kunne få ros på. Denne måde at arbejde på, gav anledning til 

flere diskussioner i projektgruppen. Som en begyndelse blev metoden ændret i 

første forløb, og faldt helt væk i de følgende familiegruppe forløb. Projektgruppen 

observerede ret hurtigt, at flere børn følte sig trykkede ved at skulle forholde sig 

til mål, og at de ikke kunne huske, hvilke mål de havde opstillet. Evaluering fra 

logbog;  

”Børnene fik papir til at klippe/klistre mens vi evaluerede målene. Børnene 

kunne ikke svare på noget. Forældrene gav lidt feedback. Vi skal ikke 

spørge børnene. Nøjes med at vi voksne roser og giver feedback.”  

”jeg synes børnene trykker sig lidt ved målene”.  

”Vi ridser målene op for børnene og roser dem. Forældre og vi fandt nye 

mål. Vi klappede af børnene. X kunne ikke have det og gik ud. De andre 

blev stolte.” 

Igennem hele projektperioden fastholdt projektgruppen dog at forældrene skulle 

indgå en samarbejdsaftale. Men hvor samarbejdsaftalen i første projektforløb 

indeholdt de opstillede mål, blev målene i de to sidste forløb ændret til 

fokuspunkter. Et vigtigt omdrejningspunkt for projektgruppen i forhold til 

anvendelse af mål blev, efter at have afprøvet det i første gennemløb, at gå fra 

mål til fokuspunkter samt at børn ikke kan være ansvarlige for at deltage i 

opstilling af mål. Det blev et væsentligt aspekt af projektgruppens teoretiske og 

metodiske udgangspunkt, hvilket adskiller sig fra ”skolemodellen” til 

”børnehavemodellen”, at børn i 3 – 6 års alderen ikke intellektuelt befinder sig 

på et udviklingsniveau, hvor de kan holdes ansvarlige for og inddrages i en 
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målopstilling. Som det også vil fremgå senere af projektgruppens diskussioner, 

bygger disse overvejelser også på et etisk fagligt grundlag. 

Følgende uddrag fra projektgruppens logbøger og kommentarer til den løbende 

evaluering er medtaget netop for at fremhæve forskellen mellem mål og 

fokuspunkter, og for at påpege forskellen mellem at arbejde med familier med 

mindre og større børn. En erfaring fra dette projekt er således, at modeller ikke 

umiddelbart kan overføres fra en kontekst til en anden, de kan give inspiration, 

men aldrig stå alene som det endegyldige svar.  

Eksempler på mål fra første forløb;  

”Når A mærker det bliver svært i en leg skal han hente en voksen” 

”B skal lytte til det, de voksne siger- og gøre det. –f.eks. når der skal 

ryddes op.” 

”De voksne skal støttes i at blive klogere på at lytte til, hvad C egentlig 

siger (=mener) og gerne vil og hvordan det mødes” 

”D skal øve sig i at bruge sit sprog, og f.eks. spørge andre børn om lov til at 

låne noget legetøj.” 

Fra andet forløb blev dette ændret til at være fokuspunkter som f.eks.; 

I den kommende tid vil vi have fokus på; 

”Søskendekonflikter. –hvordan hjælpe børnene til bedre samvær?” 

”Kontaktmåder. –slår når han gerne vil have kontakt” 

”Stærke følelser, når vi ikke forstår hende” 

”Tage afsked. –specielt med mor” 

I første midtvejsevaluering siger projektgruppen om ændringen; 

”Børnemålene blev afskaffet af flere grunde. Dels anses det ikke for etisk, 

børn har også krav på omsorg.”  

”At fokus punkterne blev relationelle, gjorde ligeledes, at det ikke var 

aktuelt at have børnemål. Det gav mere fokus på.” 

”Det gav andre muligheder for at se barnet. Det var nemmere at observere 

forældre og barn, når de var på stuen. Det bliver muligt at se sin egen 

andel i børnenes udvikling.” 

”Det opleves også mere ærligt at have mål kun for forældrene denne gang, 

da det sidst blev lidt sneget ind af bagvejen.” 
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Et andet sted fra midtvejsevalueringen siger projektgruppen om 

metodetilgangen; 

”Da projektet er et børnehaveprojekt, hvor fokus er på barnet og dets 

børnehaveliv, så lå fokus primært på barnets vanskeligheder, sådan som de 

kom til udtryk i børnehaven.”  

”Som beskrevet i projektet var tanken med at inddrage forældrene det, at 

de som den største resurse for barnet er dem, der kan hjælpe/ støtte 

barnet – også med at kunne indgå bedre i børnehavelivet. Metodemæssigt 

havde vi således allerede fra begyndelsen tanker om at arbejde systemisk 

med familierne. Undervejs blev vi dog mere opmærksomme på, hvordan de 

problematikker vi så i barnets relationer til forældrene også spillede en rolle 

for måden, barnets fungerede i børnehaven. ” 

”Vi har hele tiden tænkt, at det ikke er et ”enten - eller”, men et ”både - 

og”, at problematikkerne kan spille sig ud både i børnehaven og hjemmet, 

men vægtningen har under første forløb forskudt sig til at have mere fokus 

på de relationer og dynamikker, vi så mellem barn og forælder.” 

”Forældrene så sig selv som andel i det der skulle arbejdes med. 

Forældrene var en aktiv del af problematikken hos barnet. Fokuspunktet 

bliver et fælles projekt om barnet. I tredje gennemløb var samtalerne hele 

tiden med børn på, samlingerne faldt ud. Der var ingen tidspunkter uden 

børn. Godt at der blev samlet op til sidst”.(Fra projektgruppen logbog) 

Da projektgruppen ændrede målene til fokuspunkter, bad projektgruppen 

samtidig familien om at sætte tal på den bekymring/ problem, de oplevede. 

Problemvurderingen blev sat ved samarbejdsaftalen, hvor fokuspunkterne 

ligeledes blev opstillet. Familien blev bedt om, på en skala fra 1 – 10 at angive 

hvor stort problemet/bekymringen var, og igen ved afslutningen, hvor de nu 

stod. I forældrenes tilbagemeldinger kan man se, at det vurderes lige fra at være 

ok som til, at det har været en hjælp, og flere giver udtryk for, det er godt at 

have noget at fokusere på. Det er dog tydeligt, at fokuspunkter hjælper 

forældrene i at fastholde et arbejdsperspektiv under projektet. Ved vurderingen 

af problemets omfang, er der også tale om markante ryk fra begyndelse til slut, 

idet de fleste går fra at ligge højt på skalaen, til at være næsten i bund. Disse 

vurderinger viser altså tydelige og mærkbare virkningen af projektforløbet. 

Sammenfattende kan det siges, at det opleves som både brugbart og positivt at 

anvende fokuspunkter, der opstilles fra begyndelsen. Disse punkter hjælper til at 

rette blikket mod de ønskede forandringer, og de fungerer som en støtte og mål 

for samtaler undervejs. 
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 Case;  

Stine og Mor (Ulla) møder familiegruppen sammen med de andre. Det er 

første dag, og alle er meget spændte på, hvad der venter dem. De fleste 

forældre har set hinanden i børnehaven, men børnene kommer fra flere 

stuer, så de kender ikke rigtig hinanden. Ulla synes det er svært at måtte 

komme til den erkendelse, at man gerne vil have hjælp, men i mødet med 

de andre forældre, oplever hun, at der er andre der står i lignende 

vanskeligheder. Alle har billeder med hjemmefra, og efter den første 

morgensamling, hvor alle har kigget hinanden an, tager de billederne frem 

og de snakker om deres familier. Der skal laves bøger til hvert barn, og det 

giver anledning til nogle gode snakke forældrene imellem.  

Ved første samtale med lederen og psykologen skal de sammen opstille 

nogle fokuspunkter for perioden. Ulla bliver bedt om at vurdere sin 

bekymring for Stine, og den vurderer hun til at ligge på 8. Det Ulla ser som 

det største problem er, at Stine ikke vil afleveres, og at hun ikke ser ud til 

at trives. Ulla har også meget svært ved at se, at hendes barn ikke har 

nogen at lege med. Ulla vælger at fokusere på; - at forstå Stines reaktioner 

når hun ikke vil afleveres, - at hjælpe Stine til at deltage med de andre 

børn, og – at kunne takle de konflikter, der er mellem Stine og hendes 

søskende. 

                        

5.4 Samtaler, samlinger, børnemøde, forældresamling - fællesskabet 

som udvikling af empowerment  

Et metodisk og teoretisk element i Marlborough-modellen er de mange måder at 

bruge samtalen på. Forældrene tilbydes mere traditionelle ene-samtaler gennem 

projektperioden, men vigtigst af alt er de dialoger der foregår i gruppesamlinger 

med andre forældre om de vanskeligheder og løsningsmuligheder, de ser for 

deres børn gennem dagligdagens aktiviteter. 

I Klemensker børnehus anvendte projektgruppen også disse strukturer i 

projektet. Der var hver dag først en samling med både børn og voksne, og 

senere på dagen en forældresamling, hvor fokuspunkter og temaer blev taget 

op. (Se eksempel i rapportens begyndelse) Grundatmosfæren i disse samlinger 

var baseret på en positiv og ressourceorienteret tilgang, og der blev arbejdet 

meget med begrebet nysgerrighed, ikke kun som element i den pædagogiske 

praksis, men også som et åbent begreb i forældregruppen. 

”Den der holder samling, prøver at have en positiv og engageret samling og 

bevare børnenes nysgerrighed. Personalet tydeliggør rammerne og forældre 

hjælper børnene” (logbog) 
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”Der anvendes visualisering, ting skrives på flip over. F.eks. hvad man skal 

købe i byen, begrebet nysgerrighed, der tegnes det børnene roses for 

m.m.”(logbog) 

”Visualisering er en metode der er blevet mere og mere anvendt i løbet af 

projektperioden.” (løbende evalueringsrapport) 

I projektforløbet blev der talt meget om, hvordan man kunne gøre forældrene til 

deltagere på møderne og i den daglige planlægning. Et af de aspekter der blev 

arbejdet meget med, var tydelighed. Der var åbne referater af dagens forløb, og 

de plancher, mapper og tegninger der blev produceret i den enkelte periode, var 

frit tilgængelige. Nogen forældre anvendte den af de professionelle udarbejdede 

logbog meget, andre så kun lidt i den.   

På forældresamlingerne blev der taget temaer op og gjort til genstand for 

undervisning. Der blev udleveret artikler, som forældrene kunne læse og 

diskutere. Forældrene nævner i deres evalueringer, at det har været givende at 

få foldet temaer ud, og diskuteret dem med andre. 

”Dagens forløb tages op. Der er mange bemærkninger fra forældrene om, 

hvad de har set, (som de ikke har set før hos deres børn), hvad de har gjort 

som har været anderledes, set andre forældre/voksne løse konflikter på en 

ny måde. Der reflekteres over egne handlinger. Der reflekteres over nye 

løsnings/handlings forslag. 

Der tages temaer op, f.eks. vrede, konfliktløsning, forslag til handling, dele 

børn, ja-siger og nej-siger, nysgerrighed m.fl. 

Der er taget værdifulde ord op, som forældrene har forholdt sig til, skrevet 

og kommenteret på. Her registrerer personalet, at bl.a. det at lytte, ved at 

sige, hm, hm er noget forældre har taget til sig, ligesom det at sige; ”Jeg 

tænker” efter en sætning. Et eksempel på, at en forælder tager nye 

handlemåder til sig og reflekterer over at hun/han har gjort det. .”(Om 

forældresamlingen fra løbende evaluerings rapport) 

Gennem hele projektperioden har der været arbejdet med billeddokumentation 

af dagligdagen. Billederne blev brugt på plancher om aktiviteterne, og hang i 

grupperummet. Derudover havde hver familie deres egen billedlogbog/mappe 

over projektperioden. Både forældre og børn gav i evalueringen udtryk for, at de 

havde meget stor glæde af deres mappe, både under og efter projektperioden. 

”Portfolio og pædagogisk dokumentation; Alle deltagere har mapper, og der 

føres logbog samt udarbejdes arbejdsmappe, hvor alt materiale er 

tilgængeligt. Forløbet er her dokumenteret, og kan løbende evalueres af 

deltagerne selv. Materialet bliver herved et billede på den læring, der finder 
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sted i projektet og hos deltagerne. Der er anvendt billeddokumentation, der 

igen gøres til genstand for samtaler og løbende evaluering.” (Fra den 

løbende evaluering) 

Der var som tidligere nævnt enighed om at tilbyde forældrene samtaler 

undervejs i forløbet. Ved første projektforløb blev disse ikke aftalt og planlagt på 

forhånd, hvorfor projektgruppen midtvejs indså, at de var nødt til at tage 

initiativet til at få dem planlagt. Forældrene havde på daværende tidspunkt ikke 

selv bedt om det. 

”Efter de første par uger måtte vi erkende, at ingen af familierne tog imod 

tilbuddet om individuelle familie-samtaler. Samtidig syntes vi, at der var 
behov for at kunne tage fat på mere følsomme problematikker, som 

forældresamlingen ikke umiddelbart – sådan som vi havde berammet dem – 
lagde op til. Vi begyndte derfor at tilbyde alle familierne samtaler direkte, 
hvilket blev vel modtaget af familierne. Der har også været individuelle 

familiesamtaler med Tale-høre-konsulenten og med pædagogen.”(Fra 
evaluering af første forløb) 

”Forældrene udtrykte ønske om mere tid til samtaler på trods af, at der 

denne gang var mere tid til samtale.” (Fra evaluering af andet forløb) 

”Vi røg desværre ind i en strejke… så savnede de voksensnakke, de 

samtaler der var blevet lovet, det som var formålet.”(Fra interview med 

forældre fra tredje forløb) 

Af alle evalueringer fra projektet fremgår det, at samtalerne med psykolog og 

leder havde særlig betydning for forældrene, og flere forældre er også fortsatte 

med samtaler med psykologen. Nogen forældre gav i evalueringen udtryk for, at 

de først ikke havde ønsket samtaler med en ”psykolog”, men fordi det var denne 

psykolog (fra projektet), var det helt i orden, og at de var meget glade for disse 

samtaler. 

”Disse enesamtaler har været givtige for såvel forældre som projektgruppe. 

Nogle forældre har udtalt, at disse samtaler havde stor betydning for dem. 
Ligeledes førte de individuelle samtaler til drøftelser i gruppen om, hvordan 
vi kunne bruge disse. Var det i orden at referere fra dem til hinanden? Og 

på hvilken måde? I praksis opfordrede vi familierne til selv at fortælle det, 
de havde lyst til, fra samtalerne.” (Fra løbende evaluering)  

De mange forskellige samtaler og samlinger var et vigtigt omdrejningspunkt i 

forældrearbejdet, og nævnes af både forældre og projektdeltagere som 

betydningsfulde. Gennem hele projektet blev der arbejdet med pædagogisk 

dokumentation, og på denne led, var det muligt at fastholde temaer og 

opmærksomhedspunkter, der havde betydning for forældrene. De mapper der 

undervejs blev produceret af forældre og børn, blev ved de foretagne interview 

fremhævet som noget meget positivt. Ved et efterfølgende børneinterview i 
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afsluttende evalueringsrunde foldede børnene historier ud ved gensynet af 

billederne, der blev udtrykt stor glæde i fortællingerne ligesom, der kom mange 

positive bemærkninger fra børnene om, hvad denne særlige periode havde 

betydet i deres hverdagsliv. 

Case; 

”Familiegruppen er nu på anden uge. Ulla har haft lejlighed til at se Stine 

sammen med de andre børn. Hun kan se, hvordan hun holder sig tilbage, 

og på forældresamlingen har de snakket om, hvordan man se det som Stine 

gør. Ulla synes det er en øjenåbner, at der er flere måder at forstå Stine på. 

Hun kan også se, at ved hjælp af en positiv opfordring og ved at anerkende 

de tiltag Stine har overfor de andre børn, øges Stines lyst til at deltage. Den 

anden dag havde en af de andre forældre arrangeret et besøg på deres 

Pizza bageri, og det havde været en rigtig stor oplevelse for alle. Stine og 

de andre børn havde leget med mel, og de havde spist pizzaer ude i deres 

gårdhave. De tog billeder af det, som Stine havde med hjem og viste far 

(Bo). Han havde også kommenteret, at han kunne se at Stine og Ulla havde 

fået et bedre forhold, og han oplevede, at Stine ikke var så vred på Ulla 

længere. De var også blevet tilbudt en samtale med lederen og psykologen 

om Stines trivsel, og selvom Bo først ikke havde haft lyst til en samtale med 

”en psykolog”, så var det jo noget andet, da det var ”hende” der var i 

gruppen. 

 

5.5 De voksne som coaches og rollemodeller 

Ønsket om forandring var et væsentligt udgangspunkt for det familieterapeutiske 

arbejde i Klemensker børnehus familieprojekt. Forældrene ønskede selv 

forandring i deres relation til barnet, og de var villige til at se på sig selv og 

prøve andre forholdemåder og kontaktformer af. Her kom projektgruppens 

professionelle ind som den støtte, de havde behov for, enten i form af en 

coachende form eller som direkte rollemodeller. Flere forældre fortæller, hvordan 

de observerede den tilgang de professionelle havde til deres eget og de andres 

barn, og fik herved nye ideer til, hvordan de selv kunne gøre. De så også helt 

konkret, hvilken effekt en anden tilgang havde på barnet. Man kan sige, at det 

var her den egentlige intervention lå, den skete på det helt konkrete plan i form 

af nye handlemuligheder og andre kompetenceområder. 

”Jeg er blevet meget klogere på følelser, tanker handlinger hos børn. Jeg 

hidser mig ikke så meget op og siger ”nu kan det fandme være nok”…”Jeg 

har fået en masse redskaber. Jeg bruger meget i søskendekonflikter at sige 

”er der noget jeg kan hjælpe med”, - og det hjælper.” (En forælder fortæller 

i logbogen) 
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”Konflikterne varer i kortere tid. Jeg har ændret mig meget. X arbejder 

mere sammen med mor. Jeg råber ikke af ungerne mere. Snakker mere om 

tingene. Tager konflikterne i opløbet. Far kan ikke mærke den store forskel 

på X, men X har det bedre hos mig nu efter skilsmissen.” (En forælder 

fortæller i logbogen) 

”…Far fortæller, at det er mor og ham der har ændret noget i samværet 

med L, derved har L ændret adfærd og familien har det bedre.” (Logbogen) 

”Forældrenes egen evaluering viser generelt stor tilfredshed med at have 

deltaget i projektet. Forældrene udtaler de har fået større forståelse for 

deres barn og samspillet med barnet, blevet bedre til at sige til og fra 

overfor barnet, og kan mærke en forandring i hjemmet hos barnet. Nogle 

udtaler at forandringen er sket i egen forældrerelation.” (Fra den løbende 

evaluering) 

”Set sider af mig selv som jeg ikke troede, var der”. ”Det har gjort mig 

bedre på nogle punkter”. ”Nye redskaber i rygsækken til at opdrage med”. 

”Bedre til at fokusere på positive ting og give ros”. ”Det er alt sammen 

forældrenes behov og forældrenes handlinger der afgør børnenes 

handlinger”. ”Vi har lært meget af hinanden”. ”Han har fået en roligere mor 

med mere overskud og en masse gode råd og ressourcer med i 

rygsækken”. (Forældrekommentarer i logbogen) 

I alle forældrenes udtalelser gik det aspekt igen, at projektet havde gjort noget 

ved dem selv. De havde set de professionelle sammen med deres barn, og de 

havde fået vendt de måder, de så og mødte deres eget barn på. Det betød også 

for forældrene (og børnene), at det var ”nogle andre børn og forældre”, der kom 

ud på den anden side af projektet.  

”Mange af de ting de gjorde, jeg lagde mærke til at de satte sig på huk, 

satte sig i øjenhøjde, og mødte ham, fortalte hvad han skulle passe på, lod 

ham gøre ting, forklarede tingene, mødte ham i de ting han ikke ville, og de 

fandt ud af, hvorfor han ikke ville.” (Forældreinterview) 

”( interviewer)Hvordan det er gået med bekymringen? (Forælder) Jeg har 

den stadig, men jeg er blevet bedre til at styre den. Jeg tænker mere, lad 

nu drengen.  Jeg arbejder med det, hvor jeg før, han sagde se mig hoppe, 

hvor jeg sagde, nej det må du ikke. I børnehaven er der, det der legehus, 

hvor de kan falde ned, nu tænker jeg, nej hold nu op! Nu drøfter jeg det 

med dem, og tænker de ved godt, hvad de gør. Jeg arbejder med mig selv, 

i stedet for at lade det gå ud over børnene.” (Forældreinterview) 

På samtlige evalueringsmøder i gennem projektet blev kommunikations- og 

interventionsformen evalueret og diskuteret. Det var vigtigt for projektgruppens 
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medlemmer, at de brugte en positiv og ressourceorienteret 

kommunikationsform, hvor de også formåede at forstyrre forældrene i deres 

opfattelser af det der skete i relationen mellem barn/forælder. 

Projektgruppen skriver selv (Bilag 2 s2); 

”Familieprojektets teoretiske arbejdsramme er baseret på systemisk og 

narrativ teori sammen med en Marte-Meo- inspireret tilgang.  

I den systemiske teori flyttes fokus fra individet til systemets samspil og 

mønstre, for herigennem at spotte de mønstre og sammenhænge der kan 

være med til at opretholde problemerne. Samtidig holdes der udkig efter 

undtagelser og udviklingsmuligheder i forskellige kontekster.  

I den narrative teori lægges vægten på de historier, vi har om os selv og 

hinanden. Nogle historier - det kan være om sig selv som forælder eller om 

sit barn - kan være meget problem mættede. Sådanne historier og 

forståelser kan blive hæmmende for udvikling, fordi de ofte vil blokere for 

andre historier, der er mere resursefyldte. Den centrale og meget vigtige 

pointe, vi i projektet har medtaget fra den narrative teori er, at det er 

problemet, der er problemet. Ikke barnet eller forældrene i sig selv.” 

Gruppen nævner her, at de også var inspireret af Marte Meo metoden. Marte 

Meo betyder ”ved egen kraft”, og er udviklet af Maria Aarts. I denne 

arbejdsmetode, optages samspillet mellem forælder og barn på video, og 

terapeuten udvælger herefter sekvenser, hvor samspillet viser grobund for 

positiv kontakt. Det grundlæggende i metoden er, at det er gennem de positive 

tiltag, at forælderen skal hjælpes til at se barnets initiativer, og forælderen 

støttes i at møde barnet i sin kontakt. Marte-Meo terapeuten arbejder med 

videoen som baggrund for sin coaching af forældrene. 

Det projektgruppen har ladet sig inspirere af fra Marte-Meo metoden er dels, at 

have opmærksomheden rettet mod de initiativer der er mellem barn og forælder, 

dels at det er i den positive kontakt (den kontakt der lykkes) at støtten skal 

sættes ind. Dette afsæt har også dannet udgangspunkt for de samtaler de 

professionelle og forældrene har haft, hvor samtalerne tog udgangspunkt i de 

konkrete hændelser, der er observeret i dagligdagen. 

Projektgruppen har i sin tilgang været meget tro overfor den systemiske tilgang, 

man har ikke forsøgt at finde sandheden om barnet og forælderen, men snarere 

gjort det muligt, at se flere perspektiver i de historier der blev fortalt, og i de 

observationer, der blev gjort, hvilket ses i følgende citat; 

”Hvordan mødes barnets to liv, børnehaveliv og hjemmeliv? Der er blevet 

skabt en bro mellem de to verdener. Barnet er to børn! Der er flere 
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perspektiver på et barn. Vi som de professionelle kan se barnet mere 

sammensat, og forstår barnet bedre, ved at se flere perspektiver. 

Vægtningen af forældrenes beskrivelser af barnet er vigtig. Det betyder 

meget for samarbejdet at forældrene anerkendes for at deres viden og 

deres perspektiver har lige meget vægt.” (Projektgruppens kommentar i 

den løbende evaluering) 

 

5.6 Flerfamilieprincippet, - fællesskabet, det inkluderende element 

Et særligt kendetegn ved dette familieprojekt har været flerfamilieprincippet. 

Som det er nævnt tidligere, så er det også et af de teoretiske elementer 

Marlborough-gruppen lagde vægt på i deres familieterapeutiske tilgang. Det har 

dog på nogle punkter en lidt anden betydning i dette projekt, idet det 

flerfamilieterapeutiske element er kombineret med ”community” –elementet, det 

lokale fællesskabsprincip. Indenfor det forebyggende arbejde har der siden 

1970’erne udviklet sig en retning kaldet ”community-psykologi” (Berliner 2004) 

”Begrebet ”community” bruges som et paraplybegreb, der dækker over en 

bestemt type aktiviteter, som psykologer deltager i, hvor de søger at finde 

løsninger på sociale problemer i samarbejde med de involverede personer. I 

Danmark vinder community baserede behandlingsformer i stigende grad 

frem og demonstrerer, at der findes alternativer til individualistiske 

løsninger på sociale problemer.” (Kristensen s.56 i Berliner 2004) 

Community kan også oversættes til fællesskab, og henviser her til, at løsningen 

af sociale problemer bedst sker i de fællesskaber, hvor de der oplever 

problemerne befinder sig. Fællesskabs tanken fremmer empowerment (kan 

oversættes som frisættende energi), idet problemer ikke er i individerne, men 

opstår i de relationer og miljøer hvor menneskerne befinder sig. Herved bliver 

indsatsen ikke kun en enkeltstående handling, men virker forebyggende ved at 

tage fat i de omstændigheder i de lokale fællesskaber, der skaber og fremmer 

problemstillingerne. Frisættelsen, empowerment elementet indtræffer i 

fællesskabet ved, at familierne gensidigt begynder at bruge hinanden, at de 

opdager, at de selv besidder kompetencerne til at ændre på omstændigheder i 

deres tilværelse og i de relationer, der fører til kaos og bekymringer. Når 

deltagerne selv deltager i frisættelsen af nye handlemåder og forståelser for 

f.eks. deres børns manglende trivsel, opdager de styrken hos sig selv og 

hinanden, og derved øges deres selvtillid og tro på egne evner. 

Flerfamilieprincippet kan derfor også ses som et opgør med klientgørelsen, der 

som reglen kun fører til øget hjælpeløshed. Empowerment fører til varige 

ændringer, man kunne måske gå så vidt og tale om transformativ læring (Illeris 

2006), idet gamle kognitive skemaer og handlerformer er blevet omstruktureret 
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og omformet til nye forståelser og handlemuligheder. Transformativ læring 

skabes kun som led i en frisættelse, og kun ved aktiv deltagelse, hvilket bl.a. 

forudsætter et trygt og empatisk miljø.  

Klemensker børnehus udgør for de deltagende familier et lokalt forankret 

fællesskab, og i projektperioden oplever familierne at de kommer tættere på 

hinanden, og at de kan støtte hinanden. Miljøet og de professionelle er kendte 

personer, og gruppen udvikler sig sammen og ser resultatet af deres egen og 

hinandens udvikling. De oplever umiddelbar positiv respons på de aktiviteter, de 

igangsætter i hverdagen, og de ser deres eget og hinandens børn vokse og indgå 

venskaber, ligesom de selv opbygger relationer, der rækker ud over 

projektperioden.  

Det britiske statsinitierede og statsstøttede forebyggelsesprogram ”Sure Start” 

(igangsat af Tony Blair) bygger netop også på disse principper. Al forebyggelse 

og inklusion sker i nærmiljøet, hvert distrikt har et børnehus/skole, der er 

ressourcecenter for forebyggende tiltag, og alle indsatser foregår i eget miljø. I 

institutionerne danner forældrene selv støttegrupper, og programmet udvikles 

konstant ved hjælp af de deltagere der er i og bruger lokalmiljøet. 

Case 

”Projektet er ved at nærme sig afslutningen, og Ulla skal vende tilbage på 

arbejde. Forældrene i gruppen har i den sidste weekend arrangeret en 

fælles skovtur, hvor de har leget med børnene og lavet bål. Stine er blevet 

gode venner med et af de andre børn i gruppen. Hun har før første gang 

været med nogen hjemme og lege. Ulla og Bo har aftalt med pigens 

forældre, at hvis det går godt næste gang, må Stine gerne blive og sove 

der. Det ville ikke være sket for 5 uger siden. Stine er meget mere glad, og 

Ulla oplever nu også at konflikterne derhjemme er så godt som forsvundet. 

Tiden i gruppen og "snakkene" med de andre forældre, har fået Ulla til at 

tage deres eget familieliv op til revision. Hun har fået mere mod på at prøve 

noget nyt, måske vil hun gerne tage en uddannelse som pædagog. Hende 

og Bo har givet sig tid til at tale om, hvordan de har det i familien, og de 

har lovet hinanden, at inden der er gået et år, så skal de to have haft en 

weekend sammen uden børn. Bedsteforældrene blander sig ikke så meget 

mere, og Ulla er blevet mere ligeglad med, hvad de tænker om hendes 

måde at holde hus på. 

Ved den afsluttende samtale med projektgruppen, vurderer Ulla at hendes 

bekymring for Stine nu ligger på 2. Hun oplever, at have fået støtte til de 

problemer hun havde i starten, og synes at samværet med de andre 

forældre har været meget givende og betydningsfuldt for hende. Samtidig 

ved hun også nu, at hun i fremtiden ikke vil være bange for at spørge 
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personalet om hjælp, ligesom hun selv har fået det meget bedre ved at 

træde ind i børnehuset, fordi hun kender pædagogerne, og hun har en 

relation til flere af de andre forældre. Stine er de fleste morgener glad for at 

blive afleveret, og Ulla er ikke længere bange for, ikke at kunne klare 

afleveringen.” 

 

5.7 Forskelle og ligheder i de tre projektforløb 

Der har været gennemført tre projektforløb, som i sit teoretiske afsæt var 

identiske, men som metodisk af både planlagte som ydre årsager faldt forskelligt 

ud. 

Det første projektforløb blev overvejende gennemført som en selvstændig 

familiegruppe uden den store kontakt til resten af huset. (se bl.a. case 

eksemplet) Her blev mange af de metodiske tilgange afprøvet og justeret (se det 

foregående beskrevne), og forældrene havde en mere tilbage trukket rolle i 

forhold til at tage initiativer til aktiviteter. Det øvrige børnehus var ikke deltagere 

i projektet, udover at stuepædagogen deltog i forventningssamtalen med 

forældrene og projektgruppen. Det blev flere gange i den løbende evaluering 

diskuteret, hvorledes resten af huset kunne trækkes ind i projektet, og derfor 

ændredes tilrettelæggelsen af gruppeforløbet i andet projektforløb. Nogle 

stuepædagoger mente endda, at børnene var blevet mere vanskelige, når de 

kom tilbage på stuen efter at have været i familiegruppe. 

I det andet projektforløb blev tiden i familiegruppen delt op, så forældrene dels 

var i en lukket familiegruppe, dels deltog de på barnets sædvanlige stue. Denne 

form blev valgt for at inddrage resten af huset noget mere i projektet. Af 

forældrenes evalueringer fremgår det, at det for forældrene betød, at de så 

barnet i sit sædvanlige børnehaveliv, og blev observatør på nogle af de 

vanskeligheder barnet havde. Men på den anden side nævner flere forældre 

også, at de synes det var forvirrende at være på stuen, og at de savnede den 

tætte kontakt, de oplevede i den lukkede familiegruppe. Enkelte forældre 

bemærkede også, at de oplevede det frustrerende at være på stuen, da der var 

meget lidt personale, og at personalet var travlt optaget med de andre børn, 

hvorfor nogle forældre nærmest trådte til som hjælpere på stuen. Der er derfor 

både fordele og ulemper ved at lade forældrene deltage med børnene på 

stuerne, især fordi det kræver ekstra tid og medorganisering fra det øvrige 

personales side. Den intention som projektgruppe havde i forhold til at inddrage 

resten af huset, synes derfor ikke helt at have haft den ønskede virkning. Men 

det gav dog forældrene mulighed for at tage mere initiativ, og til at få et reelt 

indblik i, hvordan et børnehaveliv udformer sig, så ud fra et pædagogisk 
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perspektiv, fik de en unik viden og indblik i deres barns liv og trivsel i 

hverdagslivet. 

I det tredje forløb blev børnehuset ramt af en strejke, hvilket bevirkede at 

projektpædagoger og leder, ikke kunne deltage i projektet. Gruppen nåede at 

have en uge i børnehuset med hele projektgruppen, hvorefter familiegruppen 

med psykolog og talepædagog fortrak ud i naturen. Resten af forløbet blev 

gennemført udenfor huset. I dette forløb havde forældrene en stor del af 

initiativet til aktiviteter, og tog meget ansvar for at planlægge og gennemføre 

ture, ligesom de kom tæt på hinanden og de andre børn. Af forældreinterview og 

løbende evalueringer fremgår det, at forældrene savnede de snakke med 

personalet de var blevet lovet (som ene samtaler), disse var ikke mulige at 

gennemføre, da der ikke var noget sted at trække sig tilbage til. På den anden 

side fremgår det også af logbøger og interview, at den tætte kontakt forældrene 

havde med hinanden og eget barn, og med de to projektansvarlige, hvor de i det 

daglige fik meget direkte coaching på deres interaktion med barnet, indgår som 

betydningsfuldt i deres senere kommentarer og evalueringer. Der er måske det 

pudsige ved tredje forløb, at netop fordi forældrene tvunget af 

omstændighederne, var nødt til at tage meget initiativ, også positivt kom mere 

på banen i forhold til planlægning af projektet. Netop dette forhold fremstår som 

noget, der har fremmet empowerment i forældregruppen, måske mere i dette 

forløb end i de foregående? Forældrene giver i både interview og evalueringer 

udtryk for, at de har haft stor glæde af hinanden, og efterfølgende også har 

benyttet det netværk de fik opbygget i perioden. Denne frigørelse og tiltro til 

egen kraft, har samtidig medført, på trods af pædagogernes mere sporadiske 

deltagelse, at forældre i interviewet nævner, at de er mere åbne overfor 

samarbejdet med det daglige personale, end de ellers ville have været. De 

spørger mere ind til, hvordan deres barn har haft det i løbet af dagen, og de 

giver udtryk for, at de har mere lyst til at bruge personalet ved problemer 

fremover. Der er måske noget der tyder på, at empowermentaspektet træder 

tydeligst frem, når forældrene meget aktivt inddrages i tilrettelæggelsen af 

projektforløbet. Det skal dog også bemærkes, at det meget positive udfald af 

denne periode helt givet skal forstås i relation til det kendskab alle har haft til 

hinanden. Det ville ikke have kunne ladet sig gøre, hvis ikke forældrene havde 

kendt institutionen og pædagogerne, og hvis ikke psykologen og talepædagogen, 

der jo måtte stå alene med projektet en tid, havde deltaget så tæt i 

familiegruppen de foregående gange. Man kan derfor ikke konkludere at 

pædagogerne kan undværes i projektet, og at det med lige stor fordel kan 

gennemføres udenfor institutionen. Men man kan derimod konkludere, at 

forældrene godt må inddrages mere aktivt, og måske have endnu mere tid i 

gruppen til at dele deres bekymringer og løsninger med hinanden. 
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 Sammenfattende kan der peges på, at den frigørende virkning 

(empowermentaspektet) i høj grad fremmes af den aktive inddragelse af 

forældrene, den tætte kontakt der er mellem de professionelle og forældrene, og 

især de professionelles evne til at give direkte coaching og hjælp til ny 

selvforståelse i interaktionen mellem forælder og barn. Men samtidig opstår også 

denne frigørende virkning ved en erkendelse og indsigt i, at andre end den udsat 

positionerede forælder selv befinder sig i en lignede situation, og at 

problemstillingen derfor løftes ud af en individuel oplevelse. Frustrationen, 

fortvivlelsen og håbløsheden kollektiveres, og sammen udvikler forældrene med 

støtte fra de professionelle nogle redskaber og indre mod til at genoprette den 

orden og kontrol, de har tabt indadtil i familielivet. Fællesskabet fungerer 

frisættende. Børnene får nogle handlekraftige forældre, der tør tage ansvaret for 

forandringer i familielivet, hvorved børnene ikke længere er i en udsat position.  

Det er naturligvis svært på baggrund af et så lille materiale at sige noget om, 

hvorvidt de deltagende børn generelt har fået styrket deres position i 

børnehaven og er kommet i bedre trivsel på grund af projektet eller på grund af 

andre omstændigheder. Men ifølge Per Schultz Jørgensens risiko forskning, er 

det nærliggende at pege på, at der er en sammenhæng mellem forældrenes 

hverdagscoping og barnets trivsel, og derfor må det antages, at projektet 

gennem forældrenes øgede coping strategier har forbedret børnenes trivsel og 

derved muligheder for positionering i de lærende og udviklende fællesskaber i 

børnehave og senere skoleforløb. Balancen i den indre familiedynamik er blevet 

genoprettet, familiens relationer er blevet styrket, bekymringerne for børnene er 

forsvundet, og børnenes situation væsentlig forbedret. 

 

 

6. VIDENSPRODUKTION I KLEMENSKER BØRNEHUS 

FAMILIEPROJEKT 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på udvalgte dele af den samlede mængde af 

viden, der er udviklet i projektet. Der er naturligvis mange områder, der kunne 

sættes fokus på, men i denne rapport er der valgt at fokusere på to 

hovedområder; 

 

 Familier i udsatte positioner og de vanskeligheder barnet herved bringes i 

 Kvinderne som bærer af den største del af omsorgsbyrden, og hvordan projektet 

hjælper kvinderne til at frigøre ressourcer til samvær med børnene 
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Arbejdsmetoden i de tre gennemførte forløb har samlet set udviklet et bud på 

hvordan et udvidet forældresamarbejde kan foregår i et dagtilbud. Den 

systematiske dokumentation og refleksion gennem hele forløbet, har skærpet de 

medvirkendes opmærksomhed på, hvad der virker, og hvad der har uønskede 

virkninger i forhold til en pædagogisk praksis, hvor forældre tager ansvaret for at 

komme tættere på en forståelse og forholdemåde til eget barn. 

Projektet giver imidlertid også anledning til, at fundere nærmere over, hvad der 

ligger til grund for, at nogle børn og familier oplever, at deres hverdagsliv 

bringes i en vanskelig og sårbar position, uden at de som gruppe betragtet 

nødvendigvis alle som enkelt familie falder ind under en traditionel kategori af 

udsatte familier. Flere forældre nævner, at de ikke ser sig selv som en 

”problemfamilie”, og projektgruppen nævnte også et par gange i den løbende 

evaluering, at der var tilmeldt forældre, de ikke umiddelbart havde anset som 

mulige deltagere, men som viste sig at være i vanskeligheder, da de lærte dem 

nærmere at kende. 

 

6.1. Børn og familier i udsatte positioner, - en følge af det radikaliserede 

moderne. 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på en projektudviklet viden om de 

vanskeligheder, et barn kan være positioneret i som følge af et presset familieliv. 

Når man indenfor et traditionelt perspektiv3 ser på hvilke børn, der er udsatte, 

anvendes ofte parametre som forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, 

uddannelsesforhold, økonomi, boligforhold, familiens ressourcer og sociale 

netværk. Børn fra udsatte familier vil almindeligvis opfattes som børn, der 

kommer fra familier, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet er fraværende eller 

svingende, hvor økonomien er lav og forældreressourcerne er svage. 

Dette projekt var fra starten tænkt som et forebyggende og socialt 

intervenerende projekt, og skal fortsat forstås således, men målgruppen viste sig 

at være meget bredere end oprindelig tænkt. Projektets form og indhold viste sig 

også at ramme en udsat, men ikke nødvendigvis ressourcesvag forældregruppe, 

hvor barnet var blevet symptombærer af den udsathed, der midlertidigt havde 

ramt familien. 

Udgangspunktet for projektet var bl.a. at udvikle en indsats i forhold til de børn, 

der fremviste tegn på mistrivsel, men som ikke var berettiget til støtte fra 

                                                           
3 Når der her tales om traditionelt, henvises til de klassiske kategorier om udsathed, der 

anvendes i bl.a. forskning fra SFI. Ligeledes henvises til risikoforskning, både dansk men 

også international. Se bl.a. NVIE rapporten ”Samarbejde om børn med særlige behov, 

Bornholms regions kommune” 
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specialkorpset. Der var det særlige ved denne gruppe børn, at de var i mistrivsel 

eller ekskluderet fra de udviklende og lærende fællesskaber, ikke grundet noget 

inden i barnet, (altså noget der kunne sættes diagnose på, fejl og mangler) men 

at deres mistrivsel måtte forstås i relation til barnets samlede familiemæssige 

situation.  

Projektet havde derfor også til formål i samarbejde med forældrene at styrke 

børnenes mestring af børnehavelivet. Samtidig var der ikke tale om børn med 

specifikke udviklingsmæssige vanskeligheder4, hvilket måske har gjort det muligt 

for en gruppe af forældre med ressourcer, at se sig som deltagere i projektet. 

Projektet har ikke på noget tidspunkt afvist nogen fra deltagelse, og grundet den 

økonomiske kompensation forældrene havde mulighed for at opnår ved 

deltagelse, har der også været lagt op til at en bred skare kunne melde sig.  

I gennemgangen af deltagergruppens beskrivelse af deres vanskeligheder og 

bekymringer, synes en interessant viden om det moderne familieliv at træde 

frem. 

Evalueringen og den viden, der kan trækkes ud af projektet, viser således, at 

den traditionelle betegnelsen ”udsat familie” på nogen områder er misvisende, 

og ikke indfanger, hvori familiens vanskeligheder består. Begrebet ”udsat 

familie” er endvidere misvisende i den forstand, at det indskriver sig i en bestemt 

forståelse af ”udsathed”, og derved lægges der op til nogle bestemte typer af 

indikationer for en families udsathed, som samtidig lukker for at andre 

indikatorer kan i-tale-sættes. Herved lukkes også for at en forståelse af, hvad 

der sætter de ramte børn i vanskeligheder og for hvilke former for støtte 

familierne vil profitere af. Dette kan medvirke til at forhindre en i-tale-sættelse af 

denne problemstilling, så nævnte gruppe af børn kan modtage den hjælp og 

støtte, der forhindrer at de fastholdes i en eksklusionsramt position. 

Noget tyder på, at deltagerne (familierne)i dette projekt snarere befinder sig i 

socialt udsatte positioner, end at de skal ses som udsatte i en traditionel 

videnskabelig samfundsmæssig forståelse. Sammenfaldende for disse familiers 

vanskeligheder er, at de af forskellige årsager er positioneret eller positionerer 

sig i en sårbar og udsat position set i forhold til at få familielivet til at fungere. 

Familiens indre dynamik presser nogen af familiemedlemmerne ud i en udsat 

position, der får indvirkning på relationerne i de fællesskaber, de forventes at 

indgå i. Hvis man i stedet for at anvende begrebet ”udsat familie” ser familiens 

situation som en position i et samfundsmæssigt fællesskab, ændrer det både 

forståelsen for familiesituationen og retningen for den pædagogiske indsats. 

                                                           
4 Enkelte af de deltagende børn har dog haft vanskeligheder indenfor tale-høre området. 

Der er dog ikke fokuseret nærmere på i denne rapport, hvori disse vanskeligheder 

bestod, og hvilken betydning tale-høreproblemer specifikt har på de vanskeligheder der 

kan opstå i en familiemæssig sammenhæng. 
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Resultatet af den udsatte position familierne befinder sig i, skaber interne 

familiemæssige vanskeligheder, relationerne i familien sættes under pres, og 

børnenes trivsel og aktive deltagelse i børnefællesskaberne rammes. Alle de 

deltagende familiernes historier er forskellige og unikke, men det der træder 

frem som markant for disse familier er samtidig, at der er tale om 

vanskeligheder, der kunne forstås som en følge af det radikaliserede moderne 

samfunds generelle pres på familielivet og familiedynamikkerne. 

 

6.2 Udsatte positioner i det radikaliserede moderne. 

Der er træk ved det moderne samfund som øger graden af risiko for eksklusion 

og manglen på ressourcer til selv at løse den sårbare position, den enkelte er 

placeret i. 

”Modernitetssamfundet er i den forstand også et risikosamfund, fordi der er 

tale om relations-sårbarhed, både på individ- og familieplan. Denne 

sårbarhed er til stede som en udsathed overfor momentane eller gradvise 

svækkelser af tilknytninger. Og det er en sårbarhed der er til stede som en 

generel betingelse.” (Schultz Jørgensen, 1999:405) 

Begrebet risiko-samfundet er oprindelig introduceret af den tyske sociolog Ulrich 

Beck i slutningen af 1980’erne. (Bech 1997) Bech taler om at 

modernitetssamfundet medfører en risiko-skæbne, som alle mennesker 

underlægges. Risiko-skæbnen hænger i høj grad sammen med nedbrydningen af 

de traditionelle fællesskaber, og fokuseringen på individualiseringen. Det er 

denne individualisering, der er med til at sætte familien under pres.  

I det radikaliserede moderne er alle frisatte, individualiserede, og dybt 

afhængige af evnen til at bevare selvkontrollen og tilknytningen til de netværk, 

der er tilgængelige i hverdagslivet. Familien kan i dag også anskues som et 

netværk, som mest er bundet sammen af kærlighed, en individuel indre 

oplevelse, idet der ikke længere er nogen ydre nødvendighed som f.eks. 

økonomi, der binder parterne til at fastholde et fællesskab. Et familieliv er i dag 

ligeså meget et netværk af individer med egne interesser og behov, som det er 

en fælleshed, af værdier og sammenhold. Familien rummer både sikkerheds- og 

usikkerhedsmomenter på en og samme tid. Individualiseringen kan for mange 

medføre, at de vanskeligheder en familie midlertidigt bringes eller bringer sig i, 

opleves individualiseret og som et ansvar, det enkelte familiemedlem selv må 

tage på sig. 

”Når der var andre, kunne man jo godt se at man ikke var anderledes, de 

andre havde også noget. Man havde lov til at snakke om det problem man 

nu synes man havde, at der var nogen der ville lytte og komme med gode 
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råd. De var fantastiske til at lege med børnene og til at snakke med os. Man 

lærte de andre forældre at kende, det giver en tryghed, så kender man hvor 

de andre børn kommer fra. Det giver en tryghed. Man er privilegeret når 

man får lov til at prøve noget sådan.” (forældreinterview) 

Det giver en tryghed at vide, at man ikke er den eneste, der oplever at 

familielivet sættes under pres, og ved at dele sin bekymring med andre i en 

lignende situation, opstår et midlertidigt fællesskab, der giver den enkelte modet 

og kræfterne tilbage, så de vanskeligheder familien oplever, kan angribes og 

minimeres. Men det kunne antages, at en sådan støtte også samtidig 

forudsætter, at der i familien tidligere har været kontrol og tro på egen mestring 

af familielivet. 

Som det er nævnt tidligere, så er det ikke dækkende at bruge begrebet udsat 

familie. For hvad er et udsathedsbegreb? I bogen ”familier og børn i en 

opbrudstid” diskuterer forfatterne Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion 

Sommer netop udsathedsbegrebet. Her siger de; 

”At være en udsat familie er ikke nødvendigvis noget, som familien selv 

oplever at være. Det er i vid udstrækning en beskrivelse (kategorisering) 

som foretages af andre, ikke mindst af de sociale myndigheder eller de 

forskere der studerer familier med vanskeligheder – og bagefter skriver om 

dem! Udsathed er en etikette eller social diagnose, der har et vist skær af 

objektivitet, men som alligevel på mange måder er en både usikker og 

risikabel kategorisering, der har karakter af stempling.” (Dencik et 

al.2008:279) 

I virkeligheden handler det mere om sammenhængen mellem belastninger og 

ressourcer, og altså mere om, hvordan familien er i stand til at håndtere de 

enkelte belastninger. De 3 forfattere opstiller en model, hvor der tages 

udgangspunkt i at belastningerne kan ramme familien forskellige arenaer; den 

offentlige, den private og den personlige arena. Netop på grund af 

individualiseringen og familien som netværk, findes der større eksponering for en 

udsathed. 

De deltagende familier er ikke en entydig størrelse, de er ikke nødvendigvis 

ressourcesvage i traditionel forstand, og de er heller ikke som gruppe 

karakteriseret ved at være samfundsmæssigt marginaliseret. Det er ikke en gang 

sikkert, at de ville beskrive sig selv som udsatte, hvilket flere også giver udtryk 

for i de foretagne interview.  

Men hvilke træk går så igen, og hvad kan man som pædagog være opmærksom 

på i forhold til at kunne støtte og guide disse familier? 
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Flere forældre fortæller om det at være alene om bekymringerne, og at opleve at 

det er flovt og pinligt at være positioneret som en dårlig forælder med et barn, 

der har en voldsom adfærd. Man kan ikke rigtig gå nogen steder, og forældrene 

pålægger sig selv skyld og isolerer sig fra fællesskaberne. Bekymringen for 

børnene vokser, nogen beskriver, at de var begyndt at se deres børn som 

kommende mobbeofre, som børn uden venner, og som børn, der ganske enkelt 

ikke ville kunne klare sig, når de startede i skolen.  

Individualiseringen er et af det radikaliserede samfunds mest 

sårbarhedsskabende træk, og det betyder at familien selv må tage 

bekymringerne på sig. Familien selv er også underlagt individualiseringen, så det 

er ikke sikkert at forældrene indbyrdes deler bekymringen, men snarere tager 

den på sig individuelt. Det ses bl.a. i forældre interviewene ved, at de ikke i 

familien er enige om, hvor stor bekymringen er, og de deler den ikke altid med 

hinanden. 

Et andet fællestræk for disse familier er, at den sårbarhed og usikkerhed som 

opstår som følge af, at familiedynamikken sættes under pres, medførte at barnet 

blev en indikator for familiens udsatte position. Barnet reagerede på den 

usikkerhed de enkelte forældre i familien oplevede, og kom herved i mistrivsel. 

En mistrivsel som hurtigt kunne blive til en udsat position i børnefællesskaberne, 

og derved befandt samtlige børn sig i fare for at blive ekskluderet. 

 

6.3 Kvindernes særlige belastninger og mulighed for frisættelse i 

projektet 

Der er meget i projektet, der tyder på, at kvinderne/mødrene foruden at bære på 

en stor del af bekymringen for barnets manglende trivsel, også i overvejende 

grad var den største bærer omsorgsbyrden i hjemmet.  

”Jeg er blevet bedre til hjemme at sige pyt med det vasketøj, eller pyt med 

det rengøring..  eller jeg har jo gået meget, meget op i min have, elsker jo 

min have, det har jeg nu fundet ud af, at det er jo fint nok, men det er der 

bare ikke tid til med tre børn, (…….). det er blevet bedre, at tilsidesætte 

mine egne behov, også i forhold ”XX”(hendes mand), men det man skal lige 

lave noget om på sin hverdag. For jeg gik jo hjemme, og jeg kunne godt gå 

hjemme i fem år endnu, men det går jo bare ikke. ” (forældreinterview) 

En anden forælder fortæller; 

”Vi har fået det meget roligt derhjemme….Jeg har haft  meget med før, i 

min familie har huset altid været cleanet, og rengjort og lignet en eller 

anden form for  ”Bo Bedre hjem ”. Det har jeg altid fulgt efter, men efter 
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jeg er startet i gruppen, var der en der sagde, jamen er der nogen, der 

brokker sig hvis det flyder hjemme hos dig, tja, næh, det var der jo ikke, så 

nu lader jeg hele lortet stå til ungerne er kommet i seng, og så går jeg i 

gang med at rydde op i en time til halvanden, sætter vasketøj på,…når de 

kommer hjem, så er det dem (ungerne)jeg bruger tiden på, i stedet for alt 

det huslige…jeg kan lade det ligge, jeg irriteres ikke over vasketøjet der 

ligger i bunker,(…) før skubbede jeg dem hele tiden væk, og lige et øjeblik, 

og så blev et øjeblik til to øjeblikke, og det blev aldrig til noget. Så det har 

jeg ligesom lært, at hvis folk ikke kan klare rodet kan de bare blive væk(,..) 

før kunne jeg mange ting på en gang, men nu er det kun ungerne, nu 

bruger vi tiden sammen…” (forældreinterview) 

Kvinderne i disse interview har ved at deltage i gruppen fået et andet syn på sig 

selv og deres andel i husarbejdet, hvilket både frigiver tid til børnene og samtidig 

hjælper dem med at genvinde den tabte kontrol i familielivet. Det er ofte de 

mange konflikter med børnene, der giver en oplevelse af manglende kontrol, og 

især at konflikterne trappes op, og bekymringerne herved øges. 

I 2002 afsluttede Else Kristensen og Mai Heide Ottosen SFI rapporten om børn 

familier i Danmark. Her taler de om det pres familien pålægges i det moderne 

samfund, og de har undersøgt de konsekvenser, dette pres har på børnene. 

Forældre tilbringer oftest mange timer på arbejdsmarkedet, hvilket også gælder 

for mødrene. 70 % af de danske mødre (i 2002 tal) befandt sig på 

arbejdsmarkedet, og heraf arbejder 2/3 på fuld tid. (Kristensen 2002:14) Det 

diskuteres ofte i denne forbindelse om det påvirker børnene, at forældrene har 

så mange timer på arbejdsmarkedet, men det kan forskerne ikke påvise i deres 

undersøgelse. Men de peger på, at der er en sammenhæng mellem det gode 

arbejdsliv og det gode familieliv. I Klemensker projektet ved vi ikke om 

forældrene generelt har følt sig presset i deres arbejdsliv, men noget tyder dog 

på, at der i flere tilfælde er tale om forældre, der er presset arbejdsmæssigt5. 

Det gennemgående træk er, at forældrene har korte uddannelser, nogle er under 

uddannelse. Flere af de deltagende familier har mere end et barn, oftest flere 

børn i alderen mellem 0 -10 år. Fordelingen mellem ægtefællerne i projektet har 

vist et mere traditionelt kønsrolle mønster, hvor mændene bærer den største del 

af forsørgerbyrde og kvinderne bærer omsorgsbyrden. Kristensen et al har også 

undersøgt dette fænomen. Her omtaler forskerne det som forældrefælden. I 

deres undersøgte familier, har den ene halvdel en ligelig fordeling i hus- og 

omsorgsarbejdet, men den anden halvdel er mere traditionel. De peger 

endvidere på, at når familierne er gift og har fået børn, så bliver fordelingen 

mere og mere traditionel. Dette er ikke specifikt undersøgt i Klemensker 

projektet, men af de foretagne interview fremgår det dog ofte, at kvinderne 

                                                           
5 Nogle interview tyder på, at enkelte af forældrene har været i en yderst presset 

arbejdssituation. 
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tager hovedansvaret for hjemmet og børnene. Det er ligeledes et aspekt, 

kvindernes store omsorgsbyrde, projektgruppen har peget på i samtlige løbende 

evalueringer. 

I Klemensker projektet var det ikke kun mødre der deltog i projektet, der var 

også deltagende fædre6. Men når mødrene fortæller om deres udbytte af 

projektet, fremhæves bl.a. den betydning det har haft for deres tidsforbrug på 

hjemmet. (Se tidligere citat) Mange peger på, at de er blevet mere afslappede, 

og at de ikke går så meget op i ”det perfekte” derhjemme mere. Tiden anvendes 

på børnene, og så må det andet vente, eller mændene må deltage noget mere. 

Den viden der her kan udtrækkes i forhold til kvindernes ofte store omsorgsandel 

i hjemmet samtidig med deres ansvar for husarbejdet viser, at tid til børnene er i 

fare for at blive fravalgt grundet et øget pres på husarbejdet. Det kan også 

tænkes, at den orden som kvinderne kan opnå i forhold til hjemmets gøremål, 

kompenserer for den manglende orden(uro og kaos), som relationsarbejdet med 

børnene giver anledning til.  

Det er i al fald tankevækkende, at mange af kvinderne i dette projekt oplever at 

få styrken og troen på sig selv tilbage som forælder. Ikke kun at de oplever at 

have genvundet kontrollen med børnene, men at det har en mærkbar virkning 

for barnets mulighed for at mestre sit børnehaveliv. 

 

Et lys i mørket 

Forleden var vi lige ved at være tilbage til gamle dage! Da jeg afleverede 

Mikkel, var han igen vranten og sur, og ville ikke afleveres. Jeg fandt ud af, 

at det var fordi han nu ikke kunne se mig fra vinduet, når han vinkede 

farvel. Han sagde, børnehaven var dum! Først tænkte jeg, det er da 

irriterende, nu gik det lige så godt, jeg kan da ikke lave om på, at det er 

mørkt udenfor, og at han ikke kan se mig! Da jeg kørte på arbejde, fik jeg 

en idé. 

Næste morgen da han igen sagde det med den dumme børnehave, og at 

jeg ikke måtte gå, sagde jeg; ”Ved du hvad Mikkel, jeg har en overraskelse 

til dig” han kiggede på mig. ”Se her, her har du en lommelygte, og jeg har 

også en. Nu stiller du dig hen i vinduet, og så kan du kigge ud i mørket, og 

se mig vinke med lygten. Så kan du se min tændte lygte, og så tænder du 

din og vinker til mig, med lygten”. Det syntes han var sjovt, og nu er der 

ikke noget mere om morgenen. Og jeg sørger for altid at have ekstra 

                                                           
6 Både mødre og fædre er interviewet. 
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batterier liggende ude i bilen, for tænk hvis lommelygten løb tør for strøm! 

(Narrativ fra forældreinterview) 

 

 

7. HVAD VIRKER FOR HVEM UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER? 

Samtlige deltagere, både forældre og børn har profiteret af at deltage i projektet. 

Børnene har profiteret grundet forældrenes genvundne kontrol i eget liv, og 

deraf ændrede relation til barnet. Forældrene har i familiefællesskabet atter 

positioneret sig som ansvarlige og handlekraftige forældre i forhold til barnet, 

hvilket har medført, at barnet har fået frisat energi til at kunne positionere sig 

anderledes i børnehavelivets fællesskaber. For hvert barn og familie har 

processen været forskellig, og enkelte børn og forældre kan eventuelt fortsat 

have brug for særlig støtte, til at fastholde den positive udvikling. 

 

7.1 Følgende aspekter af projektet har en gavnlig og mærkbar virkning; 

 Lokal forankring i eget og dagligt miljø, eget børnehus 

 Kendte professionelle der kan bruges efter indsatsens afslutning 

 Samværet med andre børn og forældre fra eget børnehus 

 Opstilling af fokuspunkter for forandring i projektforløbet 

 Fastholdelse og løbende evaluering af fokuspunkter i form af forældresamtaler 

 Direkte og konkret coaching af forældre-barn interaktionen 

 Inddragelse af forældre i planlægningen af hverdagen i projektperioden 

 Engagerede og nærværende professionelle 

 Det tværfaglige samarbejde i projektgruppen og den deraf brede viden og 

kompetencefordeling 

Der har i nærværende 3 projektforløb ikke været tale om en gruppe meget 

marginaliserede og ressourcesvage forældre, (som projektbeskrivelsen lægger 

op til), der er mere tale om familier med mulighed for at genvinde og få adgang 

til de midlertidigt tabte og ubrugte ressourcer. Det betyder dog ikke, at 

familiernes problematikker ikke har været væsentlige, eller ikke er af en 

karakter, hvor børnene er i fare for at blive ekskluderede fra det daglige lærings- 

og udviklingsmiljø. Alle de deltagende familier må anses for at være familier i en 
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udsat position, hvor ”familier i udsatte positioner” kan betyde, 1)at alle i familien 

er udsatte eller 2)at nogen, oftest det ene af børnene, befinder sig i en udsat 

position. Opmærksomheden skal rettes på, at de forældre som både socialt og 

arbejdsmarkedsmæssigt befinder sig i en udsat position, måske også kan være 

positioneret, så de ikke selv ser muligheden for at benytte sig af et tilbud som 

Familiegruppen i Klemensker Børnehus. Det må derfor overvejes, om projektet 

(Familiegruppen)overvejende taler til (eller i denne omgang har talt til) en særlig 

gruppe af forældre, som i forvejen har ressourcer, mere end projektet taler til 

(og har talt til) forældre, der ikke umiddelbart ser sig i stand til at mobilisere 

disse ressourcer. Dels kan disse forældre måske ikke tage fri fra arbejde eller 

andet (trods den økonomiske kompensation), dels ser de muligvis ikke sig selv 

som deltagere i et projekt, hvor de er aktive deltagere i egen forandringsproces. 

Dilemmaet kan ligge i metoden, idet det er frivilligt at deltage, og derved kan der 

være grupper som mere aktivt skal opfordres til at deltage, idet de ikke selv 

tager initiativet. Det handler derfor om her, at udvikle en tilgang, hvor de 

professionelle i barnets og familiens daglige miljø gør det muligt for alle, at tage 

dette frivillige tilbud til sig uden, at der er tale om tvang. Her ligger også en 

opgave for andre end pædagogerne i institutionen, idet f.eks. talepædagogen 

som kommer i hjemmet eller andre, der er i kontakt med familien, også er 

bekendte med muligheden for deltagelse i Familiegruppen. Når det fremhæves 

som vigtigt, ligger der også i dette, at forskning indenfor community psykologien 

netop viser (Berliner 2004) at fællesskabet rummer muligheder for 

empowerment, og derved en mulighed for mindre klientgørelse og identitetstab 

som familie. Hjælp til selvhjælp er ikke noget, der er forbeholdt eller kun kan 

anvendes overfor ressourcestærke forældre, meget tyder på at det kan gavne en 

stor gruppe af familier i udsatte positioner.  

Dette projekt viser, at der indenfor en relativ kort periode, og med 

overkommelige midler, kan genetableres en positiv balance i en families udsatte 

position. Det skyldes især de valgte metoder og deres virkning. F.eks. 

empowerment aspektet, altså at forældrene ved hjælp af konkret støtte fra 

professionelle og andre forældre, hurtigt får redskaber til at ændre deres relation 

til barnet. Et andet positivt element i Klemensker børnehus familieprojekt er, at 

det foregår i børnenes vante omgivelser, og at forældrene får støtte fra de 

professionelle som dagligt omgås familien og som efter projektet, kan fastholde 

familien i de gode relationer. SFI forskning (bl.a. Social arvs projektet, 7 års 

børneliv) peger på, at der i Danmark er 15-20 % børn, der befinder sig i en 

udsat position for at blive ekskluderet af de betydningsfulde fællesskaber. Heraf 

er der 9 % børn der kommer fra ressourcesvage familier (Else Kristensen i ”7 

årsbørnelivs-undersøgelsen”). Derfor anbefales det, at projektet videreudvikler 

metoden til også at få inddraget de familier, som tilhører den mere 

ressourcesvage gruppe. 
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Den tilslutning projektet har haft i Klemensker Børnehus må dog fremstå som et 

selvstændigt punkt for opmærksomhed. Det tyder på, at der hos moderne 

forældre er en efterspørgsel på støtte til at modstå det samfundsmæssigt skabte 

pres, der kan bringe en familie i en udsat position. Et spørgsmål er, om ikke 

netop dette projekt har vist, at der et behov for støtte, både hos de 

ressourcesvækkede som ressourcesvage forældre, og hvor støtten især handler 

om empowerment. Måske kan efterspørgslen fra den aktuelt deltagende 

forældregruppe i Klemensker børnehus også ses som en af forklaringerne på den 

massive vækst i henvisninger til PPR af børn med AKT problematikker (adfærds-, 

kontakt- og trivsels problemer)? Hvis det er tilfældet, så er en indsats i 

børnehavelivet rettet mod forældre og barn en virkningsfuld forebyggende 

indsats, hvor forældrene relativt hurtigt genvinder kontrollen og balancen i 

familielivet med positiv virkning for barnet. Opmærksomheden må også rettes 

mod, at disse børn har fået hjælp til mestring af deres børnehaveliv, grundet 

forældrenes genvundne ressourcer og kontrol, og derved befinder en gruppe 

børn sig ikke længere i en udsat position, der på længere sigt kunne have 

medført dårlig skoletrivsel og hindringer for læring. 

 

7.2 Anbefalinger  

Det anbefales; 

 At fastholde en projektform, hvor familiegruppen ligger i institutionens 

eget regi, og tilrettelægges af de professionelle, der i forvejen er omkring 

barnet. 

 At metoden, muligheden for deltagelse i familiegruppe, gøres permanent. 

f.eks. i form af et familiegruppeforløb om året.  

 At fastholde den udviklede viden og erfaring fra projektforløbet, f.eks. ved 

at anvende projektgruppen som ressource for andre institutioner 

 At forfine frivillighedsaspektet i metoden, således at projektet også opnår 

at tiltrække den mere ressourcesvage gruppe af forældre. 

 At der videreudvikles på projekterfaringerne, så de kan anvendes generelt 

i dagligdagen i det almene dagtilbud. 
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