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FORORD 

Det er ikke muligt at give et fuldstændigt billede af en udviklingsproces, der har strakt 

sig over flere år, og som har involveret rigtig mange mennesker. Valget af evaluerings-

design bliver bestemmende for det blik evaluator kigger ind i feltet med. I denne evalu-

ering har der været et ønske om at kunne uddrage effekten af udvikling og implemente-

ring af anerkendende pædagogik for de udviklingshæmmede borgere. Heldigvis kan 

man sige har det vist sig mere kompliceret end som så at måle effekten. For udvik-

lingshæmmede borgeres liv lader sig ikke fange ind af interviewskemaer og videoopta-

gelser. Med de metoder kan man belyse et udsnit af de udviklingshæmmedes liv, men 

det fortæller ikke hele sandheden. Kan man så slet ikke sige noget om effekten? Jo det 

vil læsningen af rapporten vise. Man kan sige noget, men ikke alt. Noget som kan ka-

ste lys over det vigtige pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede borgere.  

 

Der har gennem de senere år været meget fokus på anerkendende pædagogik. I dette 

projekt har man været tidligt ude med at udvikle og implementere anerkendende pæ-

dagogik i forhold til udviklingshæmmede borgere i Tønder Kommune. Så tidligt at man 

ønskede at dokumentere udviklingsprocessen med en evaluering. En anerkendende 

tilgang for det pædagogiske arbejde er imidlertid en mangfoldig størrelse, som ikke 

bare lige lade sig fange ind af en evaluering. Det er et felt i stadig bevægelse, hvor 

man med evalueringsmetoderne kan indkredse vigtige elementer i en anerkendende 

pædagogisk praksis, som har betydning for om de udviklingshæmmede borgere får et 

godt og værdigt liv.  

 

Jeg vil på vegne af videncenter for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt ar-

bejde, UC Syd udtrykke en meget stor tak til de udviklingshæmmede borgere, som har 

sagt ja til at lade sig både interviewe og videooptage og dermed givet os lov til fra det 

perspektiv at få et indblik i deres liv.  Jeg vil også sige en meget stor tak til de ledere, 

som tog initiativ til projektet og som med stort engagement og vedholdenhed sørgede 

for at ideerne blev omsat til konkret daglig praksis og som gav os mulighed for at få 

indblik i den pædagogiske udviklingsproces. På videncentrets vegne vil jeg endvidere 

sige mange tak for et givende og dynamisk samarbejde vi i Videncentret har haft med 

styregruppen for projektet: 

 

- Områdeleder Inge Hansen 

- Centerleder Karen Petersen 

- Centerleder Kirsten Kristensen 

- Ledende hjemmevejleder Tove Lorentzen 

- Værkstedsleder Kirsten Damm 

- Pædagog Kirsten Villadsen 

- Pædagog Birgit Nielsen 

- Pædagog Signe Høeg 

- Konstitueret leder/pædagog Conny Grau Hansen 

- Specialkonsulent Karen Madsen 
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Mens der har været stor stabilitet i styregruppedeltagelsen fra Tønder Kommunes side 

med en kerne af deltagere, der har været med fra begyndelsen til afslutningen og 

gennem hele processen har haft blik for at sikre ejerskab til projektet blandt pædago-

ger og beboere, har deltagelsen fra Videncenter for specialpædagogik, socialpædago-

gik og socialt arbejde i styregruppen været præget af flere udskiftninger.  

Mette L. Schneefeld trådte først ind i, derefter Hanne Toft, derefter Jytte Hansen og til 

sidst Anton Niemann Jensen. 

  

Endelig vil jeg udtrykke en stor tak til mine kolleger i Videncentret, som har bistået med 

dataindsamling og analyse. Tak til Bo Morthorst Rasmussen for evalueringsdesign, 

som gav store udfordringer, da trådene skulle bindes sammen til denne rapport. Tak til 

Mona Gerstrøm, Bodil Gerstrøm, Finn Thomsen og André B. Danielsen for bistand 

med dataindsamling og videoanalyse. 

 

En særlig tak til Anton Niemann for dataindsamling og analyse og ikke mindst sparring 

og opmuntring gennem hele processen. 

 

 

Jytte Hansen 

 Konsulent 

Juni 2009 
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PROJEKTETS BAGGRUND OG FOKUS 

Med denne rapport, som er en evaluering af projekt Udvikling og implementering af 

anerkendende pædagogik i Tønder Kommune1, ønsker Videncenter for specialpæ-

dagogik, socialpædagogik og socialt arbejde at bidrage til en fortsat refleksion og dia-

log om udviklingen af det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede borgere. 

Fra idé til projektbeskrivelse 

Projektet har haft et langt forløb fra ideen blev født til projektet var gennemført. Idéud-

viklingen begyndte i sommeren 2004, hvor ledende hjemmevejleder Karen Petersen i 

Tønder Kommune tog initiativ til samle en kreds af ledende hjemmevejledere fra andre 

kommuner på den Sønderjyske vesteregn2, en konsulent fra Sønderjyllands Amt og 

undervisere fra Pædagogseminariet I Aabenraa. Denne gruppe slog de første streger 

til projektdesignet og inviterede undervejs flere parter med til at give inspiration til pro-

jektet. I juni 2005 var projektbeskrivelsen klar til at blive præsenteret for de pædagoger, 

der skulle medvirke i projektet. Det var pædagoger og ledere, som var ansat i bofæl-

lesskaber og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede i Tønder Kommune. Pro-

jektbeskrivelsen blev desuden sendt af sted med ansøgning om økonomiske midler 

dels til at gennemføre projektet i praksis og dels til følgeforskning som UC Syd3 skulle  

stå for. 

Styregruppen - et forum for overblik 

Ud af projektgruppens midte blev der nedsat en styregruppe, som traf beslutninger om 

projektets forløb. Styregruppen blev sammensat af ledende hjemmevejledere fra de 

medvirkende kommuner, to tillidsrepræsentanter for pædagogerne og en repræsentant 

fra Videncentret for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt arbejde. Der har i 

sagens natur været nogle ændringer i sammensætningen af styregruppen, men der har 

været en fast kerne, der har fulgt projektet fra begyndelsen til slutningen. Karen Peter-

sen, Inge Hansen og Kirsten Kristensen har været med hele vejen igennem og sikret 

vilkårene for, at projekt- ideerne blev ført ud i praksis og blev implementeret i det dagli-

ge pædagogiske arbejde. De har også sørget for at invitere nøglepersoner fra flere 

dele af den kommunale organisation med som medlemmer i styregruppen, således at 

der kontinuerligt var mulighed for at projektet udviklede sig i dialog med ledere og pæ-

dagoger fra hele praksisfeltet. Styregruppen blev et centralt forum for overblik over 

økonomi og de pædagogiske udviklingsprocesser. For styregruppen var stedet hvor 

der blev fulgt op på hvordan projektet levede i de enkelte enheder, ligesom den var 

stedet for at træffe beslutninger om hvordan man kunne afhjælpe de problemer der 

opstod undervejs og som skabte forhindringer for at projektets ideer blev til virkelighed.  

                                                
1
Ved projektets start var det Skærbæk, Nr. Rangstrup, Løgumkloster, Bredebro, Højer og Tøn-

der Kommuner, som efter kommunalreformen 1.januar 2007 blev til Tønder Kommune.  
2
 Skærbæk, Nr. Rangstrup, Løgumkloster, Bredebro og Højer kommuner  

3
 Pædagog seminariet i Aabenraa blev ført en del af CVU Sønderjylland, som senere blev til 

professionshøjskolen University College Syd – UC Syd. I det følgende vil UC Syd blive brugt 

som betegnelse for de dele af organisationen, som nu er en del af UC Syd. 
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En organisatorisk sidegevinst 

Initiativet til at invitere ledende hjemmevejledere og pædagoger med fra de andre 

kommuner på den Sønderjyske Vesteregn gav den sidegevinst, at projektet også kun-

ne skabe et grundlag for at udvikle samarbejdslinjerne med de kolleger, som skulle 

blive en del af den nye Tønder Kommune. Ved at invitere alle pædagoger og ledere fra 

disse kommuner med i projektet blev der åbnet mulighed for at skabe et fælles funda-

ment for den pædagogiske indsats over for udviklingshæmmede i den nye Tønder 

Kommune. Evalueringen viser, at det i høj grad er lykkedes. 

For egne økonomiske midler 

Da det viste sig mere vanskeligt end forudset at få eksterne midler til projektet beslut-

tede styregruppen at iværksætte projektet med de midler, de selv kunne skaffe. For 

styregruppen ville ikke lade sig bremse af de mange afslag på ansøgninger om ekstern 

økonomisk støtte. Man blev således enige om at prioritere de uddannelsesaktiviteter, 

der var knyttet til projekt ”Udvikling og implementering af anerkendende pædagogik”, 

så alle efteruddannelsesmidler blev anvendt til disse temadage og kurser. Det gav mu-

lighed for at få projektet til at leve i den daglige praksis. Derimod så det mere sort ud 

for planerne om at lave følgeforskning. I første om gang var det kun første del af en 

undersøgelse blandt brugerne, der blev gennemført og formidlet til projektet som en del 

af grundlaget for udviklings- og implementeringsprocessen. Først efter afslutningen af 

projektet i december 07 viste der sig en mulighed for at skaffe økonomiske midler – 

igen inden for egne rækker - til at gennemføre en evaluering af projektforløbet med 

udgangspunkt i ideerne i projektbeskrivelsen. 

Bruger - beboer – borger? 

I dagligdagen bliver de udviklingshæmmede omtalt som borgere med nedsat funkti-

onsevne. Med streg under borger. For at understrege, at de er borgere på lige fod med 

andre borgere og med samme rettigheder som alle andre borgere. 

I projektforløbet har der været anvendt flere betegnelser for de udviklingshæmmede. I 

brugerundersøgelsen, hvor perspektivet er at de brugere af bofællesskaber og aktivi-

tetstilbud er det bruger, der er betegnelsen for de udviklingshæmmede. I andre dele af 

projektet er det beboer, som bliver anvendt.  

Disse betegnelser er ikke anvendt for at underkende de udviklingshæmmedes borger-

status, men fordi de betegnelser hører sammen med den del af evalueringen, som de 

er anvendt i. Brugerundersøgelsen – her er det brugervinklen. I Videoundersøgelsen er 

det beboervinklen, der er i fokus.  

Fokus på brugernes behov og ønsker 

I centrum for projektet var næsten 100 udviklingshæmmede brugere i bofællesskaber 

og aktivitetstilbud i Tønder Kommune og lige så mange pædagoger. Med den bruger-

undersøgelse, som blev foretaget i efteråret 2005 og formidlet i rapportform i foråret 

2006 blev der fra begyndelsen af projektet sat fokus på de udviklingshæmmedes be-

hov og ønsker. De enkelte bofællesskaber tog i deres formulering af mål for projektet i 

deres enhed udgangspunkt i brugerundersøgelsen og i den anerkendende tilgang, som 

de var blevet præsenteret for på temadage i februar 2006. Det betød at den enkelte 

brugers behov kom til at stå centralt i målene for udviklingen af pædagogikken. Med 

brugerundersøgelsens afdækning af de udviklingshæmmedes egne udsagn om deres 
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relationer, selvværd og trivsel havde man et grundlag for at arbejde med at støtte bru-

gerne i at udvikle et positivt selvbillede. Der blev således fra begyndelsen lagt op til, at 

pædagogerne skulle tage udgangspunkt i et individuelt brugerperspektiv i udviklingen 

af en anerkendende pædagogik. Den enkelte bruger skulle i fokus i arbejdet med at 

finde en måde, hvorpå brugerne også kunne indgå både samspilsmæssigt og indfly-

delsesmæssigt i det sociale fællesskab i bofællesskabet. 

Fokus på brugernes aktive medindflydelse  

Lovgrundlaget for bofællesskaber og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede giver det 

pædagogiske personale en opgave med at bidrage til at brugerne har aktiv medindfly-

delse på beslutninger i deres hverdag. Det var imidlertid pædagogernes erfaring, at 

mange at de udviklingshæmmede brugere havde svært ved at udøve den medindfly-

delse, som lovgivningen lægger op til. En af de centrale hypoteser bag projektet var, at 

der var en sammenhæng mellem det at udøve aktiv medindflydelse og et positivt selv-

billede. Man havde den hypotese, at når beboerne ikke udøvede den lovsikrede med-

indflydelse i særligt stort omfang, skyldtes det, at mange beboere havde et negativt 

selvbillede. Derfor ønskede pædagogerne at udvikle en pædagogik, som kunne bidra-

ge til, at beboerne udviklede et positivt selvbillede, så de i højere grad kunne udøve 

aktiv medindflydelse på deres eget liv. 

En bred anerkendende tilgang 

Ønsket om at kunne udvikle en pædagogik, der både kunne have fokus på at tage ud-

gangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker og i at bidrage til at brugerne ud-

øvede en større aktiv medindflydelse på beslutninger i deres hverdag fik projektgrup-

pen til at vende opmærksomheden mod teorierne om anerkendelse. Der var enighed i 

styregruppen om at man ville trække på en bred forståelse af anerkendelsesbegrebet. 

Man brugte Axel Honneths tre anerkendelsesdimensioner4: 

- Retlig anerkendelse 

- Social anerkendelse 

- Kærlighedsanerkendelse 

som væsentlige elementer i udviklingen af en fælles forståelse af anerkendelsesbegre-

bet.  Derudover brugte man Daniel Sterns teorier om relationer5, og endelig brugte man 

teorierne om værdsættende samtaler og systemisk teori.6 

 

Med udgangspunkt i denne brede forståelse af anerkendelsesbegrebet valgte man fire 

konkrete metoder, som kunne gøre det muligt at omsætte den anerkendende tilgang til 

konkret praksis i de enkelte enheder. Det var Gentle teaching7, Værdsættende samta-

ler8, Ikke Voldelig Kommunikation (IVK)9 og Marte Meo.10 

 

                                                
4
 Axel Honneth: Kamp om anerkendelse; Hans Reitzels forlag 2006 

5
 Daniel Stern: Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv; Hans Reitzels forlag 2004 

6
 Værdsat: Værdsættende samtaler i praksis; Charlotte Dalsgaard m.fl; Psykologisk Forlag 2202 

7
 www. gentleteaching.dk 

8
 Op.cit. 

9
 Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation – Girafsprog; Borgen 1999 

10
 Jytte Birk Sørensen: Marte Meo metoden i teori og praksis; Systime 2002 
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Der var nogle pædagoger, der havde været i gang med Marte Meo og med IVK, men 

det var mere spredt, og i dette projekt ønskede man, at alle pædagoger skulle involve-

res i udviklingsprojektet, så den anerkendende pædagogik kunne blive en fælles til-

gang til det pædagogiske arbejde med de udviklingshæmmede.  

Konkrete praksiserfaringer 

Ud over ideen om at teorierne om anerkendelse kunne bidrage til udvikling af en pæ-

dagogik, der kunne sætte den enkelte bruger tydeligere i centrum var der også allerede 

praktiske erfaringer med at bruge elementer fra en anerkendende tilgang. Karen Peter-

sen(initiativtageren til projektet) fortæller således om to konkrete situationer med bebo-

ere, som havde vanskeligt ved at indgå i det sociale fællesskab med de andre i bofæl-

lesskabet. Man havde udviklet en bestemt metode til at tage fat på sådanne problemer 

– en model for socialisering. Sideløbende med denne model dukkede der nye praksis-

former op, hvor en pædagog tog sig tid til at lytte til hele beboerens udsagn, både ord 

og kropssprog. Det gav mulighed for at komme bag om den uhensigtsmæssige adfærd 

og hjælpe beboeren til at finde sig til rette uden hele tiden at havne i konfliktsituationer 

med de andre beboere. På den måde blev socialiseringsmodellen overhalet indenom 

af en pædagogik, som trak mere på anerkendelsestænkningen, uden at det var det, de 

kaldte den. Det blev derfor klart, at der var et behov for at udvikle anerkendende pæ-

dagogik som den generelle pædagogiske praksis og ikke som enkeltstående øer i en 

anden pædagogisk praksis. En anerkendende pædagogik, der både kunne bidrage til, 

at den enkelte kunne indgå i det sociale fællesskab og til, at beboerne kunne få den 

retlige anerkendelse, som lovgivningen lægger op til. 
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En projektstruktur med flere niveauer 

Projektstrukturen består af flere niveauer.  

Et overordnet niveau med en styregruppe, der har stået for både planlægning og sty-

ring af projektet 

Et kursusniveau, hvor der blev udbudt fælles temadage og metodekursusforløb. 

Et praksisniveau, hvor der i den daglige praksis blev gjort plads til projektet på p-

møder. 

Et brugerniveau, hvor der blev tilrettelagt særlige temadage for beboerne.  

Projekts mål 

- At styrke den enkelte udviklingshæmmedes selvværd og identitet 

- At sikre den enkelte udviklingshæmmede optimale muligheder for udvikling 

- At få forbedret den indbyrdes kommunikation 

- At få implementeret den faglige kompetence det er at arbejde anerkendende 

Projektets faser 

I den indledende fase blev der etableret et vidensgrundlag for projektet bestående dels 

af en introduktion til teorier om anerkendelse, dels af brugerundersøgelsen. På dette 

vidensgrundlag formulerede de enkelte enheder mål for projektforløbet.  

I udviklings- og implementeringsfasen fulgte pædagogerne et længerevarende kursus-

forløb i anerkendende metoder, som gav mulighed for at omsætte metoderne til daglig 

pædagogisk praksis. I denne fase blev der etableret rammer, som sikrede en nær 

sammenhæng mellem metodekurset og udviklingen af pædagogikken i den daglige 

praksis. 

I den afsluttende fase er der samlet datamateriale, som har kunnet bruges i denne eva-

luering. 
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EVALUERINGEN 

Som nævnt blev der efter projektets afslutning skaffet midler til at foretage en evalue-

ring af projekt ”Udvikling og implementering af anerkendende pædagogik i Tønder 

Kommune”. I projektbeskrivelsen lagde man fra begyndelsen op til at projektet skulle 

følges forskningsmæssigt og som følge af det lagde man flere spor ud i praksis, som 

skulle åbne mulighed for at der kunne indsamles data, der kunne bruges i forsknings-

mæssig sammenhæng. 

Følgeforskningens spor ændrede retning 

De spor man skitserede, som en vej til at samle data til følgeforskningen blev der kun 

taget de første skridt på. Man lavede en interviewundersøgelse blandt brugerne om 

deres relationer, selvværd og trivsel samt deres ønsker og behov. Man optog video af 

tre hverdagssituationer i brugernes hverdagsliv. Pædagogerne udarbejdede målformu-

leringer, som skulle bruges som styringsredskab for udviklings- og implementerings-

processen i den enkelte enhed. Der blev også introduceret refleksionslogbøger, som 

pædagogerne skulle udfylde til støtte for deres egen pædagogiske udviklingsproces. 

Der blev foretaget en scoring blandt pædagogerne af hvordan de vurderede deres eg-

ne anerkendende kompetencer.  

Da det viste sig, at den eksterne økonomiske støtte udeblev, blev den planlagte følge-

forskning ikke iværksat. De spor der blev lagt ud til indsamling og analyse af datamate-

rialet blev kun fulgt i den indledende fase. Datamaterialet fra brugerundersøgelsen blev 

bearbejdet og udgivet i rapportform, men indtil den afsluttende fase vidste man ikke om 

det blev muligt at gentage brugerundersøgelsen. Datamaterialet fra videooptagelserne 

blev opbevaret i i Videncentret for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt ar-

bejde, men det blev ikke analyseret. Datamaterialet fra den pædagogiske udviklings-

proces blev ligeledes opbevaret i Videncentret for specialpædagogik, socialpædagogik 

og socialt arbejde uden at der blev foretaget nogen analyse af det. 

På den måde blev følgeforskningens spor efterhånden noget udviskede. Så da det 

lykkedes at skaffe midler til at foretage en evaluering af projektet måtte man etablere 

forbindelsen til de første spor gennem et tilbageblik. Det betød, at man holdt fast i tan-

ken om at datamaterialet fra brugerundersøgelsen og fra videooptagelserne kunne 

gentages, så det kunne sammenlignes og dermed danne grundlag for at evaluere ef-

fekten for brugernes relationer, selvværd og trivsel. 

De spor den pædagogiske udviklingsproces havde fulgt kunne belyses gennem mål-

formuleringerne og en målevaluering, som blev foretaget internt i projektet. Derudover 

måtte de spor åbnes gennem interview, hvor ledere og pædagoger kiggede bagud på 

processen.  
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Evalueringens tre dele 

Denne evaluering består af tre dele: 

En brugerundersøgelse, hvor de første data blev indsamlet i efteråret 2005. En for-

undersøgelse, hvor beboerne fik mulighed for at pege på, hvad de har brug for, hvilke 

drømme og visioner de har for deres fremtid. De data blev bearbejdet af Videncenter 

for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt arbejde, og beskrevet i en rapport, 

så brugerundersøgelsen kunne bruges som en del af grundlaget for at formulere mål 

for pædagogernes udviklingsproces i de enkelte enheder. I efteråret 2008 er der blevet 

samlet data ind igen, så brugerundersøgelsen i denne sammenhæng består af to dele, 

som vi har foretaget en sammenlignende undersøgelse af. 

En videoanalyse, hvor de første data blev indsamlet i slutningen af 2005/ begyndelsen 

af 2006. Det var videooptagelser af tre hverdagssituationer, men da det ikke lykkedes 

at få økonomisk mulighed for at kunne analysere datamaterialet, blev videooptagelser-

ne ikke analyseret efter indsamlingen. De blev opbevaret i Videncenter for specialpæ-

dagogik, socialpædagogik og socialt arbejde. Heldigvis blev der skabt økonomisk 

grundlag for at lave en analyse af videooptagelserne i 2008, derfor valgte man at gen-

tage videooptagelser af samme hverdagssituationer i 2008.   

En undersøgelse af den pædagogiske udviklingsproces. Fra begyndelsen af pro-

jektet blev der taget flere initiativer til at indsamle data, der kunne belyse den pædago-

giske udviklingsproces, men også her betød den manglende økonomiske støtte, at det 

ikke var muligt at følge disse initiativer til dørs. Det betyder, at denne del af evaluerin-

gen primært er foretaget ud fra et retrospektivt udgangspunkt. 

Mål 

Målet med evalueringen er, dels at dokumentere og validere den viden, der er udviklet 

i projektet, dels at opsamle og kvalificere den viden og erfaringer til gavn for dem, der 

arbejder med udviklingshæmmede borgere både i Tønder og i andre af de danske 

kommuner. 

Dataindsamlingsmetoder 

Der er anvendt flere forskellige metoder til indsamling af data: 

Interview med brugerne, som blev foretaget ud fra en interviewguide bestående af 

både åbne spørgsmål og lukkede spørgsmål. Den har disse interviewtemaer: 

- Baggrundsoplysninger om brugeren 

- Samspil 

- Selvværd 

- Trivsel 

Åbne spørgsmål, der giver brugerne mulighed for at give udtryk for egne ønsker og 

behov. 

De lukkede spørgsmål om selvværd er oversat fra Rosenberg Self-Esteem Scale og 

spørgsmålene om relationer er oversat og hentet fra Social Comparison Scale G&A. I 

forhold til de lukkede spørgsmål er der udarbejdet og anvendt en skala med fem mulige 

svarkategorier. De åbne spørgsmål blev udarbejdet i samarbejde med styregruppen. 

Med henblik på at kunne foretage sammenligningen mellem 2005-undersøgelsen og 

2008-undersøgelsen er der anvendt samme interviewguide i begge undersøgelser. 
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Videooptagelser af 3 hverdagssituationer. Der blev optaget video af et beboermøde, 

en spisesituation, en fritidssituation i hver af de deltagende enheder i slutningen af 

2005/begyndelsen af 2006. I foråret 2008 blev der lavet videooptagelser af 3 lignende 

situationer. 

 

Disse to former for dataindsamling er foretaget ud fra en black box-tænkning, som be-

tyder, at man med indsamling af data før projektet blev iværksat i de enkelte enheder 

og efter projektets afslutning vil kunne sammenligne de to billeder og dermed få grund-

lag for at vurdere, hvilken effekt pædagogernes udvikling og implementering af aner-

kendende pædagogik har haft på brugerne. 

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt pædagogerne. Efter projektets afslutning har 

der været udsendt et spørgeskema til alle pædagoger i bofællesskaber og aktivitetstil-

bud. Der er udsendt 70 spørgeskemaer, og der er kommet 37 besvarelser. 

Semistrukturerede kvalitative interview. Der er foretaget 10 semistrukturerede, indi-

viduelle interview med ledere og pædagoger og 3 fokusgruppeinterview. Det er først 

med et retrospektivt blik på processen, at de er foretaget, og dette et år efter den 

egentlige projektperiodes ophør. 

Deskresearch. Der er et stort skriftligt materiale vedr. projektet. Styregruppereferater, 

Målformuleringen og målevalueringer, Postkort fra metodekurserne. Den første bruger-

undersøgelse. Projektbeskrivelse og oversigtsmateriale.   

Datamaterialet 

Der er et omfattende datamateriale: De udfyldte interviewguides fra de to runder af 

brugerundersøgelsen 88 + 70 besvarelser. Videooptagelser af 2 x 3 hverdagssituatio-

ner af 20-45 minutters varighed fra 12 enheder. 37 udfyldte spørgeskemaer og bånd-

optagelser + skriftlige referater af de kvalitative interviews med ledere og pædagoger.  

Analysemetoder 

Der er anvendt forskellige analysemetoder. Datamaterialet fra interviewundersøgelser-

ne med brugerne er analyseret ud fra en black box-tilgang, hvor der er lavet en sam-

menligning af brugernes svarmønstre i henholdsvis 2005 og 2008. Sammenligningen 

er foretaget på grundlag af den procentvise fordeling af svarene. Dette er for at få det 

mest retvisende grundlag for at foretage den sammenlignende analyse, for det er ikke 

samme antal, der medvirker i begge undersøgelser. I 2005-undersøgelsen er det 88 

beboere, der deltager. I 2008 er det 70.  

Videodatamaterialet er dels analyseret ud fra en sammenlignende analyse, hvor vi har 

analyseret de ændringer, der er mellem optagelserne i 2005/06 og i 2008, dels ud fra 

en eksplorativ analyse, der afdækker mønstre på tværs af de to optagelsesrunder. En 

analyse af de to videooptagelsesrunder. 

Datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview med ledere 

og pædagoger er analyseret med en eksplorativ metode, der har kunnet trække centra-

le elementer i den anerkendende pædagogik frem samt kaste lys over de faktorer, som 

har understøttet sammenhængen mellem vidensgrundlaget og praksis. For derved at 

kunne formidle et grundlag for at fortsætte udviklingen af anerkendende pædagogik i 

arbejdet med udviklingshæmmede i Tønder Kommune og til inspiration for andre kom-

muner.  
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EVALUERINGENS KONKLUSIONER 

Denne rapport er skrevet i et spændingsfelt mellem en teknisk rationel tilgang og en 

fænomenologisk tilgang. Den teknisk rationelle består i en black box-tænkning, hvor 

man indsamler data og gentager indsamlingen, hvorefter man sammenligner de to da-

taindsamlingsgange og holder fokus på de ændringer, der kan identificeres uden at 

trække viden om processen ind i analysen. Den fænomenologiske tilgang består i at gå 

på opdagelse i de fænomener, som viser sig i datamaterialet, trække dem frem og be-

lyse dem. 

Brugerundersøgelsen 

Brugerundersøgelsen har fulgt den teknisk rationelle tilgang. Vi har brugt samme inter-

viewguide i både første og anden runde, og det har været de samme brugere, der er 

blevet interviewet begge gange, med den konsekvens at det ikke var samme antal, der 

kunne stille op til interviewet i anden omgang. Derfor har vi baseret analysen af, hvor-

dan brugernes svar har ændret sig fra 2005 til 2008, på en sammenligning af den pro-

centvise fordeling af svarene. Resultatet af denne analyse er følgende: 

En positiv effekt på brugernes samspil med pædagogerne  

Når det gælder brugernes samspil med pædagogerne, viser den sammenlignende ana-

lyse:  
- at der er en betydelig større andel af brugerne, der altid kan lide at være sammen 

med pædagogerne.  

Samlet set viser analysen, at både mænd og kvinder har fået et mere positivt syn på 

pædagogernes måde at møde dem på og på samværet med dem. 

Et større forbehold i brugernes oplevelse af samspil med andre beboere 

Når det gælder analysen af hvordan brugerne ser sig selv i relationen med de andre, 

bevæger svarmønstret bevæger sig i de store linjer fra yderkategorien altid til mellem-

kategorierne ofte og nogle gange. Brugerne bliver således mere forbeholdne i deres 

bedømmelse af, hvordan de indgår i relationerne med de andre. Følelsen af altid at 

være en del af det sociale fællesskab bliver mindre fra 2005 til 2008.  

Kønsforskelle i svarmønstrene 

Når det gælder følelsen af at være ligesom de andre, er der forskel på kønnenes svar. 

For mændene er det det samme mønster med, at svarene rykker fra altid til ofte og 

nogle gange, men for kvinderne sker der en meget lille stigning i den andel, der altid 

føler sig ligesom de andre. Analysen viser, at der er en kønsforskel i svarmønstret. 

Kvinderne er mere positive i deres svar om samspillet med andre, end mændene er.  

Brugernes samspil med hinanden er et komplekst felt 

Samtidig med at brugerne udtrykker større forbehold i deres svar på hvordan de ople-

ver sig selv i samspillet med de andre beboere viser analysen, at der sker en stor stig-

ning i andelen af brugere, der bedst kan lide at være sammen med de andre brugere. 
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Analysen af de åbne spørgsmål viser ligeledes at fleste af brugernes udsagn handler 

om det relationelle felt. Af dem er der flest, der handler om relationerne til de andre 

bofæller. De fleste positive, men også nogle enkelte negative. Derefter kommer familie-

relationerne, og i 2008 er der en stigning i antallet af udsagn, der handler om kærester 

og ægtefæller. Der er således ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem det større 

forbehold i udsagnene om samspillet med de andre beboere og udsagnene om hvem 

brugerne kan lide at være sammen med og hvad der fylder når de besvarer de åbne 

spørgsmål. 

Større forbehold i svar vedrørende brugernes oplevelse af selvværd  

Når det gælder de spørgsmål, som kan anvendes i den sammenlignende analyse af 

brugernes oplevelse af selvværd, viser analysen: 
- at der er sket et fald for både mænd og kvinder i deres bedømmelse af sig selv i 

forhold til, om de kan gøre ting lige så godt som andre.  
- at brugerne har fået et lidt større forbehold i svaret på om de kan lide sig selv 
- at både mænd og kvinder vælger flere af de midterste svarmuligheder – ofte og 

nogle gange - frem for altid 

Når det drejer sig om brugernes oplevelse af selvværd, sker der således en forskyd-

ning af svarmønstret fra altid til ofte og nogle gange. Brugerne er således blevet mere 

forbeholdne, når de skal svare på spørgsmål, der vedrører deres selvværd. 

Større forbehold i svar vedrørende brugernes oplevelse af trivsel  

Når det gælder spørgsmålene om trivsel, er både mænd og kvinder mere negative i 

deres svar på spørgsmålene. Andelen af brugere, der er blevet mindre tilfredse med 

deres arbejde og bolig, er blevet større. Brugerne er blevet mere forbeholdne, når de 

skal svare på, hvor godt de har det. Her der sker en forskydning fra altid til ofte. Bru-

gerne er blevet markant mere forbeholdne, når de skal svare på, om de er tilfredse 

med deres liv. Der sker et markant fald i den andel, der svarer altid. Til gengæld stiger 

andelen, der svarer ofte. 

Hvem er spejl for et positivt selvbillede 

En af de hypoteser, som man havde for iværksættelsen af projektet, var, at hvis bebo-

erne fik et mere positivt selvbillede, ville de udøve mere aktiv medindflydelse på deres 

hverdag i bofællesskabet. Det spørgsmål, der rejser sig med resultatet af den sammen-

lignende analyse af brugerundersøgelserne, er, om beboernes selvbillede knytter sig til 

deres oplevelse af samspillet med pædagogerne. Hvis det er tilfældet, kan man kon-

kludere, at beboerne har fået et mere positivt selvbillede. Hvis det knytter sig til deres 

samspil med de andre beboere, må man konkludere, at det er blevet mindre positivt. 

Hvis det knytter sig til deres svar på spørgsmålene om trivsel og selvværd, er det lige-

ledes blevet mindre positivt. 
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Videoanalysen 

I tilrettelæggelsen af videodelen af evalueringen har man ligeledes taget udgangspunkt 

i en teknisk rationel tilgang, som skulle følge black box-tænkningen. Her viste analysen 

af videodatamaterialet imidlertid, at det ikke var muligt at følge den tænkning fuldt ud. 

For det var meget vanskeligt for de fleste at lave en videooptagelse af en situation i 

2005, som kunne gentages med samme indhold i 2008. Derfor valgte vi at supplere 

den teknisk rationelle analysemetode med en fænomenologisk tilgang, hvor vi gik på 

opdagelse i de fænomener i beboernes hverdagssituationer, som videooptagelserne 

gav indblik i. Resultatet af denne analyse viser følgende: 

En til en relationen danner grundstrukturen 

Grundstrukturen i kommunikationsmønstret er, at pædagogen kommunikerer med be-
boerne én ad gangen. Der er ikke megen kommunikation blandt beboerne indbyrdes; 
med nogle få undtagelser er beboerne optaget af at indgå i én-til-én-
kommunikationsstrukturen - både når det er deres egen tur til at få ordet, og når det er 
de andres tur. 

Pædagogen i centrum i relationsmønstret 

Beboermødet bliver ramme om én-til-én-relationer mellem pædagogen og beboerne én 

ad gangen. Når en af beboerne får pædagogens opmærksomhed, indtager de andre 

en afventende position, nogle mere tilbagelænet end andre. Relationsmønstret mellem 

beboerne sætter pædagogen i centrum. På enkelte videoklip er der beboere, der bliver 

optaget af hinanden, men hovedindtrykket er, at relationsmønstret har pædagogen i 

centrum, og at hun derfra lægger tråde ud til beboerne én ad gangen. 

Elementer med særlig betydning for beboernes deltagelsesmåde  

Analysen af videooptagelserne viser, at de elementer i mødeafholdelsen, der har afgø-

rende betydning for, om beboerne er aktivt deltagende – både med hensyn til engage-

ment og udtryksform - på beboermøderne, er: 

 

- At der er plads til den enkeltes fortællinger og indfald om egne gøremål 
og oplevelser 

 
- At pædagogerne støtter den enkelte i at brede sin fortælling ud 
 
- At der er plads til spontane indfald, der ikke lige matcher dagsordens-

punktet 
 
- At der er mulighed for at forholde sig til et konkret fælles tredje 
 
- At der er konkrete anknytningspunkter for den enkelte i de fælles anlig-

gender 
 
- At mødelederrollen ikke giver udgangspunkt for et øget aktivitetsniveau 
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Flere ord på egne oplevelser 

Analysen viser, at beboerne med støtte fra pædagogerne udvikler deres kommunikati-

onsmåde med pædagogerne, så beboerne brugte flere ord og længere sætninger. 

Der sker en udvikling i beboernes verbale sprog. Beboerne bruger flere ord og danner 

flere sætninger. Når beboerne får ordet, bruger de groft sagt to forskellige kommunika-

tionsmåder:  

 

En fortællende kommunikationsmåde, hvor de fortæller om individuelle ople-
velser og gøremål – ofte med støtte fra pædagogen. 
 
En mere lineær kommunikationsmåde, hvor de responderer på pædagogens 
udspil. Det kan være i form af svar, bekræftelse eller stemmeafgivelse. 

Lille engagement i fælles beslutningsfelter 

Beboermøder åbner flere indflydelsesfelter, end beboerne tager imod. Den indflydelse, 

der ligger i at kunne få punkter på dagsordenen, tager beboerne ikke imod. Den indfly-

delse, der ligger i at kunne bestemme, hvad man vil fortælle, bruger de fleste til, med 

pædagogens hjælp, at fortælle om egne oplevelser og gøremål.  Den indflydelse, der 

ligger i at kunne være med til at bestemme, hvilken mad der skal spises i bofællesska-

bet, er ikke et indflydelsesområde, som beboerne griber med særlig stor entusiasme. 

Det kræver en stor indsats fra pædagogerne at få beboerne til at komme med forslag 

og til at deltage i beslutningsprocessen. Den indflydelse, der ligger i at kunne være 

med til at træffe beslutninger om både fælles aktiviteter og individuelle aktiviteter, bru-

ger beboerne primært til de beslutninger, der vedrører dem selv. De deltager mest i at 

vælge de fælles aktiviteter til eller fra og til at vælge aktiviteter, som de selv skal delta-

ge i. Den indflydelse, der ligger i at deltage i beslutninger om fælles anskaffelser, er 

heller ikke et indflydelsesområde, som beboerne umiddelbart tager imod. Det kræver 

en stor indsats fra pædagogernes side at få beboerne til at træffe de beslutninger.   

Stort engagement i individuelle nære hverdagsanliggender 

For mange af beboerne ser det ud til, at de indflydelsesområder, der ligger i deres eget 

nære hverdagsliv, og de anliggender, der angår dem selv som enkeltpersoner, er de 

områder, hvor de viser størst engagement i at udøve indflydelse. Jo mere konkret 

grundlaget for indflydelse er, jo mere aktive bliver beboerne. Jo tættere på beboerens 

hverdag og jo mere opmærksomhed fra pædagogen, jo mere bruger beboerne invitati-

onen til at udøve indflydelse på deres eget liv i bofællesskabet. 
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Den pædagogiske udviklingsproces 

I tilrettelæggelsen af den del af evalueringen, der vedrører pædagogernes udvikling af 

anerkendende pædagogik, har vi taget udgangspunkt i en primært fænomenologisk 

tilgang, som har givet mulighed for at kaste lys over de elementer i den pædagogiske 

praksis, som pædagogerne har udviklet i deres omsætning af den anerkendende til-

gang til daglig praksis. Resultatet af den analyse er følgende: 

Større fokus på den enkelte beboer 

Den pædagogiske udviklingsproces har ført til et større fokus på den enkelte beboer. 

Det korresponderer meget godt med det, som videooptagelserne viser, nemlig at be-

boerne viser størst engagement, når de får mulighed for at fortælle om egne oplevel-

ser, eller når de træffer beslutninger, der ligger tæt på dem selv. Engagementet ud-

springer af muligheden for at tage udgangspunkt i én selv og i nære, konkrete ting. 

Rum for én – til – én – relationer 

 Analysen viser, at pædagogerne har haft en særlig opmærksomhed på at skabe rum 

til én-til-én-relationer med beboerne, både i dagligdagens struktur og i særlige, aftalte 

rammer. Det sætter pædagogen på en opgave med at have et dobbeltfokus på struktu-

ren for bofællesskabet og på den enkelte beboers ønsker og behov. Det har resulteret i 

en udvikling af: 

 

- arbejdsformer og -måder, der skaber overblik 
 
- individuelle udtryksrum i den fælles ramme 
 
- individuelle handlespor i den fælles ramme 
 
- individuelle handlespor uden for den fælles ramme 
 
- en forbindelse mellem det individuelle udtryksrum og de individuelle spor 

Uden dagsorden 

Pædagogen er blevet mere tilbageholdende med at lade fællesskabets normer og ruti-

ner være styrende for, hvordan hun møder beboeren. Så det har været brugerne, der 

har kunnet sætte deres egen dagsorden for deres hverdag i bofællesskabet, ligesom 

brugerne kunne komme frem med de temaer, som de ønskede at få indflydelse på og 

være med til at træffe beslutninger om. Pædagogen tager sig tid til: 

 

- at beboeren kan følge sin egen rytme og lade den få indflydelse på de fælles 

rutiner der, hvor det er muligt 

 

- at etablere en daglig rytme som levner plads til spontane indfald 

 

- at finde en passende balance mellem en ramme, der giver tryghed og en pro-

ces, som giver mulighed for at gøre nye erfaringer 
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Nye facetter og flere strenge i kommunikationen 

Pædagogerne har haft opmærksomhed på kommunikationens mange facetter og har 

udviklet mange strenge, de selv kan spille på for at invitere beboerne ind i kommunika-

tionen på beboernes egne præmisser. Analysen har vist at disse opmærksomheds-

punkter er væsentlige: 

Pædagogens tilstedeværelse 

- Tune ind på beboeren 

- At være 100 % til stede 

- At lytte 

Pædagogens kropssprog 

- Opmærksomhed på stemmeføring 

- Berøring 

- Det generelle kropssprog 

- Spejling af beboernes adfærd 

- At markere grænser 

- Vise konkret, hvad man mener 

Det verbale sprog 

- At sætte ord på 

o følelser 

o de små signaler 

o de misforståelser, der opstår i beboernes kommunikation med hinanden.  

- At stille åbne spørgsmål 

- Omhu med ordvalg 

- Benævne og bekræfte 

Flere balancer i pædagogernes respons på beboernes ønsker og behov 

Analysen viser, at der ikke er nogen entydig måde at respondere på beboernes ønsker 

og behov på. Pædagogerne må finde en balance som matcher beboerens ressourcer 

og muligheder mellem: 

- omsorg og krav 

- omsorgspligt og omsorgssvigt 

- selvstændighed og afhængighed 

Blik for detaljer og nuancer 

Pædagogerne er blevet meget opmærksomme på betydningen af at have blik for detal-

jer og nuancer og at tage de små hverdagsting i beboernes liv alvorligt. For beboernes 

engagement ligger i de små, nære hverdagsting, og de har brug for støtte til at finde 

ord, når de får mulighed for at fortælle om egne oplevelser og gøremål og for at deltage 

i beslutningsprocesser. 

Flere roller i relationen med gruppen af beboere 

For at understøtte beboernes samspil med hinanden har pædagogerne udviklet nye 

måder at placerer sig selv i samspillet. De indtager f.eks. rollen, som: 

- ordstyrer 

- oversætter 

- trådudreder 

- katalysator 
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Aktiv medindflydelse begynder i brugernes egne, nære hverdagsting   

Når man sammenholder de tre dele i denne evaluering, tegner der sig et billede af, at 

det individfokus, som har været det gennemgående i udviklingen og implementeringen 

af anerkendende pædagogik, kan aflæses i brugerundersøgelsen ved den positive 

stigning, der sker i brugernes oplevelse af deres samspil med pædagogerne. Den kan 

aflæses i videoanalysen, der tydeligt viser, at grundstrukturen i relationsmønstret i 

hverdagssituationerne, hvor pædagoger og beboere er sammen, er én-til-én-relationer 

mellem pædagogen og beboerne enkeltvis. Individorienteringen sætter sig også igen-

nem i de temaer, som beboerne viser engagement i enten at fortælle om eller at delta-

ge i beslutninger om. Beboerne er mest optaget af de små, nære ting, som vedrører 

deres egne anliggender, og de har behov for pædagogernes støtte og opmærksomhed 

for at kunne udvikle måden, hvorpå de kan udtrykke sig om disse ting.  

Man kan således konkludere, at valget af at tage udgangspunkt i at holde fokus på den 

enkelte beboer har skabt grundlag for, at beboerne har kunnet vise, at for dem begyn-

der aktiv medindflydelse i det helt nære og hverdagsagtige i deres egne anliggender. 

Den enkelte og fællesskabet – en vedvarende udfordring 

Evalueringen viser, at de pædagogiske udfordringer fremover består i at arbejde med 

samspillet mellem beboerne og med at involvere beboerne i de fælles beslutningsan-

liggender. En udfordring, som betyder, at pædagogerne skal kunne arbejde ud fra et 

dobbeltfokus på den enkelte og på fællesskabet.     

Refleksionsrum i den daglige pædagogiske praksis  

Projektet har medført, at pædagogerne har udviklet af en mere refleksiv samarbejds-

form. Gennem det kollegiale samarbejde har pædagogerne udviklet et fælles syn på 

den pædagogiske opgave, samtidig med at de holder den faglige diskussion levende. 

Der skal være sammenhæng mellem forståelse og praksis, så erfaringer fra praksis 

kan bringes op og udfordre den fælles forståelse. Derved kan der skabes grundlag for 

opbakning til den fælles linje. Projektet har giver pædagogerne redskaber til at kom-

munikere med hinanden. Dét at skabe plads til en åben respons noget, som pædago-

gerne tillægger stor betydning, da det giver mulighed for at holde diskussionen om, 

hvad det vil sige at arbejde, anerkendende åben. En sådan kommunikationsform gør 

det også muligt for nye kolleger at koble sig på den tilgang til arbejdet. 

Anerkendende pædagogik en integreret del af kulturen 

Den del af evalueringen, der har sat fokus på implementeringen og forankringen af 

anerkendende pædagogik i den daglige praksis, viser, at der er en høj grad af imple-

mentering. Det er blevet en del af kulturen i bofællesskaberne at arbejde anerkenden-

de pædagogisk. 
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BRUGERUNDERSØGELSEN 

Indledning 

Den første interviewundersøgelse blev foretaget i efteråret 2005. Det var før, pædago-

gerne var gået i gang med temadage og kursusforløb. Den blev formidlet til pædago-

gerne i foråret 2006, så de kunne bruge den som en del af grundlaget for at formulere 

målene for udviklingen af anerkendende pædagogik i den enkelte enhed. Med det for-

mål at kunne svare på spørgsmålet om, hvad effekten af arbejdet med anerkendende 

pædagogik har været for brugerne, er der lavet en gentagelse af interviewundersøgel-

sen i efteråret 2008. Dette for at få mulighed for at foretage sammenligninger mellem 

beboernes svar i 2005 og de svar de har givet i efteråret 2008 – altså 3 år senere. 

Formål 

Brugerundersøgelsen har haft et dobbeltformål: 

- At skaffe indsigt i, hvordan brugernes nuværende trivsel, selvværd og samspil op-

leves og forstås af brugerne selv, der kunne danne grundlag for valg og udvikling 

af anerkendende metoder baseret på brugernes ønsker og behov. 

- At kunne fortage en sammenligning mellem de to brugerundersøgelser for derved 

at undersøge effekten hos beboerne. 

Interviewguide 

Til undersøgelsen blev der udarbejdet en interviewguide11 bestående af både lukkede 

og åbne spørgsmål, der giver brugerne mulighed for at give udtryk for egne ønsker og 

behov. De lukkede spørgsmål om selvværd er oversat fra Rosenberg Self-Esteem Sca-

le, og spørgsmålene om relationer er oversat og hentet fra Social Comparison Scale 

G&A. I forhold til de lukkede spørgsmål er der udarbejdet og anvendt en skala med fem 

mulige svarkategorier. De åbne spørgsmål blev udarbejdet i samarbejde med styre-

gruppen. Med henblik på at kunne foretage sammenligningen mellem 2005-

undersøgelsen og 2008-undersøgelsen er der anvendt samme interviewguide i begge 

undersøgelser. Der er udarbejdet et særligt ark til støtte for svarene på de skala-

spørgsmål der er i interviewguiden. 

Interviewere 

I 2005-undersøgelsen blev interviewene foretaget af studerende fra Aabenraa pæda-

gogseminarium og medarbejdere fra de involverede enheder. Medarbejderne foretog 

interview i andre enheder end den, de selv var ansat i. I 2008-undersøgelsen blev in-

terviewene foretaget af medarbejdere ved Videncenter for specialpædagogik, social-

pædagogik og socialt arbejde samt af to studentermedhjælpere. 

                                                
11

 Se bilag 1 
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Antal Interviewpersoner  

I 2005 var der 88 beboere (45 mænd og 43 kvinder), der deltog i undersøgelsen. I 

2008 var antallet af deltagere faldet til 70, som fordeler sig på 34 mænd og 36 kvinder. 

Kapitlets opbygning 

Vi indleder med en sammenlignende analyse af de to brugerundersøgelser fra hen-

holdsvis 2005 og 2008. Først en sammenlignende analyse af de lukkede spørgsmål. 

Derefter en sammenlignende analyse af de åbne spørgsmål, hvor vi kategoriserer bru-

gernes udsagn i nogle temaer, som gør det muligt at sammenligne de to undersøgel-

ser. Dernæst en analyse af hvordan brugerne svarmønster fordelt på skalaer ser ud. Til 

sidst et samlet billede af hvordan brugernes svar ændrer sig fra 2005 til 2008 - under-

søgelsen. 
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Sammenlignende analyse af 2005 og 2008 under-
søgelserne. 

I denne rapport er det sammenligningen af brugernes svar i de to intervieweundersø-

gelser, der er i fokus. For at gøre det muligt at foretage det mest retvisende billede af 

sammenligningerne mellem 2005–svarene og 2008-svarene har vi valgt at sammenlig-

ne antal svar i de forskellige kategorier i procenttal. I den første brugerundersøgelse 

har der været et vist bortfald af svar på nogle af spørgsmålene, hvilket har betydet, at 

det totale antal, som procenterne er beregnet ud fra, har varieret. For at kunne fasthol-

de det samme totalantal ud fra hvilket procenterne bliver beregnet har vi indført en ka-

tegori – ved ikke – hvor vi har placeret det antal blandt de interviewede, som ikke har 

kunnet placere deres svar i en af svarkategorierne. Af hensyn til læsevenligheden har 

vi valgt at sætte fokus på de ændringer, som analysen af de to undersøgelser har vist i 

selve rapportteksten, og placeret tabellerne i bilagsafsnittet12. Med det formål at kunne 

analysere, hvilken effekt projektet har haft for brugerne gennemgås Interviewguidens 

spørgsmål, som vi har valgt at samle i disse temaer: 

 

- baggrundsspørgsmål 

- brugernes samspil med pædagogerne og de andre beboere 

- selvværd 

-  trivsel 

- åbne spørgsmål 

 

Først gennemgår vi spørgsmålene ét ad gangen, hvor vi sætter fokus på ændringerne i 

svarene på det enkelte spørgsmål. Dernæst sammenfatter vi svarene på de enkelte 

spørgsmål til et svarmønster, der kan tegne et billede af den ændring, der er sket for  

brugerne på de forskellige temaer i interviewguiden.  Det er i den forbindelse væsent-

ligt at bemærke at den del af brugernes liv, som denne analyse kan kaste lys over be-

grænser sig til de spørgsmål, der bliver stillet i intervieweguiden. Ligesom det er værd 

at bemærke, at for nogle af brugerne har rammen for interviewsituationen haft nogle 

begrænsninger for, hvordan de har kunnet udtrykke sig om deres liv før og efter projek-

tet. Nogle spørgsmål har været lineære og lige til at svare på, andre har været mere 

refleksive spørgsmål. Brugerne tænker meget konkret, og nogle af spørgsmålene læg-

ger op til mere generelle overvejelser. Det har stillet intervieweren over for en særlig 

opmærksomhed på, hvordan man får formidlet spørgsmålene til beboeren, så ved-

kommende har de bedste muligheder for at svare.  Der har i nogle tilfælde været behov 

for at oversætte nogle af de generelle spørgsmål til konkrete eksempler. Et andet ele-

ment, der har spillet ind, har været den interviewedes ordforråd; nogle af dem har haft 

et meget begrænset ordforråd, og dér har skalaerne været hjælpsomme, som et bil-

ledmateriale, de har kunnet pege på. 

  

                                                
12

 Se bilag 2 
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Baggrundsspørgsmål 

Alder 

I 2005 var der en aldersspredning blandt de interviewede beboere fra 21 år til 84 år 

med en gennemsnitsalder på 48 år. 

I 2008 er aldersspredningen blandt de interviewede fra 24 år til 88 år med en gennem-

snitsalder på 51 år.   

Det er således samme aldersspredning. Beboerne er blot blevet 3 år ældre. 

Køn 

I 2005 var der 45 mænd og 43 kvinder  

I 2008 var der 34 mænd og 36 kvinder 

Der er således en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i de to undersøgelser. 

I 2005 var der lidt flere mænd end kvinder, og omvendt var der i 2008 lidt flere kvinder 

end mænd. 

Forståelse for interviewet 

I 2005 var der 30,7 %, der havde megen eller fuld forståelse for interviewet.  

I 2008 var dette tal steget til 54,3 %.  

I 2005 var der 31,8 %, der havde ingen eller lidt forståelse for interviewet.  

I 2008 var dette tal faldet til 14,2 %.  

Der er således sket en betydelig forøgelse af forståelsen for interviewsituationen 

blandt brugerne.  

Kendskab til projektet 

Når det gælder kendskab til projektet, er der næsten status quo med et lille fald fra 

2005 til 2008. Kategorierne nogen, meget og alt giver i 2005 tilsammen 30,7 %.  I 2008 

giver en sammenlægning af de tre kategorier 28,6 %. Kategorierne intet og lidt giver i 

2005 55,6 %.  I 2008 er dette tal faldet til 51,4 %.  

 

Der sker et fald i antallet af brugere, der deltager i anden runde af interviewundersø-

gelsen fra 88 til 70 brugere. Der sker ikke nogen ændring i aldersspredning – den ryk-

ker sig kun de 3 år, som der er mellem de to undersøgelser. Der er også fortsat en 

ligelig fordeling mellem kønnene.  

 

Der sker en stigning i den andel, der har forståelse for interviewsituationen. En forkla-

ring på det kunne være, at de brugere, vi interviewede i 2008, alle havde deltaget i in-

terviewet i 2005. Der kunne derfor være et element af genkendelse ved situationen for 

dem, som gjorde, at de havde større forståelse for interviewet i 2008 end i 2005.  

 

Der sker ikke en stigning i den andel, der umiddelbart giver indtryk af at have kendskab 

til projektet. En forklaring kan være, at interviewerne ikke anvender de ord i interviewet, 

som brugeren forbinder med projektet. Projektbegrebet er et fagligt begreb, og beboer-

nes begrebsforståelse og deres sproglige udtryk folder sig mest ud, når de får mulig-

hed for at udtrykke sig om ting, der er tæt på dem selv og på hverdagen. Pædagogerne 

har netop gjort meget ud af at oversætte anerkendelsesbegrebet til metaforer, som 
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brugerne kan forstå og anvende, f.eks. Kaj og Andrea. Ligesom de temadage, der har 

været afholdt med beboerne i forbindelse med projektet, har handlet om temaer fra 

hverdagen, f.eks. omgangsformer. Den manglende stigning i antallet af brugere, der 

giver udtryk for at have fået større kendskab til projektet i løbet af projektforløbet, kan 

således hænge sammen med interviewerens ordvalg og interviewsituationen. 
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Brugernes samspil med pædagogerne og de andre beboere 

 

Med det formål at kunne vise, hvilke ændringer, der tegner sig i brugernes svar på 

spørgsmål, som handler om deres samspil med andre, har vi valgt at samle disse 

spørgsmål i et afsnit: 

 

- Kan pædagogerne forstå dig? 

- Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere 

- Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne 

- Hvem kan du bedst lide at være sammen med? 

- De andre hører efter, hvad jeg siger 

- Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som regel(venlig) 

- Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som regel(en del af) 

- Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som de andre eller anderledes 

Kan pædagogerne forstå dig? 

Brugerne kan placere deres svar på det spørgsmål på en skala, der går fra altid til al-

drig.  Her sker der en stigning i den procentdel, der svarer altid. Denne stigning er 

mest markant for mændene.  Her sker der en stigning fra 37,8 % i 2005 til 61,8 % i 

2008 = 24 %. For kvinderne sker der en mindre stigning fra 55,8 % i 2005 til 61,1 % i 

2008=5,3 %. 
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Kan pædagogerne forstå dig? Svarprocent "altid".

 

Der således en betydelig stigning i antallet af mænd, som oplever, at pædagogerne 

altid forstår dem i 2008, mens der for kvindernes vedkommende er tale om en mindre 

stigning. 

 

I den anden ende af skalaen er der ligeledes sket et fald i antallet af mænd, som svarer 

aldrig eller sjældent.  I 2005 var der 11,1 % af mændene, der svarede aldrig og sjæl-

dent. I 2008 er dette tal faldet til 0 % i disse to svarkategorier. Når det drejer sig om 
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kvinderne, er der til gengæld en stigning blandt dem, der svarer aldrig og sjældent fra 

2,3 % i 2005 til 5,6 % i 2008. Denne stigning udløses af én kvinde, som svarer aldrig.   

Det samlede billede viser således, at der er sket en stigning i antallet af beboere, som 

svarer, at pædagogerne forstår dem. Mest bemærkelsesværdig er ændringen i mæn-

denes svarmønster med stigningen på 24 %, som svarer altid på spørgsmålet, om pæ-

dagogerne forstår dem. For kvinderne er stigningen noget mindre, og der sker oven i 

købet en mindre stigning i den procentdel, der svarer aldrig og sjældent.  

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 
- at der er en betydelig større andel af mændene, der oplever, at pædagogerne altid 

forstår dem. 
- at der sker en mindre stigning i andelen af kvinder, der oplever, at pædagogerne 

forstår dem. 
- at det i 2008 er næsten samme andel af mænd og kvinder, som oplever, at pæda-

gogerne altid forstår dem, nemlig ca. 61 %.    

 

Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere 

Brugerne kan placere deres svar på det udsagn på en skala, der går fra altid til aldrig. 

Her sker der et fald i andelen af brugere, der svarer altid.  For mændenes vedkom-

mende er faldet i antallet af svar i altid–kategorien ikke så markant som for kvindernes 

vedkommende. For mændene er der tale om et fald fra 46,7 % i 2005 til 41,2 % i 2008  

– altså et fald på 5,5 %. For kvinderne er der tale om et fald fra 62,8 % i 2005 til 38,9 % 

i 2008 – altså et fald på 23,9 %. 
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Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere.               

Svarprocent "altid".

 

Der sker endvidere en stigning i andelen af både mænd og kvinder, der svarer 

aldrig og næsten aldrig. Det var der ikke i 2005. Her sker der således en stigning fra 

0 % til 14,7 % for mændenes vedkommende, og for kvindernes vedkommende fra 0 % 

til 8,4 %. Der er således samlet set sket en ændring i fordelingen af svarene fra den 

positive ende af skalaen til den negative ende. Det kan betyde, at brugerne i 2008 er 

mere forbeholdne, når de skal svare på, hvor godt de kan lide at være sammen med de 
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andre beboere. For mens der sker et fald i det antal, der svarer altid, så sker der nem-

lig en stigning i det antal, der svarer ofte. For mændene fra 15,6 % i 2005 til 26,5 % i 

2008. For kvinderne fra 9,3 % i 2005 til 33,3 % i 2008. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 
- at der er en større del af brugerne, der synes mindre om at være sammen med de 

andre beboere i 2008 end i 2005. 

  

Den ændring kan være udtryk for, at der er kommet flere nuancer i brugernes måde at 

udtrykke, hvad de synes om samværet med de andre beboere. Ligesom det er blevet 

legalt at give udtryk for, at man ikke bryder sig om det samvær. 

 

Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne 

Brugerne kan placere deres svar på dette udsagn på en skala fra altid til aldrig. Her 

sker der en stigning i antallet af svar i kategorien altid. - både for mænd og kvin-

der. For mændene fra 48,9 % i 2005 til 61,8 % i 2008, altså en stigning på 12,9 %. 

For kvinderne fra 58,1 % i 2005 til 69,4 % i 2008, altså en stigning på 11,3 %. 
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Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne. Svarprocent "altid".

 

Så hvor brugerne bliver mere forbeholdne i valget af svarkategori, når det gælder de 

andre beboere, så bliver de tydeligt mindre forbeholdne, når det gælder samværet med 

pædagogerne.  Det svarmønster følges så af et fald i antallet af svar i ofte–kategorien, 

hvilket viser, at brugerne er langt mere uforbeholdne, når det gælder om at svare på, 

hvad de synes om at være sammen med pædagogerne. Det betyder således, at den 

effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på dette spørgsmål, er: 

 
- at der er en betydelig større andel af brugerne, der altid kan lide at være sammen 

med pædagogerne. For kvindernes vedkommende er det næsten 70 %, og for 
mændene er det næsten 62 %. 
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Hvem kan du bedst lide at være sammen med?  

Brugerne kan sætte kryds ved de andre beboere, pædagogerne, familie og ved forskel-

lige kombinationer af de tre kategorier, når de skal prioritere, hvem de foretrækker at 

være sammen med. Her sker der en markant stigning i andelen af brugere, der sva-

rer de andre beboere. For mændenes vedkommende fra 6,7 % i 2005 til 23,5 % i 

2008, altså en stigning på 16,8 %. For kvindernes vedkommende fra 7,0 % i 2005 til 

27,8 % i 2008, altså en stigning på 20,8 %. 
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Den største stigning sker således i andelen af kvinder, som bedst kan lide at være 

sammen med de andre beboere, men mændene har næsten samme stigning.  

 

Der sker også en stigning i andelen af brugere, der svarer pædagogerne.  

For mændenes vedkommende fra 6,7 % i 2005 til 17,6 % i 2008, altså en stigning på 

10,3 %.  For kvindernes vedkommende fra 14,0 % i 2005 til 22,2 % i 2008, altså en 

stigning på 8,2 %. Der er således tale om en mindre stigning end i andelen, der bedst 

kan lide at være sammen med de andre beboere. Her er det omvendt med fordelingen 

på mænd og kvinder. 

 

For mændene sker der et fald i dem, der svarer familien fra 15,5 % i 2005 til 8,8 % i 

2008. Mens der for både mænd og kvinder sker en stigning i det antal, der svarer både 

pædagoger og familien, nemlig fra 4,4 % i 2005 til 11,8 % i 2008, når det gælder mæn-

dene, og fra 2,3 % i 2005 til 11,1 % i 2008, når det gælder kvinderne. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 
- at der sker en stor stigning i andelen af brugere, der bedst kan lide at være sam-

men med de andre brugere. 
- at der sker en mindre stigning i andelen af brugere, der bedst kan lide at være 

sammen med pædagogerne. 
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- at der sker et fald i andelen af mænd, der bedst kan lide at være sammen med de-
res familie. 

 

De andre hører efter, hvad jeg siger 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala, der går fra aldrig til altid. I 

2008 er der flere mænd, der kan svare på dette spørgsmål. I 2005 var der 11,1 %, der 

ikke kunne svare. Det falder til 5,9 % i 2008. Det er så godt som uændret, hvor stor en 

procentdel af kvinderne der ikke kan svare, nemlig 11,6 % i 2005 og 11,1 % i 2008. 

 

Her sker der et lille fald i det antal, der svarer altid. For mændene fra 42,2 % i 2005 

til 38,2 % i 2008, altså et fald på 4 %.  For kvinderne fra 44,2 % i 2005 til 41,7 i 2008, 

altså et fald på 2,5 %. Hvis vi lægger dem, der svarer altid og ofte, sammen, sker der 

for mændenes vedkommende et lille fald fra 62,2 % i 2005 til 58,8 % i 2008. Mens der 

for kvinderne sker en lille stigning. Nemlig fra 58,2 % i 2005 til 61,1 % i 2008. 

 

Til gengæld sker der en stigning i den andel, der svarer ofte og nogle gange - både 

for mænd og kvinder. Hvis man lægger dem, der svarer nogle gange og ofte, sammen, 

sker der en markant stigning - både for mænd og kvinder. For mændene fra 35,6 % i 

2005 til 47,1 % i 2008, altså en stigning på 11,5 %. For kvinderne fra 30,3 % i 2005 til 

41,6 % i 2008, altså en stigning på 11,3 %. 
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De andre hører efter, hvad jeg siger.                              

Svarprocent "nogle gange og ofte" tilsammen

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at der sker en bevægelse i svarmønstret fra, at andelen af både mænd og kvinder, 

der altid oplever, at de andre hører efter, hvad de siger, reduceres, mens andelen 
af brugere, der svarer, at de ofte og nogle gange oplever, at de hører efter, for-
øges.  

- at andelen af brugere, der er mere forbeholdne i deres svar, bliver større. 
- at andelen af mænd, der kan svare på spørgsmålet, bliver større, mens det for 

kvindernes vedkommende er samme andel.  
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Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som regel (venlig) 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala, der går fra altid mere venlig til 

altid mindre venlig. I 2005 var der en stor del af de interviewede, der ikke kunne svare 

på dette spørgsmål, nemlig 17,8 % af mændene og 23,3 % af kvinderne. I 2008 var 

dette tal faldet. For mændenes vedkommende til 5,9 % og for kvindernes vedkommen-

de til 11,1 %. Der sker en mindre stigning i den andel, der svarer altid mere venlig. 

For mændene fra 26,7 % i 2005 til 32,4 % i 2008, altså en stigning på 5,7 %. For kvin-

derne fra 27,9 % i 2005 til 33,3 % i 2008, altså en stigning på 5,4 %. For kvinderne 

sker der endvidere en markant stigning i den andel, der svarer ofte mere venlig, 

nemlig fra 9,3 % i 2005 til 25, 0 % i 2008. 
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For mændene sker der derimod en stigning i den andel, der svarer altid mindre 

venlig, nemlig fra 11,1 % i 2005 til 20,6 % i 2008. 
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Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 
- at der i 2008 sker en stigning i andelen af kvinder, der føler sig mere venlige, når 

de er sammen med andre. 
- at en del af mændene faktisk føler sig mindre venlige, samtidig med at en anden 

del føler sig mere venlige.  
- at der er en kønsforskel i, hvordan brugerne føler sig sammen med andre. De fle-

ste kvinder har en følelse af venlighed, når de sammen med andre, mens en fem-
tedel af mændene ikke føler sig venlige sammen med andre. 

 

Samtidig må man være opmærksom på, at der er flere brugere, der svarer på 

spørgsmålet i 2008 end i 2005. Det kan forklare de stigninger, der sker for kvindernes 

vedkommende, samt dét, at der er så stor en del af mændene, der svarer, at de altid 

føler sig mindre venlige sammen med andre. 

 

Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som regel (en del af)  

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra altid som en del af til altid 

alene.  Der er en forholdsvis stor del, som ikke kan svare på det spørgsmål. Det er 

næsten den samme procentdel i både 2005 og 2008. For mændene helt den samme 

procentdel, nemlig 17,6 %, mens der for kvinderne sker en lille stigning, nemlig fra 17,6 

% i 2005 til 19,4 % i 2008. For dem, der har svaret, sker der en forskydning af svare-

ne fra altid til ofte - Både når det gælder altid en del af og altid alene. Svarene rykker 

ind på midten af skalaen fra 2005 til 2008. Her ser man den mest markante ændring i 

det antal kvinder, der svarer altid alene.  I 2005 er der 16,3 %, der svarer altid alene, 

mens dette tal i 2008 er faldet helt ned til 0 %. Det betyder, at den andel af kvinderne, 

der føler sig helt ude af fællesskabet, er reduceret betydeligt. 

  

For mændene sker der også et fald i det antal, der svarer, at de altid føler sig alene, 

nemlig fra 22,2 % i 2005 til 14,7 % i 2008. Der er således stadig en mindre del af 

mændene, som altid føler sig alene, når de er sammen med andre. 
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Når jeg er sammen med andre føler jeg mig som regel (en del af).

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at følelsen af altid at være en del af er blevet mindre udtalt fra 2005 til 2008.  
- at der er færre, der føler sig helt alene, når de sammen med andre. 
- at brugerne på den ene side er blevet mindre sikre i følelsen af at være en del af 

det sociale fællesskab med andre. På den anden side føler brugerne sig alligevel 
heller ikke helt udenfor, bortset fra 14,7 % af mændene. 

- at der er en kønsforskel i oplevelsen af samspillet med de andre, hvor mændene 
giver udtryk for en mere negativ opfattelse af sig selv i samspillet med andre.      

 

Samtidig må man være opmærksom på, at der er en forholdsvis stor andel af brugerne, 

der ikke kan svare på spørgsmålet. Det kan understrege, at det for brugerne er forbun-

det med usikkerhed at mærke, hvordan de indgår i det sociale fællesskab med de an-

dre i bofællesskabet. 
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Når jeg er sammen med andre, føler jeg mig som de andre eller anderle-
des 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra altid ligesom til altid ander-

ledes. I 2008 er der flere, der kan svare på dette spørgsmål. For mændenes vedkom-

mende var der i 2005 22,2 %, der ikke kunne svare på dette spørgsmål. Det falder til 

11,8 % i 2008. For kvindernes vedkommende var der i 2005 23,3 %, der ikke kunne 

svare. I 2008 falder det til 16,7 %. For kvinderne sker der en lille stigning i den an-

del, der svarer altid ligesom - fra 20,9 % i 2005 til 22,2 % i 2008. For mændene sker 

et fald i den andel, der svarer altid ligesom - fra 37,8 % i 2005 til 32,4 % i 2008.  

 

Der sker et fald i andelen af dem, der svarer altid anderledes - for både mænd og 

kvinder.  Dette er mest markant for kvinderne, nemlig fra 25,6 % i 2005 til 13,9 % i 

2008. For mændene falder antallet fra 15,6 % i 2005 til 11, 8 % i 2008.  
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Når jeg er sammen med andre føler jeg mig som de andre,

eller anderledes. Svarprocent " altid anderledes"

 

For både mænd og kvinder sker der en stigning i den andel, der svarer nogle gange og 

ofte.  Dette er mest markant for mændene, hvor der sker en stigning fra 22, 2 % i 2005 

til 32,4 % i 2008.  For kvinderne sker der en stigning fra 18,6 % i 2005 til 25 % i 2008. 

For kvinderne betyder dette, at der sker en stigning i andelen, der svarer altid, ofte og 

nogle gange på i alt 7,7 % fra 2005 til 2008. For mændene betyder det, at der sker en 

stigning i andelen, der svarer altid, ofte og nogle gange på i alt 4,8 % fra 2005 til 2008. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at kvinderne bliver mere sikre på følelsen af at være ligesom de andre. Bortset fra 

en lille del på 13,9 %, der altid føler sig anderledes.  
- at mændene bliver mindre sikre på følelsen af at være ligesom de andre. Det er 

noget, de føler ofte og nogle gange, og faldet i dem, der altid føler sig anderledes, 
er ikke ret stort. 

- at der er en kønsforskel i følelsen af sikkerhed i at være ligesom de andre.  
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Et klart og et broget billede 

Når det gælder samspillet med pædagogerne viser analysen et klart billede af, at der 

sker en stigning i andelen af beboere, der oplever, at pædagogerne forstår dem. Her 

sker den største stigning blandt mændene. Det samme gælder en stigning i andelen 

der svarer at de altid kan lide at være sammen med pædagogerne. Her er det samme 

procentvise stigning for både mænd og kvinder. 

 

Når det gælder samspillet med de andre beboere, bliver billedet mere broget. Her sker 

der en stigning i den andel, der svarer, at de bedst kan lide at være sammen med de 

andre beboere. Samtidig sker der en stigning i den andel, der synes mindre om at væ-

re sammen med de andre beboere. Når det gælder billedet af, hvordan brugerne ser 

sig selv i relationen med de andre, viser der sig i de fleste spørgsmål en forskydning af 

svarene fra altid til ofte og nogle gange. Brugerne bliver således mere forbeholdne i 

deres bedømmelse af, hvordan de indgår i relationerne med de andre. Kun i følelsen af 

altid at være mere venlig sker der en mindre stigning på ca. 5 % i andelen af kvinderne, 

der svarer det. Følelsen af altid at være en del af det sociale fællesskab bliver mindre 

fra 2005 til 2008. Når det gælder følelsen af at være ligesom de andre, er der forskel 

på kønnenes svar. For mændene er det det samme mønster med, at svarene rykker 

fra altid til ofte og nogle gange, men for kvinderne sker der en meget lille stigning i den 

andel, der altid føler sig ligesom de andre. Analysen viser, at der er en kønsforskel i 

svarmønstret. Kvinderne er mere positive i deres svar om samspillet med andre, end 

mændene er. Det skal i den forbindelse også nævnes, at der er nogle, der ikke kan 

svare på disse spørgsmål. Det kan ses som udtryk for, at dét at indgå i det sociale fæl-

lesskab og se sig selv som en del af en helhed kan være forbundet med vanskelighe-

der for nogle af de udviklingshæmmede. 
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Spørgsmål om selvværd 

Med det formål at kunne vise, hvilke ændringer der er sket i brugernes følelse af selv-

værd, har vi samlet disse spørgsmål i ét afsnit. 

 
- Jeg kan gøre ting lige så godt som andre. 
- Jeg føler, jeg er en god person, lige så god som andre. 
- Kan du lide dig selv? 

Jeg kan gøre ting lige så godt som andre 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra altid dårligere til altid bed-

re. I 2005 var der 15,6 % af mændene der ikke kunne svare på dette spørgsmål. Det 

faldt til 5,9 % i 2008. Der var 11,6 % af kvinderne, der ikke kunne svare i 2005. Det 

faldt til 8,3 % i 2008. Der er således flere, der kan forholde sig til dette udsagn og pla-

cere deres svar på skalaen i 2008. For mændene sker der en stor stigning i ande-

len, der svarer altid dårligere og ofte dårligere. Der er markant flere mænd, der pla-

cerer sig på altid dårligere og ofte dårligere. Procentdelen, der svarer dette, stiger fra 

2,2 % i 2005 til 20,6 % i 2008.  
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For mændene sker der ligeledes en mindre stigning i den andel, der svarer altid 

bedre fra 53,3 % i 2005 til 58,9 % i 2008. Ændringerne i mændenes svarmønster be-

står således i, at en større andel af mændene placerer deres svar i yderkategorierne, 

hvor stigningen er størst hos den andel, der svarer i den negative ende.  

 

For kvinderne er der tale om et mindre fald i den andel, der svarer altid dårligere 

og ofte dårligere. Den falder fra 7 % i 2005 til 0 % i 2008. For kvinderne sker der en 

markant stigning i den andel, der svarer ligesom og ofte.  Her sker der en stigning 

fra 37,2 % i 2005 til 61,1 % i 2008. 
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For kvinderne sker der et stort fald i den andel, der svarer altid bedre.  Procentde-

len falder her fra 44,2 % i 2005 til 30,6 % i 2008. Ændringen i kvindernes svarmønster 

består i, at en større andel af kvinderne placerer deres svar midt på skalaen. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at der er forskel mellem kønnene i deres bedømmelse af sig selv i forhold til, om 

de kan gøre ting lige så godt som andre. Mændene bedømmer sig selv mere ne-
gativt i 2008 end i 2005, mens kvinderne bliver mere forbeholdne i bedømmelsen 
af sig selv i 2008 end i 2005. 

- at mændene således er mere polariserede i deres opfattelse af sig selv, mens 
kvinderne bliver mere forbeholdne i sammenligningen af sig selv med andre. 

 

Ændringerne i svarmønstret kan hænge sammen med, at der er flere, der svarer med 

en bedømmelse af sig selv i 2008 end i 2005. Det kan betyde, at der nu er flere, der 

”tør” svare med en negativ eller mindre positiv bedømmelse af sig selv. 

 

Jeg føler, jeg er en god person, lige så god som andre 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne en skala fra aldrig til altid. For mændenes 

vedkommende er det den samme procentdel, der ikke kan svare på dette spørgsmål i 

2005 og i 2008, nemlig 8,8 %. Når det gælder kvinderne, er der flere, der kan svare i 

2008. Her sker der et fald i procentdelen af kvinder, der ikke kan svare, fra 16,3 % i 

2005 til 5,6 % i 2008. 

 

Her sker der en forskydning af svarene fra altid til ofte.  For der sker et fald i det 

antal, der svarer altid, og en stigning i det antal, der svarer ofte.  For mændene er fal-

det i den andel, der svarer altid ikke så stort som for kvinderne. For mændene sker der 
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et fald fra 48,9 % i 2005 til 41, 2 % i 2008, altså et fald på 7,7 %. For kvinderne sker 

der et fald fra 53,5 % i 2005 til 30,6 % i 2008, altså et fald på 22,9 %. 
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Jeg føler, jeg er en god person, lige så god som andre.      

Svarprocent "altid"

 

 

For kvinderne sker der ligeledes en stigning i det antal, der svarer aldrig, nemlig fra 0 

% til 5,6 %. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at kvinderne bliver hårdere i bedømmelsen af sig selv i 2008, de har et større for-

behold over for at svare altid lige så god som andre.  
- At mændene bliver mere milde i bedømmelsen af sig selv i 2008, selv om der også 

sker et fald i det antal, der svarer altid, så modsvares det af et fald i det antal, der 
svarer aldrig. 

Kan du lide dig selv? 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne en skala fra aldrig til altid. For mændene er 

det stort set den samme lille procentdel, der ikke kan svare på det i 2005 som i 2008, 

nemlig 3 % i 2005 og 2,9 % i 2008. For kvinderne sker der derimod en stigning i den 

procentdel, der kan svare, fra 9,3 % der ikke kunne svare i 2005, til at alle kan svare i 

2008, her er procenten nemlig 0 i 2008.  

 

Her sker der et lille fald i det antal, der svarer altid.  For mændene falder andelen, 

der svarer altid, fra 60,0 % i 2005 til 58,8 % i 2008. For kvinderne falder andelen, der 

svarer altid, fra 48,8 % i 2005 til 47,2 % i 2008.  
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Kan du lide dig selv? Svarprocent "altid".

 

Ligesom der sker et lille fald i antallet af svar i aldrig og næsten aldrig.  

For mændene falder den andel fra 6,7 % i 2005 til 5,8 % i 2008. 

For kvinderne falder den andel fra 2,3 % i 2005 til 0 % i 2008.   

Stigningen sker i det antal, der svarer nogle gange. For mændene fra 6,7 % i 2005 til 

14,7 % i 2008. For kvinderne fra 13,6 % i 2005 til 25 % i 2008. 

 

Hvis vi samler den procentdel, der har svaret altid og ofte, er der en meget lille stigning 

for kvinderne, nemlig fra 74,4 % til 75 %, altså så godt som uændret. For mændene 

derimod sker der et lille fald fra 80 % i 2005 til 76,4 % i 2008. 

 

Stigningen sker i den procentdel, der svarer nogle gange og ofte. For mændene en 

mindre stigning fra 26,7 % til 32,3 %, for kvinderne en noget større stigning fra 39,6 % 

til 52,8 %. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at brugerne har fået et lidt større forbehold i svaret på, om de kan lide sig selv. 
- at kvinderne ikke bruger de mest negative svarmuligheder. 
- at en meget lille del af mændene bruger de mest negative svarmuligheder. 
- at både mænd og kvinder vælger flere af de midterste svarmuligheder. 

En forskydning fra ”altid” til ”ofte” og ”nogen gange” 

Når det drejer sig om brugernes oplevelse af selvværd, sker der således en forskyd-

ning af svarmønstret fra altid til ofte og nogle gange. Det kan tages som udtryk for, at 

brugerne er blevet mere forbeholdne, når de skal svare på spørgsmål, der vedrører 

deres selvværd. 
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Spørgsmål om trivsel 

Med det formål at kunne vise, hvilke ændringer der er sket i brugernes trivsel, har vi 

samlet disse spørgsmål i ét afsnit. 

 
- Er du glad for dit arbejde? 
- Jeg synes, jeg bor godt. 
- Jeg føler, jeg har det godt. 
- Jeg er tilfreds med mit liv. 

Er du glad for dit arbejde? 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra meget glad til meget ked 

af. Der er en forholdsvis stor procentdel, der ikke kan svare på dette spørgsmål. Det 

hænger sammen med, at det ikke er alle, der har et arbejde. Der er jo en del beboere, 

som er oppe i årene. For mændenes vedkommende er der sket en stigning i det antal, 

der ikke kunne svare på dette spørgsmål, fra 15,6 % i 2005 til 23,5 % i 2008, mens der 

for kvindernes vedkommende sker et mindre fald fra 32,6 % i 2005 til 27,8 % i 2008. 

 

Der sker et fald i andelen af brugere, der svarer meget glad. Blandt dem, der har 

svaret på spørgsmålet, sker der for både mænd og kvinder et fald i den andel, der sva-

rer meget glad. For mændenes vedkommende fra 57,8 % i 2005 til 47,1 % i 2008. For 

kvinderne fra 41,9 % i 2005 til 30,6 % i 2008.  
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Er du glad for dit arbejde? Svarprocent "meget glad"

 

Der sker en stigning i den andel, der svarer meget ked af. For mændene stiger 

denne andel fra 6,7 % i 2005 til 11,8 % i 2008. For kvinderne stiger denne andel fra 0 

% i 2005 til 2,8 % i 2008. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at brugerne er blevet mindre glade for deres arbejde i løbet af de tre år. 
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Jeg synes, jeg bor godt 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra aldrig til altid. Der er også 

nogle, der ikke kan svare på dette spørgsmål. For mændenes vedkommende var der 

6,7 % i 2005, der ikke kunne svare på dette spørgsmål. I 2008 kan alle mændene sva-

re. For kvindernes vedkommende sker der et mindre fald i den procentdel, der ikke kan 

svare, nemlig fra 11,6 % i 2005 til 8,3 % i 2008. 

 

Der sker et lille fald i andelen af brugere, der svarer altid. Blandt dem, der svarer, 

sker der et lille fald i den andel, der svarer altid. For mændene falder andelen fra 66,7 

% i 2005 til 61,8 % i 2008. For kvinderne falder andelen fra 76,7 % i 2005 til 72,2 % i 

2008.  

 

Der er sket en stigning i andelen af mænd, der svarer ofte. Til gengæld er andelen 

af mænd, der svarer ofte, steget fra 11,1 % til 29,4 %. 
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Jeg bor godt. Svarprocent "altid" og "ofte".

 

Det betyder, at når man lægger kategorierne altid og ofte sammen, viser det sig såle-

des, at der er sket en stigning i andelen af mænd, der svarer dette, fra 77,8 % i 2005 til 

91,2 % i 2008. For kvinderne er der tale om et mindre fald, nemlig fra 88,3 % i 2005 til 

83,3 % i 2008. 

 

Der sker en stigning i andelen af kvinder, der svarer aldrig og nogle gange. 

For kvinderne sker der endvidere en stigning i den andel, der svarer aldrig og nogle 

gange, fra 0 % i 2005 til 8,4 % i 2008.  

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at både mænd og kvinder er blevet mindre tilfredse med deres bolig. 
- at mændene er mere tilfredse med deres bolig end kvinderne. 
- at en lille andel af kvinderne aldrig synes, de bor godt. 
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Jeg føler, jeg har det godt 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne haft en skala fra aldrig til altid. Her sker der 

et fald i den andel, der svarer altid – både for mænd og kvinder.  For mændene fal-

der andelen fra 62,2 % i 2005 til 47,1 % i 2008, altså et fald på 15,1 %. For kvinderne 

falder andelen fra 60,5 % i 2005 til 52,8 % i 2008, altså et fald på 7,7 %.  

 

Der sker en stigning i den andel, der svarer ofte. Til gengæld stiger andelen af dem, 

der svarer ofte. For mændene fra 11,1 % i 2005 til 26,5 % i 2008. For kvinderne fra 

18,6 % i 2005 til 25,0 % i 2008. 
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Jeg føler, jeg har det godt. Svarprocent "altid" og "ofte".

 

Hvis man lægger kategorierne altid og ofte sammen i 2005 og i 2008, viser sammen-

ligningen, at det næsten er samme andel af brugerne, der svarer sådan. Der er således 

blot sket en forskydning fra altid til ofte, men stadig er der en overvægt af personer, der 

svarer, at de føler, de har det godt. 

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 

 
- at brugerne er blevet mere forbeholdne i deres bedømmelse af følelsen af, hvor 

godt de har det. 
- at der sker en forskydning af svarmønstret fra altid til ofte. 

Jeg er tilfreds med mit liv 

Til at svare på det spørgsmål har brugerne en skala, der går fra aldrig til altid. I 2005 

var der en forholdsvis stor procentdel, der ikke kunne svare på dette spørgsmål, nemlig 

15,9 %, og det var ligeligt fordelt på mænd og kvinder. I 2008 kunne alle svare på dette 

spørgsmål. 

 

Her sker der et meget markant fald i den procentdel, der svarer altid. For mænde-

ne fra 60 % i 2005 til 2,9 % i 2008, altså et fald på 57,1 %. For kvinderne fra 65,1 % i 

2005 til 8,3 % i 2008, altså et fald på 56,8 %.  Til gengæld stiger den procentdel af 
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mændene, der svarer ofte, fra 6,7 % i 2005 til 64,7 % i 2008, og procentdelen af 

kvinder, der svarer ofte, fra 4,7 % i 2005 til 52,8 % i 2008. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

altid ofte altid ofte altid ofte altid ofte

Mænd 2005 Mænd 2008 Kvinder 2005 Kvinder 2008

Jeg er tilfreds med mit liv. Svarprocent "altid" og "ofte".

 

Der sker desuden en mindre stigning for mændenes vedkommende blandt dem, der 

svarer aldrig og næsten aldrig, fra 4,4 % i 2005 til 8,8 % i 2008, og for kvinderne en 

noget større stigning, nemlig fra 2,6 % i 2005 til 14 % i 2008. 

 

De største svarprocenter falder på ofte og nogle gange, og det er også der, den største 

stigning sker fra 2005 til 2008. For mændene fra 20 % i 2005 til 88,2 % i 2008, for kvin-

derne fra 14 % i 2005 til 77,8 % i 2008. Det samlede billede viser således, at der sker 

en forskydning mod venstre på skalaen, når brugerne svarer på, hvor tilfredse de er 

med deres liv.  

 

Det betyder således, at den effekt, der kan udledes af ændringerne i svarene på 

dette spørgsmål, er: 
- at brugerne er mere forbeholdne, når de skal svare på, hvor tilfredse de er med 

deres liv. 
- at der sker en forskydning fra altid til ofte. 
- at størsteparten svarer ofte og nogle gange. 
- at der er en større andel, der aldrig eller næsten aldrig er tilfredse med deres liv. 
 

En forskydning fra ”altid” til ”ofte” og ”nogle gange”   

Det samlede svarmønster viser således en ændring fra altid til ofte og nogle gange, 

mest markant dog i svarene på spørgsmålet om tilfredshed med livet, hvor der sker et 

markant fald i den andel, der svarer altid, nemlig på 57 %.  
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De åbne spørgsmål 

Brugerne har også fået åbne spørgsmål. For at kunne tegne et billede af, hvad bruger-

ne er optaget af og om, der sker ændringer i det de er optaget af at fortælle om i 2005 

og i 2008, har vi undersøgt, hvilke temaer de udtrykker sig om under disse spørgsmål. 

Det viste sig, at udsagnene kunne samles i disse temaer: Velbefindende, relationer, 

aktiviteter, arbejde, bolig og selvbestemmelse. I det følgende gennemgår vi de åbne 

spørgsmål og analyserer ændringerne i forhold til temaerne. 

Fortællinger om dem selv, og hvad der betyder mest for dem 

2005 

Her er det udsagn om velbefindende og brugernes relationer til andre, der fylder mest. 

Der er også nogle om aktiviteter, mens der er ganske få om bolig og arbejde. 

2008 

Her fylder udsagnene om relationer mest, ligesom der er en del udsagn om aktiviteter, 

arbejde og bolig. 

Til gengæld er der ganske få udsagn om brugernes velbefindende. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

I 2008-undersøgelsen sker der således flere ændringer i, hvilke temaer der fylder mest. 

Mest iøjnefaldende er de få udsagn om velbefindende og de mange udsagn om bolig 

og arbejde. Det er jo vanskeligt at sige, hvad den store forskel i antallet af udsagn om 

det personlige velbefindende skyldes. Det kan meget vel være interviewerens spørgs-

mål – hvis de ikke har handlet om ” hvordan har du det?” – kan det være forklaringen. 

Måske har spørgsmålene mere været af karakteren ” hvad laver du?” 

Når det gælder udsagnene om relationer til andre, sker der ikke de store ændringer. 

Det er både i 2005 og 2008 et centralt punkt i brugernes fortælling om dem selv, og 

hvad der betyder noget for dem. 

 

Hvad brugerne godt kan lide 

2005 

Her er det udsagn om relationer og bolig, der fylder mest. Der er også udsagn om akti-

viteter, som kan foregå i huset. Endelig er der nogle, der giver udtryk for, at kan lide 

selv at bestemme.  

2008 

Her fylder udsagnene om relationer mest, derefter følger bolig og aktiviteter. Der er 

også flere udsagn om mad, selv om de ikke fylder meget i det samlede billede. 

Der er også udsagn om at kunne lide selv at bestemme; ikke så mange som i 2005, 

men de er der. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

Der sker ikke de store ændringer fra 2005 til 2008. Det er i det store hele det samme 

billede i 2005 som i 2008. Når det handler om, hvad brugerne kan lide, er det de nære 

ting, de fortæller om – samværet med andre,  og deres bolig – og når det gælder aktivi-

teter, er det mest dem, de kan lave hjemme og så enkelte ture og udflugter.  
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Hvad kan brugerne ikke lide 

2005 

Der er ikke mange brugere, der giver udtryk for noget, de ikke kan lide. De temaer, de 

berører i den forbindelse, er utilfredshed med de andre beboere, utilfredshed med boli-

gen. Endelig er der også utilfredshed med, at nogen blander sig og vil bestemme. 

2008 

Der er heller ikke mange brugere, der giver udtryk for noget, de ikke kan lide. De tema-

er, de berører, er næsten de samme. Denne gang er der også et par stykker, der for-

tæller om mad og aktiviteter, de ikke kan lide. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

De temaer, brugerne fortæller om, når de skal beskrive, hvad de ikke kan lide, er i de 

store linjer sammenfaldende med temaerne om relationer og bolig. Der er meget få 

udsagn om aktiviteter, de ikke kan lide. Blandt de få udsagn, der handler om det, de 

ikke kan lide, fylder selvbestemmelsestemaet forholdsvis meget. 

 

Hvornår har du sidst haft det hyggeligt? 

2005 

Der er flere, der bare henvisninger bare til det tidspunkt, de sidst havde det hyggeligt, 

men ellers falder udsagnene på temaerne relationer, aktiviteter, nogle få om mad og et 

enkelt udsagn handler om selvbestemmelse. 

2008 

Der mange udsagn, der handler om aktiviteter, færre der handler om relationer, nogle 

om mad, nogle om bolig, men ingen om selvbestemmelse. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

Der er færre, der fortæller om samvær med andre i forbindelse med en hyggestund. De 

fortæller om en hyggelig aktivitet og om mad, de har hygget sig med. Ingen forbinder 

selvbestemmelse med hygge.  

 

Ønsker og drømme 

2005 

Her er der mange, der er godt tilfredse med tingene, som de er. Der er en del, der har 

materielle ønsker og ønsker om aktiviteter. Her fylder relationskategorien ikke så me-

get som i de øvrige. 

2008 

Her er der også mange, der er godt tilfredse med tingene, som de er. Og igen fylder de 

materielle ønsker en del, ligesom ønsker til aktiviteter fylder. Relationskategorien er af 

samme omfang som de tre allerede nævnte. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

Det er stort set samme billede, der tegner sig i 2005 og 2008. De fleste begiver sig ikke 

ud i de store ønsker og drømme. De er godt tilfredse med tingene, som de er. De øn-

sker, der formuleres, handler om materielle ting og aktiviteter. I 2008 er der dog flere 

ønsker, der vedrører relationer med andre. Det er de nære ting, de fortæller om. 
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En dejlig dag 

2005 

Her fylder aktivitetskategorien mest. Der er også en del udsagn om mad og om relatio-

ner. Arbejde, bolig og materielle goder er der ganske få udsagn om. Ligesom der også, 

når det gælder selvbestemmelse, er få udsagn. 

2008 

Det er samme mønster – flest udsagn om aktiviteter, derefter kommer relationer og 

mad og enkelte om arbejde og endnu færre – kun et enkelt udsagn – om selvbestem-

melse. 

Ændringer fra 2005 til 2008 

Det er stort set samme billede, der tegner sig af, hvad brugerne forbinder med en dejlig 

dag. Aktiviteter i huset eller i den nære omkreds, mad og samvær med andre i den 

nævnte rækkefølge. Kun en enkelt nævner dét at kunne bestemme selv som noget, 

vedkommende forbinder med en dejlig dag.  

 

Udsagn om relationer og aktiviteter fylder mest 

Det er ikke de store ændringer, der sker i brugernes fortællinger under de åbne 

spørgsmål. Det er kun temaet om brugernes velbefindende, hvor der sker den ændring 

at der er udsagn om det i 2005 og ikke i 2008. Bortset fra det er det de samme temaer, 

som de fortæller om i 2005 og i 2008. Når man placerer beboerudsagnene i nogle te-

maer, viser det sig, at de fleste handler om det relationelle felt. Det kan variere fra 2005 

til 2008, men samlet set fylder de mest. Når man kigger nærmere på de udsagn, der 

befinder sig i relationstemaet, er der flest, der handler om relationerne til de andre bo-

fæller. De fleste positive, men også nogle enkelte negative. Derefter kommer familiere-

lationerne, og i 2008 er der en stigning i antallet af udsagn, der handler om kærester og 

ægtefæller. Der er ikke så mange, der handler om venner og slet ingen, der handler 

om arbejdskammerater.  I de åbne udsagn fylder pædagogerne ikke så meget, mere i 

2008 end i 2005. Der er endvidere en del udsagn om aktiviteter. Her scorer dét at gå 

eller cykle en tur i byen og handle, at køre en tur ud at handle eller ud i naturen højt. 

Det er få, der drømmer om at komme længere væk – ud at rejse eller at blive sanger 

(X–faktor) – nogle få kan godt lide store musikkoncerter. Det er hygge og gåture og 

indkøbsture, der fylder. Samlet set er der ikke mange udsagn, der vedrører arbejde.  

Der er heller ikke så mange udsagn, der handler om boligen. De fleste handler om, 

hvad brugerne godt kan lide ved deres bolig. Her er der flere, der udtrykker tilfredshed 

med at bo, hvor de bor. Der er endnu færre, der handler om betydningen af selv at 

kunne bestemme. Under spørgsmålet om, hvad brugerne ikke kan lide, dukker udsagn 

om muligheden for selv at bestemme op. Det falder fra 2005 til 2008. Der er også nogle 

få af dem i de andre svar. 
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Bevægelserne i brugernes svarmønster  

I dette afsnit vil vi vise, hvordan brugernes svarmønster har bevæget sig mellem de to 

undersøgelser. Vi har samlet kategorierne: 

 - aldrig og sjældent 

 - nogle gange og ofte 

 - ofte og altid 

Derudover har vi trukket kategorien altid ud for sig selv. Endelig har vi trukket kategori-

en ved ikke ud for sig selv.  I det følgende gennemgår vi således først de kategorier, 

som vi har samlet to og to, og vi begynder fra den negative side af skalaen og slutter i 

den positive side af skalaen med at vise, hvordan svarene har fordelt sig i kategorien 

altid. Som nævnt har vi for at kunne foretage sammenligningerne mellem 2005-

undersøgelsen og 2008-undersøgelsen indført en ved ikke-kategori, så de brugere, der 

ikke svarer på spørgsmålet, bliver registreret i denne kategori. Her vil vi også vise, hvil-

ke ændringer der er sket i den del af brugernes svarmønster. 
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Aldrig og sjældent 

I det følgende vil vi vise det svarmønster, der tegner sig, når man sammenligner 2005-

svarene med 2008-svarene fordelt på procenter og samlet i kategorierne aldrig og 

sjældent. 

Spørgsmål 2005: svar i aldrig og 
sjældent 

2008: svar i aldrig og 
sjældent 

Kan pædagogerne forstå 
dig? 

M: 11,1 – K: 2,3 M: 0 – K: 5,6 

Lide at være sammen 
med andre beboere? 

M: 0 – K: 0 M:14,7 – K: 8,4 

Lide at være sammen 
med pædagogerne? 

M: 4,4 – K: 4.6 M: 5,8 – K: 5.6 

De andre hører efter, 
hvad jeg siger. 

M: 11,1 – K: 14,0 M: 8,8 – K: 5,6 

Føler jeg mig som regel 
mindre venlig? 

M: 26,7 – K: 23,3 M:26,5 – K: 16,6 

Føler jeg mig alene – ofte 
– altid? 

M: 26,6 – K: 21,0 M: 26,5 – K:16,7 

Føler jeg mig anderledes 
– ofte – altid? 

M:17,8 – K: 37,2 M: 23,6 – K: 36,1 

Gøre ting lige så godt – 
altid /ofte dårligere?  

M: 2,2 – K: 7,0 M: 20,6 – K: 0 

En person lige så god 
som andre? 

M:8,8 – K: 4,7 M: 8,8 – K: 5,6 

Glad for arbejde – ked 
af/meget ked af? 

M: 11,1 – K: 11,6 M: 14,7 – K: 22,2 

Synes, jeg bor godt. M: 6,7 – K: 0 M: 2,9 – K: 5,6 

Kan du lide dig selv? M: 6,6 – K: 2,3 M: 5,8 – K: 0 

Føler, jeg har det godt. M: 4,4 – K: 2,3 M: 5,9 – K:2,8  

Tilfreds med mit liv. M: 4,6 – K: 4,6 M: 8,9 – 14,0 

 

7 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af mændene, der bruger kate-

gorierne aldrig og sjældent i deres svar. 

Der er, som det fremgår, også spørgsmål, hvor der sker en stigning i den procentdel, 

der svarer aldrig og sjældent. For mændene drejer det sig om disse syv spørgsmål: 
- Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere. 
- Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne. 
- Jeg føler mig anderledes. 
- Jeg kan gøre ting lige så godt som de andre. 
- Jeg er glad for mit arbejde. 
- Jeg føler, jeg har det godt. 
- Jeg er tilfreds med mit liv. 

Det således både i svar på spørgsmål om relationerne med andre og i opfattelsen af 

egne evner og i spørgsmålene om trivsel, at der sker en forøgelse af den procentdel af 

mændene, der svarer negativt på dem. 
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8 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af kvinderne, der bruger kate-

gorierne aldrig og sjældent i deres svar. 

For kvinder drejer det sig om disse otte spørgsmål: 
- Kan pædagogerne forstå dig? 
- Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere. 
- Jeg er lige så god som andre. 
- Jeg er glad for mit arbejde. 
- Jeg synes, jeg bor godt. 
- Jeg føler, jeg har det godt. 
- Jeg er tilfreds med mit liv. 

Også for kvinderne er det blandt svarene på spørgsmål om relationer med andre og 

om trivsel, hvor der er en større procentdel, der svarer aldrig og sjældent. 

 

Markante stigninger 

Det samlede billede af den ændring, der sker fra 2005 til 2008 i, hvor stor en procent-

del af brugerne der svarer i den negative side af skalaerne, er, at der sket en stigning.  

Hvis vi vælger at sige, at 10 % og derover er udtryk for en bemærkelsesværdig stig-

ning, er der to af mændenes svar, der er markante i den retning, nemlig:  
- Lide at være sammen med de andre beboere. 
- Gøre ting lige så godt som andre. 

Det viser, at der er en større procentdel af mændene, hvor deres opfattelse af sig selv i 

relation til andre er blevet mere negativ i disse to temaer. 

For kvinderne er det ligeledes to spørgsmål, blot to andre, nemlig: 
- Glad for mit arbejde. 
- Tilfreds med mit liv.     

Det viser, at der er en større procentdel af kvinderne, der svarer mere negativt på 

spørgsmål om deres trivsel. 

 

4 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af mændene, der bruger kategori-

erne aldrig og sjældent i deres svar. 

Som det fremgår af ovenstående, er der fire spørgsmål, hvor der sker et fald i den pro-

centdel af mændenes svar, der falder i kategorierne aldrig og sjældent. Det drejer sig 

om spørgsmålene: 
- Kan pædagogerne forstå dig? 
- De andre hører efter, hvad jeg siger. 
- Jeg synes, jeg bor godt. 
- Kan du lide dig selv? 

 Der sker altså en reduktion i mændenes negative opfattelse af sig selv som individ og i 

samspillet med andre. Her er det værd at bemærke, at den største reduktion sker i den 

procentdel af mændene, der svarer på, om pædagogerne kan forstå dem. 

 

6 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af kvinderne, der bruger kategori-

erne aldrig og sjældent i deres svar. 

For kvinderne er der seks spørgsmål, hvor der sker et fald. To spørgsmål er de sam-

me, som for mændenes vedkommende, og to spørgsmål er nogle andre. 

De samme spørgsmål som mændenes er: 
- De andre hører efter, hvad jeg siger. 
- Kan du lide dig selv?  

De fire andre er: 
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- Føler mig som regel mindre venlig. 
- Føler mig alene. 
- Føler mig anderledes. 
- Gøre ting lige så godt som andre. 

Det er alle spørgsmål, der vedrører kvindernes opfattelse af sig selv i deres relationer 

med andre. Her sker der således en reduktion af kvindernes oplevelse af at indgå på 

en negativ måde i samspillet med andre. Det er sjældent eller aldrig, at de er føler, de 

er dårligere til at gøre ting lige så godt som andre. Faktisk er der 0 %, der svarer dette. 

 

3 spørgsmål, hvor mændene svarer på samme måde. 

For mændene er der tre spørgsmål, hvor svarprocenterne er de samme i 2005 og 

2008, nemlig: 
- Jeg føler mig som regel venlig. 
- Jeg føler mig alene. 
- Jeg er lige så god som andre. 

Det er alle spørgsmål, der handler om mændenes opfattelse af sig selv i samspil med 

andre. 

 

0 spørgsmål, hvor kvinder svarer på samme måde. 

Der er ingen af spørgsmålene, hvor procentdelen af kvindernes svar fordeler sig på 

samme måde i 2008 som i 2005. 

 

Ændringen i svarmønstret 

Svarmønstret i kategorierne aldrig og sjældent ændrer sig således til: 
- at der er flere spørgsmål - for mændene 7 og for kvinderne 8 - hvor en større 

andel bruger den negative side af skalaen. For mændene en markant mere ne-
gativ opfattelse af deres relationer med de andre beboere og for kvinderne en 
markant mere negativ opfattelse af deres trivsel. 

- at der er færre spørgsmål – for mændene 4 og kvinderne 6 – hvor en større an-
del minimerer deres brug af den negative side af skalaen. For mændene en 
markant mindre negativ opfattelse af pædagogerne og for kvinderne en mindre 
negativ opfattelse af deres relationer med andre. 

 

Altså en kønsforskel i den del, hvor der sker stigninger: 
- For mændene en større andel, der svarer negativt om relationer med andre. 
- For kvinderne en større andel, der svarer negativt om deres trivsel. 
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Nogle gange og ofte 

I det følgende vil vi vise det svarmønster, der tegner sig, når man samler kategorierne 

nogle gange og ofte som grundlag for at foretage sammenligningerne mellem den pro-

centvise fordeling af svarene for mænd og kvinder i henholdsvis 2005 og 2008. 

Spørgsmål 2005: svar i nogle 
gange og ofte 

2008: svar i nogle 
gange og ofte 

Kan pædagogerne forstå 
dig? 

M:35,6 – K: 27,8 M: 38,2 – K: 33,3 

Lide at være sammen 
med andre beboere. 

M: 37,8 – K: 20,9 M:44,1 – K: 47,2 

Lide at være sammen 
med pædagogerne. 

M: 37,8 – K: 23,2 M: 29,4 – K: 19,5 

De andre hører efter, 
hvad jeg siger. 

M: 35,6 – K: 30,3 M: 47,1 – K: 41,6 

Føler jeg mig som regel 
ofte mere venlig/ingen 
forskel. 

M: 28,9 – K: 25,6 M:35,3 – K: 38,9 

Føler jeg mig som en del 
af – både og/ofte.  

M: 22,2 – K:25,5 M: 26,4 – K: 33,3 

Føler jeg mig ligesom – 
ofte – både og. 

M:22,2 – K: 18,6 M: 32,4 – K: 25,0 

Gøre ting lige så godt –  
/ofte bedre/ ligesom.  

M: 53,3 – K: 37,2 M: 41,2 – K:51,1 

Lige så god som andre. M:33,3 – K: 25,5 M: 41,2 – K:58,3 

Glad for arbejde – 
glad/både og. 

M: 15,6 – K: 13,9 M: 17,6 – K: 19,5 

Synes, jeg bor godt. M: 20,0 – K: 11,6 M: 35,3 – K: 13,9 

Kan du lide dig selv? M: 26,7 – K: 39,6 M: 32,3 – K: 52,8 

Føler, jeg har det godt. M: 28,9 – K: 25,6 M: 44,1 – K:41,7  

Tilfreds med mit liv. M: 20,0 – K: 14,0 M: 88,2 – K:77,8 

 

13 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af kvinderne, der bruger ka-

tegorierne nogle gange og ofte i deres svar. 

Som det fremgår af tabellen, sker der en stigning i den procentvise andel af svarene, 

som falder i kategorierne nogle gange og ofte i næsten alle spørgsmål for kvindernes 

vedkommende.  

 

Markante stigninger 

Hvis vi igen lader en forskel på 10 % og derover være skillelinjen for de stigninger, vi 

vurderer som markante, så viser det sig, at der er for kvindernes vedkommende er føl-

gende syv spørgsmål, hvor der sker en markant stigning i den procentdel, der svarer 

nogle gange og ofte: 
- Lide at være sammen med de andre beboere. 
- De andre hører efter, hvad jeg siger. 
- Føler mig som regel mere venlig. 
- Jeg kan gøre ting lige så godt som andre. 
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- Jeg er lige så god som andre. 
- Jeg føler, jeg har det godt. 
- Jeg er tilfreds med mit liv. 

Det er således både i spørgsmål om relationer med andre og om trivsel, at der sker en 

stigning. 

 

1 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af kvinderne, der brugerne katego-

rierne nogle gange og ofte i deres svar. 

Der er kun ét spørgsmål, nemlig lide at være sammen med pædagogerne, hvor der 

sker et fald. 

 

12 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af mændene, der bruger ka-

tegorierne nogle gange og ofte i deres svar. 

Som det fremgår af tabellen, er der 12 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel 

af mændene, der bruger disse kategorier. Det er ligesom for kvindernes vedkommende 

i næsten alle spørgsmålene. 

 

Markante stigninger 

For følgende fem spørgsmål er der tale om en markant stigning: 
- De andre hører efter, hvad jeg siger. 
- Jeg føler mig ligesom de andre. 
- Jeg synes, jeg bor godt. 
- Jeg føler, jeg har det godt. 
- Jeg er tilfreds med mit liv. 

Stigningen vedrører således både relationer og trivsel.  

 

2 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af mændene, der bruger kategori-

erne nogle gange og ofte i deres svar. 

For mændenes vedkommende er der to spørgsmål, hvor der sker et fald. Det er de 

samme to som hos kvinderne, nemlig lide at være sammen med pædagogerne samt 

gøre ting lige så godt som andre. Her er der oven i købet tale om et markant fald. Fal-

det vedrører således et spørgsmål om selvværd. 

Ændringen i svarmønstret 

Svarmønstret i kategorierne nogle gange og ofte ændrer sig således til: 
- at der er en betydelig større andel, der bruger mellemkategorierne, når de skal 

svare – for kvinderne 13 spørgsmål (heraf 7 med markante stigninger) og for 
mændene 12 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål med markante stigninger). 

- at der er en beskeden andel af brugerne, hvor der sker et fald i den andel, der 
bruger mellemkategorierne, når de skal svare – for kvinderne 1 spørgsmål og 
for mændene 2 spørgsmål. 

Der sker således en tydelig bevægelse i svarmønstret både for mænd og kvinder, nem-

lig at en betydelig større andel bruger disse mellemkategorier, når de skal svare på de 

spørgsmål, der vedrører relationer og trivsel. En mindre andel bruger disse mellemka-

tegorier, når det gælder svaret på, om de kan lide at være sammen med pædagoger-

ne. Det gælder både mænd og kvinder. En mindre andel af mændene bruger disse 

mellemkategorier, når de skal svare på spørgsmål om selvværd. 
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Ofte og altid 

I det følgende har vi samlet svarkategorierne ofte og altid for at analysere det svar-

mønster, som det giver, når man sammenligner den procentvise fordeling af svarene 

fra 2005 med 2008. 

Spørgsmål 2005: svar i ofte og 
altid 

2008: svar i ofte og 
altid 

Kan pædagogerne forstå 
dig? 

M: 57,8 – K: 67,4 M: 76,5 – K: 72,2 

Lide at være sammen 
med andre beboere. 

M: 62,3 – K: 72,1 M: 67,7 – K: 72,2 

Lide at være sammen 
med pædagogerne. 

M: 75,6 – K: 69,7 M: 79,4 – K: 83,3 

De andre hører efter, 

hvad jeg siger. 

M: 62,2 – K: 58,2 M: 58,8 – K: 61,1 

Føler jeg mig som regel 
ofte mere/ingen forskel. 

M: 37,8 – K: 37,2 M: 44,2 – K: 58,3 

Føler jeg mig som en del 
af – både og/ofte.  

M: 40,0 – K:48,8 M: 38,2 – K: 52,8 

Føler jeg mig ligesom – 
ofte – både og. 

M: 42,2 – K: 32,5 M: 44,2 – K: 27,8 

Gøre ting lige så godt –  
/ofte bedre/ ligesom.  

M: 53,3 – K: 53,5 M: 58,9 – K:58,4 

Lige så god som andre. M: 62,2 – K: 69,5 M: 70,6 – K: 66,7 

Glad for mit arbejde – 
glad/både og 

M: 66,7 – K: 46,5 M: 61,8 – K: 47,3 

Synes, jeg bor godt. M: 77,8 – K: 88,3 M: 91,2 – K: 83,3 

Kan du lide dig selv? M: 80,0 – K: 74,4 M: 76,4 – K: 75,0 

Føler, jeg har det godt. M: 73,3 – K: 77,5 M: 73,6 – K:77,8  

Tilfreds med mit liv. M: 66,7 – K: 69,8 M: 67,6– K: 61,1 

 

9 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af mændene, der bruger kate-

gorierne ofte og altid i deres svar. 

Som det fremgår af tabellen, sker der i 9 spørgsmål en stigning i den procentvise del af 

mændene, som svarer ofte og altid. 

 

Markant stigning 

 I disse to spørgsmål ses en markant stigning: 
- Kan pædagogerne forstå dig? 
- Jeg synes, jeg bor godt. 

Den markante stigning vedrører således både relationen med pædagogerne og mæn-

denes trivsel. 

 

Hvis man ser på, hvor mange procent, der svarer ofte og altid fordelt på de enkelte 

spørgsmål, er der for mændenes vedkommende: 

6 spørgsmål, hvor 70 % eller flere svarer altid og ofte. 

6 spørgsmål, hvor 50-70 % svarer altid og ofte. 

2 spørgsmål, hvor der er under 50 %, der svarer altid og ofte. 
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Der således generelt en stor andel af mændene, der benytter de positive yderkategori-

er. 

 

8 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af kvinderne, der bruger kate-

gorierne ofte og altid i deres svar. 

For kvindernes vedkommende sker der en stigning i 8 spørgsmål. 

 

Markant stigning 

I disse to spørgsmål ses en markant stigning: 
- Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne. 
- Jeg føler mig som regel mere venlig.  

Den markante stigning vedrører således både relationen med pædagogerne og relatio-

nen med de andre beboere. 

 

Hvis man ser på, hvor mange procent der svarer ofte og altid fordelt på de enkelte 

spørgsmål, er der for mændenes vedkommende: 

6 spørgsmål, hvor 70 % eller flere svarer altid og ofte. 

6 spørgsmål, hvor 50 – 70 % svarer ofte og altid. 

2 spørgsmål, hvor under 50 % af kvinderne svarer ofte og altid. 

Der således generelt en stor andel af mændene, der benytter de positive yderkategori-

er. 

 

5 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af mændene, der bruger kategori-

erne ofte og altid i deres svar. 

For mændenes vedkommende sker der et fald i 5 spørgsmål, men der er ikke tale om 

et markant fald. 

 

4 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af kvinderne, der bruger kategori-

erne ofte og altid i deres svar. 

For kvinderne sker der et fald i 4 spørgsmål, men heller ikke her er der tale om et mar-

kant fald. 

 

Ændringer i svarmønstret 

Svarmønstret i kategorierne ofte og altid ændrer sig således til: 
- at der en større andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, når 

de skal svare – for kvinderne 8 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning) og 
for mændene 9 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning). 

- at der er en mindre andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, 
når de skal svare – for kvinder 4 spørgsmål og for mændene 5 spørgsmål. 

Der er altså generelt en stor andel, der bruger disse yderkategorier, når de skal svare. 

Den største stigning i brugen af disse vedrører spørgsmålene om relationen med pæ-

dagogerne. Det gælder både mænd og kvinder. For mændenes vedkommende er der 

ligeledes en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om trivsel. For 

kvinderne er der en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om relatio-

nen med de andre beboere. 
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Altid 

I det følgende har vi samlet svarkategorien altid for at analysere det svarmønster, som 

det giver, når man sammenligner den procentvise fordeling af svarene fra 2005 med 

2008. 

Spørgsmål 2005: svar i altid 2008: svar i altid 

Kan pædagogerne forstå 
dig? 

M: 37,8 – K: 55,8 M: 61,8 – K: 61,1 

Lide at være sammen 
med andre beboere. 

M: 46,7 – K: 62,8 M: 41,2 – K: 38,9 

Lide at være sammen 
med pædagogerne. 

M: 48,9 – K: 58,1 M: 61,8 – K: 69,4 

De andre hører efter, 
hvad jeg siger. 

M: 42,2 – K: 44,2 M: 38,2 – K: 41,7 

Føler mig som regel ofte 
mere/ingen forskel. 

M: 26,7 – K: 27,9 M: 32,4 – K: 33,3 

Føler mig som en del af – 
både og/ofte.  

M: 35,6 – K:37,2 M: 29,4 – K: 30,6 

Føler jeg mig ligesom – 
ofte – både og. 

M: 37,8 – K: 20,9 M: 32,4 – K: 22,2 

Gøre ting lige så godt –  
/ofte bedre/ ligesom.  

M: 28,9 – K: 44,2 M: 32,4 – K:30,6 

Lige så god som andre. M: 48,9 – K: 53,5 M: 41,2 – K: 30,6 

Glad for mit arbejde – 
glad/både og. 

M: 57,8 – K: 41,9 M: 47,1 – K: 30,6 

Synes, jeg bor godt. M: 66,7 – K: 76,7 M: 61,8 – K: 72,2 

Kan du lide dig selv? M: 60,0 – K: 48,8 M: 58,8 – K: 47,2 

Føler, jeg har det godt. M: 62,2 – K: 60,5 M: 2,9 – K:2,8  

Tilfreds med mit liv. M: 60,0 – K: 65,1 M: 2,9 – K: 8,3 

   

10 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af mændene, der bruger kategori-

en altid i deres svar. 

Som det fremgår af tabellen, sker der i 10 spørgsmål et fald i den procentdel af mæn-

dene, der svarer altid.  

 

5 spørgsmål, hvor der sker et markant fald. 

Der tale om et markant fald i 5 af spørgsmålene, mest iøjnefaldende i svarene på jeg 

føler, jeg har det godt og jeg er tilfreds med mit liv. Her er der tale om et fald fra 60 % til 

knap 3 %. 

Det største fald sker altså i svarene på spørgsmål om trivsel. 

 

4 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af mændene, der bruger kate-

gorien altid i deres svar. 

For mændenes vedkommende er der fire spørgsmål, hvor der sker en stigning, nemlig: 
- Kan pædagogerne forstå dig? 
- Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne. 
- Jeg føler mig som regel mere venlig. 
- Jeg kan gøre ting lige så godt som andre. 
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2 spørgsmål, hvor der sker en markant stigning. 

Det er i svarene på de to spørgsmål, der vedrører samværet med pædagogerne, at der 

sker en markant stigning. 

 

10 spørgsmål, hvor der sker et fald i den andel af kvinderne, der bruger kategori-

en altid i deres svar. 

For kvindernes vedkommende sker der i 10 spørgsmål et fald i den procentdel, der 

svarer altid.   

 

6 spørgsmål, hvor der sker et markant fald. 

Der tale om et markant fald i 6 af spørgsmålene. Ligesom hos mændene er dette mest 

iøjnefaldende ved spørgsmålene jeg føler jeg har det godt og jeg er tilfreds med mit liv. 

For kvinderne er det således også i spørgsmål om trivsel, der sker det mest markante 

fald. 

For kvinderne er det endvidere værd at bemærke, at der sker et markant fald i den pro-

centdel, der svarer, at de altid kan lide at være sammen med de andre beboere, nemlig 

fra 62,8 % i 2005 til 38,9 % i 2008. 

 

4 spørgsmål, hvor der sker en stigning i den andel af kvinderne, der bruger kate-

gorien altid i deres svar. 

For kvindernes vedkommende sker der en stigning i den procentdel, der svarer altid i 

følgende fire spørgsmål: 
- Kan pædagogerne forstå dig? 
- Jeg kan lide at være sammen med pædagogerne. 
- Jeg føler mig mere venlig. 
- Jeg føler mig altid ligesom de andre. 

Der er ikke tale om nogen markant stigning. 

 

Ændring i svarmønstret 

Svarmønstret i kategorien altid ændrer sig således til: 
- at der sker et markant fald i den andel af brugerne, der bruger denne positive 

yderkategori – for både mænd og kvinder 10 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål 
hvor der sker et markant fald for mændenes vedkommende og 6 spørgsmål, 
hvor der sker et markant fald for kvindernes vedkommende). 

- at der er en mindre del af brugerne, hvor der sker en stigning i den andel, der 
bruger denne positive yderkategori - for både mænd og kvinder 4 spørgsmål 
(heraf 2 spørgsmål hvor der sker en markant stigning for mændenes vedkom-
mende). 

 

Det samlede billede bliver således, at der for mændenes vedkommende sker en mar-

kant stigning i den procentdel, der altid føler, at pædagogerne forstår dem, og som kan 

lide at være sammen med pædagogerne. 

For kvinderne er der tale om en mindre stigning i den procentdel, der føler, at pædago-

gerne forstår dem, og som kan lide at være sammen med pædagogerne. De spørgs-

mål, der vedrører relationen med pædagogerne. 
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Der sker en meget markant nedgang i den procentdel, der svarer, at de altid føler, de 

har det godt og er tilfredse med deres liv. De spørgsmål, der vedrører trivsel. Det gæl-

der både mænd og kvinder.  For kvinderne sker der desuden en markant nedgang i 

den andel, der svarer, at de altid kan lide at være sammen med de andre beboere. 

Altså et fald i et spørgsmål om relationer med de andre beboere. 
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Ved ikke 

I det følgende viser vi, hvordan vanskeligheden med at svare på spørgsmålene ser ud i 

2005 og 2008, og hvilke ændringer der sker. 

Spørgsmål 2005: svar i ved ikke 2008: svar i ved ikke 

Kan pædagogerne forstå 
dig? 

M: 7,0 – K: 15,6 M: 0 – K: 0 

Lide at være sammen 
med andre beboere. 

M: 15,6 – K: 16,3 M: 0 – K: 5,6 

Lide at være sammen 
med pædagogerne. 

M: 8,9 – K: 13,9 M: 2,9 – K: 5,6 

De andre hører efter, 
hvad jeg siger. 

M: 11,1 – K: 11,6 M: 5,9 – K: 11,1 

Føler mig som regel ofte 
mere/ingen forskel. 

M: 17,8 – K: 23,3 M: 5,9 – K: 11,1 

Føler mig som en del af – 
både og/ofte.  

M: 17,6 – K:17,6 M: 17,6 – K: 19,4 

Føler mig ligesom – ofte – 
både og. 

M: 22,2 – K: 23,3 M: 11,8 – K: 16,7 

Gøre ting lige så godt –  
/ofte bedre/ ligesom.  

M: 15,6 – K: 11,6 M: 5,9 – K:8,3 

Lige så god som andre. M: 8,9 – K: 16,3 M: 8,8 – K: 5,6 

Glad for mit arbejde – 
glad/både og. 

M: 15,6 – K: 32,6 M: 23,5 – K: 27,8 

Synes, jeg bor godt. M: 6,7 – K: 11,6 M: 0 – K: 8,3 

Kan du lide dig selv? M: 3,0 – K: 9,3 M: 2,9 – K: 0 

Føler, jeg har det godt. M: 4,4 – K: 11,6 M: 2,9 – K:2,8  

Tilfreds med mit liv. M: 15,6 – K: 16,3 M: 0 – K: 0 

 

Der sker et fald i den procentdel, der ikke kan svare på spørgsmålene. I 2005 var 

der en vis procentdel, der ikke kunne svare på 13 ud af de 14 spørgsmål. I 2008 er der 

for mændenes vedkommende 10 ud af de 14 spørgsmål, som der er stadig er nogle, 

der ikke kan svare på. Det er dog en mindre procentdel, og kun i 3 af spørgsmålene er 

der tale om mere end 10 %. 

 

For kvinderne er det 11 ud af de 14 spørgsmål, men igen sker der et fald i den pro-

centvise andel, dog er der stadig 10 %, der ikke kan svare på 5 af spørgsmålene. 

 

Der er som nævnt tidligere flere, der har forståelse for interviewet. Det kan jo nok for-

klare, at der sker dette fald i den andel af de interviewede, der ikke kan svare på 

spørgsmålene. Når der fortsat er nogle, der ikke kan svare, hænger det sammen med, 

at nogle af de interviewede netop har begrænsninger i at udtrykke sig. 
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Bevægelser på tværs af svarkategorierne 

Hvis man følger bevægelserne i de ændringer, der sker på tværs af svarkategorierne, 

tegner der sig dette billede: 

 

Svarmønstret i kategorierne aldrig og sjældent ændrer sig således til: 
- at der er flere spørgsmål - for mændene 7 og for kvinderne 8 - hvor en større 

andel bruger den negative side af skalaen. For mændene en markant mere ne-
gativ opfattelse af deres relationer med de andre beboere, og for kvinderne en 
markant mere negativ opfattelse af deres trivsel. 

- at der er færre spørgsmål – for mændene 4 og for kvinderne 6 – hvor en større 
andel minimerer deres brug af den negative side af skalaen. For mændene en 
markant mindre negativ opfattelse af pædagogerne, og for kvinderne en mindre 
negativ opfattelse af deres relationer med andre. 

 

Altså en kønsforskel i den del hvor der sker stigninger: 
- For mændene en større andel, der svarer negativt om relationer med andre. 
- For kvinderne en større andel, der svarer negativt om deres trivsel. 

 

Svarmønstret i kategorierne nogle gange og ofte ændrer sig således til: 
- at der er en betydelig større andel, der bruger mellemkategorierne, når de skal 

svare – for kvinderne 13 spørgsmål (heraf 7 med markante stigninger) og for 
mændene 12 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål med markante stigninger). 

- at der er en beskeden andel af brugerne, hvor der sker et fald i den andel, der 
bruger mellemkategorierne, når de skal svare – for kvinderne 1 spørgsmål og 
for mændene 2 spørgsmål. 

 

Der sker således en tydelig bevægelse i svarmønstret både for mænd og kvinder, nem-

lig at en betydelig større andel bruger disse mellemkategorier, når de skal svare på de 

spørgsmål, der vedrører relationer og trivsel. En mindre andel bruger disse mellemka-

tegorier, når det gælder svaret på, om de kan lide at være sammen med pædagoger-

ne. Det gælder både mænd og kvinder. En mindre andel af mændene bruger disse 

mellemkategorier, når de skal svare på spørgsmål om selvværd. 

 

Svarmønstret i kategorierne ofte og altid ændrer sig således til: 
- at der en større andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, når 

de skal svare – for kvinderne 8 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning) og 
for mændene 9 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning). 

- at der er en mindre andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, 
når de skal svare – for kvinderne 4 spørgsmål og for mændene 5 spørgsmål. 

 

Der er altså generelt en stor andel, der bruger disse yderkategorier, når de skal svare. 

Den største stigning i brugen af dem vedrører spørgsmålene om relationen med pæ-

dagogerne. Det gælder både mænd og kvinder. For mændenes vedkommende er der 

ligeledes en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om trivsel. For 

kvinderne en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om relationen med 

de andre beboere. 
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Svarmønstret i kategorien altid ændrer sig således til: 
- at der sker et markant fald i den andel af brugerne, der bruger denne positive 

yderkategori – for både mænd og kvinder 10 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål, 
hvor der sker et markant fald for mændenes vedkommende og 6 spørgsmål, 
hvor der sker et markant fald for kvindernes vedkommende). 

- at der er en mindre del af brugerne, hvor der sker en stigning i den andel, der 
bruger denne positive yderkategori - for både mænd og kvinder 4 spørgsmål 
(heraf 2 spørgsmål, hvor der sker en markant stigning for mændenes vedkom-
mende). 

Det samlede billede bliver således, at der for mændenes vedkommende sker en mar-

kant stigning i den procentdel, der altid føler, at pædagogerne forstår dem, og som kan 

lide at være sammen med pædagogerne. 

For kvinderne er der tale om en mindre stigning i den procentdel, der føler, at pædago-

gerne forstår dem, og som kan lide at være sammen med pædagogerne. De spørgs-

mål, der vedrører relationen med pædagogerne. Der sker en meget markant nedgang i 

den procentdel, der svarer, at de altid føler, de har det godt og er tilfredse med deres 

liv. De spørgsmål, der vedrører trivsel. Det gælder både mænd og kvinder.  

 

For kvinderne sker der desuden en markant nedgang i den andel, der svarer, at de 

altid kan lide at være sammen med de andre beboere. Altså et fald i et spørgsmål om 

relationer med de andre beboere. 

 

Når det gælder brugernes relation med pædagogerne, sker der en tydelig bevægelse 

af svarene til de positive yderkategorier. Når det gælder samspillet med de andre be-

boere, er den overvejende bevægelse, at svarene flytter ind i mellemkategorierne – 

ofte og nogle gange. Når det gælder selvværd, er den overvejende bevægelse den 

samme. Når det gælder trivsel, er bevægelsen fra den positive yderkategori ind mod 

mellemkategorierne meget tydelig.  
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Det samlede billede af ændringerne i brugernes 
svar  

I 2005-undersøgelsen var der 88 brugere, der deltog i interviewene. I 2008 var der 70 

af de 88, som deltog igen i et interview med den samme interviewguide. Med henblik 

på at kunne foretage den mest retvisende, sammenlignende analyse har vi sammen-

lignet ændringerne i brugernes svar på grundlag af den procentvise fordeling af svare-

ne i 2005 og i 2008. I det følgende vil vi sammenfatte de ændringer, som den sammen-

lignende analyse har vist: 

- om brugernes samspil, selvværd og trivsel. 

- om, hvilke temaer brugerne fortæller om under de åbne spørgsmål. 

- om, hvilke bevægelser der er sket i brugernes svarmønster på tværs af 

spørgsmålene. 

Samspil, 

Samspil mellem brugere og pædagoger 

Når det gælder brugernes samspil med pædagogerne, viser den sammenlignende ana-

lyse:  
- at der er en betydelig større andel af mændene, der oplever, at pædagogerne altid 

forstår dem. 
- at der sker en mindre stigning i andelen af kvinder, der oplever, at pædagogerne 

forstår dem. 
- at det i 2008 er næsten samme andel af mænd og kvinder, som oplever, at pæda-

gogerne altid forstår dem, nemlig ca. 61 %.    
- at der er en betydelig større andel af brugerne, der altid kan lide at være sammen 

med pædagogerne. For kvindernes vedkommende er det næsten 70 %, og for 
mændene er det næsten 62 %. 

 

Det er således tydeligt, at der sker en stigning i antallet af mænd, der svarer altid på 

spørgsmålet om, hvorvidt de kan lide at være sammen med pædagogerne. Det under-

bygges af en markant stigning i antallet af de mænd, der svarer, at pædagogerne altid 

forstår dem. Der er således en markant ændring i de svar, mændene giver om deres 

relationer med pædagogerne. Det viser, at mændene har fået et mere positivt syn på 

pædagogernes måde at møde dem på. Der er også flere kvinder, der svarer altid i 

2008 end i 2005, men stigningen er knap så stor. Ligesom der er langt flere, der svarer, 

at de bedst kan lide at være sammen med pædagogerne. Samlet set viser analysen, at 

både mænd og kvinder har fået et mere positivt syn på pædagogernes måde at møde 

dem på og på samværet med dem. 

Samspil med de andre beboere 

Når det gælder brugernes samspil med de andre beboere, viser den sammenlignende 

analyse: 
- at der er en større del af brugerne, der synes mindre om at være sammen med de 

andre beboere i 2008 end i 2005. 
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- at der sker en stor stigning i andelen af brugere, der bedst kan lide at være sam-
men med de andre brugere. 

- at der sker en bevægelse i svarmønstret fra, at andelen af både mænd og kvinder, 
der altid oplever, at de andre hører efter, hvad de siger, reduceres, mens andelen 
af brugere, der svarer, at de ofte og nogle gange oplever, at de hører efter, for-
øges.  

- at der i 2008 sker en stigning i andelen af kvinder, der føler sig mere venlige, når 
de er sammen med andre. 

- at en del af mændene faktisk føler sig mindre venlige, samtidig med at en anden 
del føler sig mere venlige.  

- at følelsen af altid at være en del af  det sociale fællesskab er blevet mindre udtalt 
fra 2005 til 2008. 

- at kvinderne bliver mere sikre på følelsen af at være ligesom de andre. Bortset fra 
en lille del på 13,9 %, der altid føler sig anderledes.  

- at mændene bliver mindre sikre på følelsen af at være ligesom de andre. Det er 
noget, de føler ofte og nogle gange. 

 

Når det gælder samspillet med de andre beboere, bliver billedet mere broget. Her sker 

der en stigning i den andel, der svarer, at de bedst kan lide at være sammen med de 

andre beboere. Samtidig sker der en stigning i den andel, der synes mindre om at væ-

re sammen med de andre beboere. Når det gælder billedet af, hvordan brugerne ser 

sig selv i relationen med de andre, viser der sig i de fleste spørgsmål en forskydning af 

svarene fra altid til ofte og nogle gange. Brugerne bliver således mere forbeholdne i 

deres bedømmelse af, hvordan de indgår i relationerne med de andre. Kun i følelsen af 

altid at være mere venlig sker der en mindre stigning på ca. 5 % i andelen af kvinder, 

der svarer dette. Følelsen af altid at være en del af det sociale fællesskab bliver mindre 

fra 2005 til 2008. Når det gælder følelsen af at være ligesom de andre, er der forskel 

på kønnenes svar. For mændene er det det samme mønster med, at svarene rykker 

fra altid til ofte og nogle gange, men for kvinderne sker der en meget lille stigning i den 

andel, der altid føler sig ligesom de andre. Analysen viser, at der er en kønsforskel i 

svarmønstret. Kvinderne er mere positive i deres svar om samspillet med andre, end 

mændene er. Det skal i den forbindelse også nævnes, at der er nogle, der ikke kan 

svare på de spørgsmål. Det kan ses som udtryk for, at dét at indgå i det sociale fælles-

skab og se sig selv som en del af en helhed kan være forbundet med vanskeligheder 

for nogle af de udviklingshæmmede. 

  

Selvværd 

Når det gælder de spørgsmål, som kan anvendes i den sammenlignende analyse af 

brugernes oplevelse af selvværd, viser analysen: 
- at der er sket et fald for både mænd og kvinder i deres bedømmelse af sig selv i 

forhold til, om de kan gøre ting lige så godt som andre. Dog med en kønsforskel. 
Mændene bedømmer sig selv mere negativt i 2008 end i 2005; der sker en stor 
stigning i den andel, der svarer altid dårligere og ofte dårligere. Kvinderne bliver 
mere forbeholdne i bedømmelsen af sig selv i 2008 end i 2005, deres svar rykker 
fra altid–kategorien til ligesom og ofte. 

- at kvinderne bliver hårdere i bedømmelsen af sig selv i 2008, de har et større for-
behold over for at svare altid lige så god som andre.  
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- at mændene bliver mere milde i bedømmelsen af sig selv i 2008. Selv om der også 
sker et fald i det antal, der svarer altid, så modsvares dette af et fald i det antal, der 
svarer aldrig. 

- at brugerne har fået et lidt større forbehold i svaret på om de kan lide sig selv 
- at både mænd og kvinder vælger flere af de midterste svarmuligheder – ofte og 

nogle gange. 

 

Når det drejer sig om brugernes oplevelse af selvværd, sker der således en forskyd-

ning af svarmønstret fra altid til ofte og nogle gange. Det kan tages som udtryk for, at 

brugerne er blevet mere forbeholdne, når de skal svare på spørgsmål, der vedrører 

deres selvværd. 

 

Trivsel 

Når det gælder spørgsmålene om trivsel, er både mænd og kvinder mere negative i 

deres svar på spørgsmålene. Andelen af brugere, der er blevet mindre tilfredse med 

deres arbejde og bolig, er blevet større. Brugerne er blevet mere forbeholdne, når de 

skal svare på, hvor godt de har det. Her der sker en forskydning fra altid til ofte. Der 

sker et fald på 15 % for mændene og 7 % for kvinderne i andelen, der svarer altid. 

Brugerne er blevet markant mere forbeholdne, når de skal svare på, om de er tilfredse 

med deres liv. Der sker et fald på 57 % for både mænd og kvinder i den andel, der sva-

rer altid. Til gengæld stiger andelen, der svarer ofte. 

Sammenfattende om samspil, selvværd og trivsel 

Når det gælder samspil, selvværd og trivsel, ses den mest markante stigning i den an-

del, der vælger at svare altid (en positiv bedømmelse) således i brugernes oplevelse af 

deres relation med pædagogerne. Mens brugerne i de andre temaer svarer med større 

forbehold. I den modsatte ende er det mest markante fald andelen af brugere, der sva-

rer, at de altid er tilfredse med deres liv. 

De åbne spørgsmål  

Det er ikke de store ændringer, der sker i brugernes fortællinger under de åbne 

spørgsmål. Det er kun temaet om brugernes velbefindende, hvor der sker den ændring 

at der er udsagn om det i 2005 og ikke i 2008. Bortset fra det er det de samme temaer, 

som de fortæller om i 2005 og i 2008. Når man placerer beboerudsagnene i nogle te-

maer, viser det sig, at de fleste handler om det relationelle felt. Det kan variere fra 2005 

til 2008, men samlet set fylder de mest. Når man kigger nærmere på de udsagn, der 

befinder sig i relationstemaet, er der flest, der handler om relationerne til de andre bo-

fæller. De fleste positive, men også nogle enkelte negative. Derefter kommer familiere-

lationerne, og i 2008 er der en stigning i antallet af udsagn, der handler om kærester og 

ægtefæller. Der er ikke så mange, der handler om venner og slet ingen, der handler 

om arbejdskammerater.  I de åbne udsagn fylder pædagogerne ikke så meget, mere i 

2008 end i 2005. Der er endvidere en del udsagn om aktiviteter. Her scorer dét at gå 

eller cykle en tur i byen og handle, at køre en tur ud at handle eller ud i naturen højt. 

Det er få, der drømmer om at komme længere væk – ud at rejse eller at blive sanger 

(X–faktor) – nogle få kan godt lide store musikkoncerter. Det er hygge og gåture og 

indkøbsture, der fylder. Samlet set er der ikke mange udsagn, der vedrører arbejde.  
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Der er heller ikke så mange udsagn, der handler om boligen. De fleste handler om, 

hvad brugerne godt kan lide ved deres bolig. Her er der flere, der udtrykker tilfredshed 

med at bo, hvor de bor. Der er endnu færre, der handler om betydningen af selv at 

kunne bestemme. Under spørgsmålet om, hvad brugerne ikke kan lide, dukker udsagn 

om muligheden for selv at bestemme op. Det falder fra 2005 til 2008. Der er også nogle 

få af dem i de andre svar. 

Bevægelser på tværs af svarkategorierne 

Hvis man følger bevægelserne i de ændringer, der sker på tværs af svarkategorierne, 

tegner der sig dette billede: 

Svarmønstret i kategorierne aldrig og sjældent ændrer sig således til: 
- at der er flere spørgsmål - for mændene 7 og for kvinderne 8 - hvor en større 

andel bruger den negative side af skalaen. For mændene en markant mere ne-
gativ opfattelse af deres relationer med de andre beboere, og for kvinderne en 
markant mere negativ opfattelse af deres trivsel. 

- at der er færre spørgsmål – for mændene 4 og kvinderne 6 – hvor en større an-
del minimerer deres brug af den negative side af skalaen. For mændene en 
markant mindre negativ opfattelse af pædagogerne, og for kvinderne en mindre 
negativ opfattelse af deres relationer med andre. 

 

Altså en kønsforskel i den del, hvor der sker stigninger: 
- For mændene en større andel, der svarer negativt om relationer med andre. 
- For kvinderne en større andel, der svarer negativt om deres trivsel. 

 

Svarmønstret i kategorierne nogle gange og ofte ændrer sig således til: 
- at der er en betydelig større andel, der bruger mellemkategorierne, når de skal 

svare – for kvinderne 13 spørgsmål (heraf 7 med markante stigninger) og for 
mændene 12 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål med markante stigninger). 

- at der er en beskeden andel af brugerne, hvor der sker et fald i den andel, der 
bruger mellemkategorierne, når de skal svare – for kvinderne 1 spørgsmål og 
for mændene 2 spørgsmål. 

 

Der sker således en tydelig bevægelse i svarmønstret både for mænd og kvinder, nem-

lig at en betydelig større andel bruger disse mellemkategorier, når de skal svare på de 

spørgsmål, der vedrører relationer og trivsel. En mindre andel bruger disse mellemka-

tegorier, når det gælder svaret på, om de kan lide at være sammen med pædagoger-

ne. Det gælder både mænd og kvinder. En mindre andel af mændene bruger disse 

mellemkategorier, når de skal svare på spørgsmål om selvværd. 

 

Svarmønstret i kategorierne ofte og altid ændrer sig således til: 
- at der en større andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, når 

de skal svare – for kvinderne 8 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning) og 
for mændene 9 spørgsmål (heraf 2 med en markant stigning). 

- at der er en mindre andel af brugerne, der bruger disse positive yderkategorier, 
når de skal svare – for kvinder 4 spørgsmål og for mændene 5 spørgsmål. 

 

Der er altså generelt en stor andel, der bruger disse yderkategorier, når de skal svare. 

Den største stigning i brugen af dem vedrører spørgsmålene om relationen med pæ-

dagogerne. Det gælder både mænd og kvinder. For mændenes vedkommende er der 
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ligeledes en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om trivsel. For 

kvinderne en markant stigning i den andel, der svarer på spørgsmål om relationen med 

de andre beboere. 

 

Svarmønstret i kategorien altid ændrer sig således til: 
- at der sker et markant fald i den andel af brugerne, der bruger denne positive 

yderkategori – for både mænd og kvinder 10 spørgsmål (heraf 5 spørgsmål, 
hvor der sker et markant fald for mændenes vedkommende og 6 spørgsmål, 
hvor der sker et markant fald for kvindernes vedkommende). 

- at der er en mindre del af brugerne, hvor der sker en stigning i den andel, der 
bruger denne positive yderkategori – for både mænd og kvinder 4 spørgsmål 
(heraf 2 spørgsmål, hvor der sker en markant stigning for mændenes vedkom-
mende). 

Det samlede billede bliver således, at der for mændenes vedkommende sker en mar-

kant stigning i den procentdel, der altid føler, at pædagogerne forstår dem, og som kan 

lide at være sammen med pædagogerne. 

For kvinderne er der tale om en mindre stigning i den procentdel, der føler, at pædago-

gerne forstår dem, og som kan lide at være sammen med pædagogerne. De spørgs-

mål, der vedrører relationen med pædagogerne. Der sker en meget markant nedgang i 

den procentdel, der svarer, at de altid føler, de har det godt og er tilfredse med deres 

liv. De spørgsmål, der vedrører trivsel. Det gælder både mænd og kvinder.  

 

For kvinderne sker der desuden en markant nedgang i den andel, der svarer, at de 

altid kan lide at være sammen med de andre beboere. Altså et fald i et spørgsmål om 

relationer med de andre beboere. 

Et samlet billede 

Den sammenlignende analyse giver således mulighed for at tegne et billede af, at bru-

gerne bliver mere positive i deres oplevelse af samspillet med pædagogerne. I de 

spørgsmål i interviewguiden, der kan belyse dette, bevæger svarmønstret sig fra mel-

lemkategorierne til yderkategorien altid. Det er også de eneste spørgsmål, hvor bevæ-

gelsen tydeligt går den vej. 

Mens billedet af samspillet med de andre beboere bliver mere broget. I de spørgsmål i 

interviewguiden, som giver mulighed for at belyse dette, bevæger svarmønstret sig i de 

store linjer fra yderkategorien altid til mellemkategorierne ofte og nogle gange. 

Både i de lukkede spørgsmål og i de åbne spørgsmål giver brugerne udtryk for, at det-

te samspil fylder meget i deres hverdag, samtidig med at de i deres opfattelse af sig 

selv som en del af samspillet er blevet mere forbeholdne over for, hvordan de selv ind-

går i dette og usikre på, hvor de skal placere sig i samspillet.  

 

Når det gælder brugernes oplevelse af sig selv og trivsel, sker der en bevægelse af 

svarmønstret fra den yderste positive kategori altid til mellemkategorierne ofte og nogle 

gange. Brugerne er således igen mere forbeholdne, når de skal give udtryk for, hvor-

dan de oplever deres selvværd og trivsel.  Når det gælder trivsel, er bevægelsen fra 

den positive yderkategori ind mod mellemkategorierne meget tydelig.  

 

I de åbne spørgsmål bliver det tydeligt, at det er de nære ting i hverdagen, som bru-

gerne er optaget af, og som de har ønsker i forhold til. 
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VIDEOANALYSE 

Indledning 

Med henblik på at kunne belyse effekten for brugerne af Projekt udvikling og implemen-

tering af anerkendende pædagogik valgte man at optage en video af tre situationer i 

brugernes dagligliv: 

- Et beboermøde 

- En spisesituation 

- En fritidsaktivitet 

Det er alle situationer, hvor beboerne er sammen med andre beboere og pædagoger, 

bortset fra optagelserne fra distriktsgruppen i Tønder; dér er det en pædagog, der er 

sammen med én beboer i beboerens egen lejlighed. Optagelserne varer fra 20 til 45 

minutter. Den første optagelsesrunde foregår i slutningen af 2005/ begyndelsen af 

2006. Den anden optagelsesrunde foregår i foråret 2008. I tiden mellem de to optagel-

ser var pædagogerne i gang med at udvikle og implementere anerkendende pædago-

gik i enhederne. Med disse to videooptagelsesrunder ønskede man at skaffe et data-

materiale, som gav mulighed for at sammenligne beboerne i de to situationer og identi-

ficere de ændringer, der var sket: 

 
- i beboernes samspil med andre beboere og det pædagogiske personale.  
- i, hvordan beboerne udøver deres demokratiske ret til at få indflydelse på be-

slutninger, der vedrører deres daglige liv. 

 

Som det fremgår af afsnittet om brugerundersøgelsen, er beboernes samspil med de 

andre beboere et komplekst felt, hvor beboerne bliver mere forbeholdne i deres opfat-

telse af, hvordan de selv indgår i det samspil. Mens de bliver mere positive i deres op-

fattelse af, hvordan de indgår i samspillet med det pædagogiske personale. Der sker 

en stigning i den andel, der svarer, at pædagogerne forstår dem. 

Dataindsamlingsmetode 

Pædagogerne i de enkelte enheder lavede optagelserne. Der blev brugt forskellige 

optagelsesmetoder. Nogle steder blev kameraet placeret på et stativ og optog hele 

situationen fra den vinkel. Andre steder havde en af pædagogerne videokameraet i 

hånden og optog fra forskellige vinkler, ligesom der kunne zoomes ind på enkelte af 

beboerne. Der blev lavet optagelser i slutningen af 2005/ begyndelsen af 2006 første 

gang, og anden gang tilstræbte man at lave optagelser af lignende situationer. Det er 

en dataindsamlingsmetode, som hører sammen med en såkaldt black box-tænkning. 

Man tager et ”førbillede” og et ”efterbillede”, som man så sammenligner for derved at 

identificere de ændringer, der er sket mellem før og efter på de ovenfor nævnte fokus-

områder – samspil og indflydelse. Black box er udtryk for, at man med denne metode 

ikke har opmærksomhed på pædagogernes udviklingsproces. Man undersøger effek-

ten for beboerne af udviklingen af anerkendende pædagogik - alene ved at sammen-

ligne før og efter. 
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Datamaterialet 

Ved gennemgangen af videoklippene viste det sig imidlertid, at der var en del forskelle i 

situationerne fra 2005 til 2008: 

  

- Der var ”nye” brugere, som ikke var med på den første videooptagelse.  

- Der var nogle af dem, som var med på første videoklip, som ikke var med i anden 

omgang. 

- Antallet af beboere var ikke det samme. F.eks. var der et sted, hvor der var der to 

beboere på den første optagelse, mens der var fem beboere på den næste. 

- På nogle optagelser var der beboere, som ønskede at være anonyme ved at holde 

sig uden for kameraet, men som deltog i mødet på lige fod med de andre.    

- Nogle steder betød udskiftningen, at det var mere velfungerende beboere, der del-

tog på videoen, andre steder at en beboer, som fyldte meget i det første klip, ikke 

var med i det næste.  

- Der var sket udskiftning i personalet, og antallet af pædagoger var heller ikke alle 

steder det samme i første optagelsesrunde som i anden runde. 

- Indholdet i de tre hverdagssituationer var heller ikke det samme alle steder. Valget 

af fritidssituation var f.eks. i første runde et bankospil, i anden runde en busgene-

ralforsamling. Valget af spisesituation var f.eks. i første runde et restaurantbesøg, 

og i næste spisning i bofællesskabet. Mødeindholdet på beboermøderne var også 

nogle steder forskelligt. 

- Der var også enkelte videooptagelser, som blev brugt til at foretage en evaluering 

med beboere af projektforløbet, og dermed var det ikke en gentagelse af en hver-

dagssituation.  

- Der har også været optagelser, som pædagogen bruger til at spørge om, hvordan 

beboerne har det generelt.  

 

Der er endvidere meget fokus på videokameraet. Idet alle gør meget ud af at indlede 

videooptagelsen med en præsentation af ”de medvirkende”. Det giver en noget kunstig 

indledning, som betyder, at det hverdagsliv, som de skulle give indblik i, bliver noget 

mindre dagligdags. Der er flere beboere, der bliver optaget af videoen undervejs. 

 

Dette datamateriale rummer således så mange forskydninger fra første optagelse til 

næste optagelse, at det ikke har været muligt at analysere materialet ud fra en ren 

sammenligningstænkning. Videomaterialet giver imidlertid mulighed for at få indblik i 

beboernes samspil med andre samt i, hvordan de agerer i forhold til de indflydelsesom-

råder, som viser sig på videooptagelserne. På den baggrund valgte vi en eksplorativ 

analysemåde, som gav os mulighed for både at rette opmærksomheden mod de æn-

dringer, der kunne identificeres fra 2005 til 2008 og mod, hvad der på tværs af video-

klippene kunne uddrages som elementer, der har betydning for, hvordan beboerne 

deltager i de tre hverdagssituationer og for, hvordan de udøver deres indflydelse.  
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To analyseperspektiver 

Vi har derfor valgt at analysere videodatamaterialet ud fra to perspektiver: 

  
- Et ændringsperspektiv, som det der var lagt op til i projektbeskrivelsen, hvor vi 

med skyldigt hensyn til datamaterialets karakter har rettet fokus mod, hvilke 
ændringer der kan identificeres i 2008-videooptagelserne, når man sammenlig-
ner dem med 05/06-videooptagelserne. 

- Et tværgående perspektiv på samspil og indflydelse, hvor samspil bliver delt op 
i deltagelsesmåder, kommunikationsmønstre og relationer. 

Fire fokusområder  

På tværs af disse to perspektiver har vi valgt at analysere videomaterialet ud fra føl-

gende fire fokusområder: 

 
- Beboernes deltagelsesmåde - med et særligt fokus på aktivitet og engagement. 
- Beboernes kommunikation med pædagoger og med de andre beboere. 
- Beboernes relationer med pædagoger og med de andre beboere. 
- Beboernes indflydelsesområder og -måder. 

 

De tre øverste er således en udmøntning af temaet Beboernes samspil med andre 

beboere og det pædagogiske personale, mens det sidste er en udmøntning af temaet 

Hvordan beboerne udøver deres demokratiske ret til at få indflydelse på beslutninger, 

der vedrører deres daglige liv. 

Kapitlets opbygning 

I det følgende vil vi beskrive, hvad analyserne har vist i de tre situationer hver for sig. Vi 

begynder med beboermødet, derefter følger spisesituationen og fritidssituationen. Til 

sidst foretager vi en fælles opsamling på tværs af situationerne.  
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Beboermøder 

Datamaterialet består af videooptagelser fra et beboermøde afholdt i slutningen af 

2005/begyndelsen af 2006 og ét afholdt i foråret 2008 i hvert af bofællesskaberne.  

Optagelserne varer fra 20 minutter til 45 minutter. Nogle steder er det hele beboermø-

det, der er optaget. Andre steder er det en del af mødet. Det er ikke samme del af mø-

det, der er optaget video af fra 2005/2006 til 2008. Det er som nævnt heller ikke helt de 

samme deltagere. Der er sammenfald i deltagerkredsen, men der er også udskiftninger 

de fleste steder. Nogle steder betyder udskiftningen, at der kommer beboere til, som 

ser ud til at have flere ressourcer. Andre steder betyder udskiftningen, at en beboer, 

som fyldte meget på første optagelse, ikke er med i anden runde. 

 

Videomaterialet giver mulighed for at få indblik i, hvilke elementer der bidrager til, at 

beboerne deltager aktivt eller passivt. Det giver ligeledes indblik i det relationsmønster, 

der opstår inden for den ramme, ligesom det giver indblik i, hvordan deltagerne kom-

munikerer med hinanden. Det giver også indblik i, hvilke temaer beboerne har adgang 

til at få indflydelse på, og hvordan de bruger den adgang. I det følgende vil vi derfor 

beskrive, hvad analyserne viste vedrørende: 

 

- beboernes deltagelsesmåder med fokus på aktivitet og engagement 

- beboernes kommunikation med pædagoger og de andre beboere 

- beboernes relationsmønstre med pædagoger og de andre beboere 

- beboernes Indflydelsesområder og -måder 

Beboernes deltagelsesmåder med fokus på aktivitet og enga-
gement 

I det følgende vil vi belyse de elementer i mødeafholdelsen, der i særlig grad påvirker 

beboernes deltageraktivitet. Analysen viser, at der er sammenhæng mellem pædago-

gens måde at gennemføre beboermødet på og beboernes deltagelsesmåde. Hvis der 

er en stram styring af punkterne på dagsordenen, og det er punkter, der handler om 

fælles anliggender, er det en passiv, undvigende deltagelsesmåde, som er den frem-

herskende. 

 

Deltagelsesmåden bliver mere aktiv, når der er punkter på dagsordenen, som giver 

beboerne mulighed for at fortælle om deres individuelle oplevelser og gøremål. Når 

gennemførslen af mødets dagsorden åbner mulighed for, at beboerne kan komme med 

spontane indfald. Når der etableres et fælles tredje af meget konkret form. Når de fæl-

les anliggender kan knyttes til konkrete opgaver for den enkelte. 

Dagsordenspunkter, som giver beboerne mulighed for at fortælle om de-
res individuelle oplevelser og gøremål 

På de beboermøder, hvor der bliver plads til, at beboerne kan fortælle om noget, som 

de selv er optaget af, kommer der flere nuancer i deres verbale udtryksform, og de 

bliver dermed mere aktivt deltagende, når de har ordet. I 2005-klippene er der flere 

steder, hvor man har et punkt på dagsordenen, der giver den enkelte taletid til at for-
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tælle om egne oplevelser og erfaringer. Andre steder er det først blevet indført som et 

punkt i 2008. Det giver et øget engagement hos den enkelte, når det er vedkommen-

des tur til at fortælle. På et af stederne fylder punktet med de individuelle fortællinger 

næsten hele mødet. Her er beboerne aktivt deltagende både med deres egen historie 

og med en interesse for de andres. 

 

Eksempel 

Et af de steder, hvor der sker tydelige ændringer i beboernes deltagelsesmåde, er et 

sted, hvor der i 2008-videoklippet er indført et punkt med en runde, hvor beboerne får 

ordet enkeltvis for at fortælle om noget, de er optaget af. Fra en meget undvigende og 

passiv deltagelse i 2005-optagelsen bliver beboerne aktive og engagerede i at fortælle 

om, hvad de har oplevet siden sidst på videoen i 2008. Her stiger aktivitetsniveauet 

betydeligt fra 2005 til2008. 

Individuelle anliggender 

De individuelle anliggender handler om den enkeltes egen oplevelse og gøremål. Be-

boerne fortæller om besøg hos venner og veninder, besøg hos eller af familiemedlem-

mer, deltagelse i familiefester og de ting, der hører sammen med det, tøjindkøb, gave-

indkøb m.m.  Nogle fortæller om, hvad de har lavet på arbejdet, som regel som svar på 

pædagogens indledende spørgsmål: Hvad har du lavet i dag? Nogle fortæller om næ-

re, konkrete problemer, f.eks. behovet for at få et håndtag sat op på badeværelset, 

fordi vedkommende er bange for at falde. Andre fortæller om, hvad de har gjort eller 

skal gøre på deres hjemmedag med pædagogen. 

 

Eksempel  

Beboer 1: Bange for at slå mig. 

Pæd.: Har du slået dig? 

Beboer: Nej, håndtag. 

Pæd.: Du vil gerne have et håndtag, som du kan holde i, når du bader? 

Beboer: Ja. 

Pæd.: Du skal til konfirmation, hvad med gaver? 

Beboer: Er i orden. 

 

Beboer 2: Jeg skulle gerne til min veninde, hvis det kunne give til det. 

 

Beboer 3: Min familie kommer i morgen. 

 

Når der bliver plads til de personlige, individuelle historier, stiger aktivitetsniveauet hos 

den, der er i centrum for pædagogens interesse. De individuelle anliggender kan både 

have et bagudrettet sigte og et fremtidssigte. De fleste steder begynder man med at 

kigge bagud. Enten på dagen eller på ugen, som er gået. Derfra kan man så gå over til 

at kigge fremad, på hvad den enkelte skal i den kommende tid.  

Hvordan får beboeren ordet? 

Det er forskelligt, hvordan punktet bliver indledt. Nogle steder er det med spørgsmålet: 

Hvad har du lavet i dag? Andre steder med spørgsmålet: Har du noget du vil fortælle? 

Mange har svært ved at svare på det mere åbne spørgsmål: Har du noget du vil fortæl-
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le? Analysen viser, at det, der får betydning for, hvor langt et svar beboerne giver på 

spørgsmålene, er måden hvorpå pædagogerne støtter beboerne i besvarelsen. Alle 

kan svare på det konkrete spørgsmål: Hvad har du lavet i dag?, nogle meget kort; men 

med pædagogens hjælp kan de lave en længere besvarelse. 

  

Eksempel 

Pædagogen støtter den enkelte i at fortælle. Det er referatet fra sidst + dagbogsnota-

ter, pædagogen bruger som grundlag for at bringe oplevelser på banen, som den en-

kelte ikke lige selv kommer frem med. Beboerne bekræfter og går i gang med at fortæl-

le. 

 

Beboerne bruger flere ord 

Analysen viser, at der fra 2005 til 2008 sker den ændring, at beboerne bruger flere ord 

og længere sætninger, når dette punkt er på dagsordenen. Men det er ikke gjort med at 

have punktet. Det betyder meget, hvordan pædagogen gennemgår det punkt. Fra 2005 

til 2008 sker der en udvikling i måden, hvorpå pædagogerne arbejder med denne run-

de. Pædagogen spørger og støtter beboeren i at udbrede sin fortælling. Det betyder, at 

beboerne udvikler deres fortællestil til at bruge flere ord og flere jeg-udsagn. 

 

Eksempel 

Pæd.: Hvad har du lavet i dag? 

Beboer: Ingen ulykker. 

Pæd.: Ingen ulykker? 

Beboer: Nej, men jeg har været nede på caféen i formiddags, hvor jeg har hjulpet med 

at snitte salat og gøre selleri rene. 

Pæd.: Skal I have noget med selleri i i aften? 

Beboer: Ja, grøntsagsfrikadeller. 

Pæd.: Grøntsagsfrikadeller? 

Beboer: Ja. 

Pæd.: Uhm, det lyder spændende. 

Beboere: Ja, og efter beboermøde skal jeg ned og hjælpe med at bage kage. 

Pæd.: Ja, du har travlt her om mandagen. 

Beboer: Ja. 

Pæd.: Ikke også? 

Beboer: Jo. 

Pæd.: Har du mere vi skal høre om? 

Beboer: Nej, det har jeg ikke. 

 

Individuelle fortællinger, der kan forbindes med fælles oplevelser 

En fælles oplevelse, som kan kædes sammen med en individuel fortælling – en fød-

selsdag, hvor alle har været med til festen, og hvor nogle af de gaver, der bliver sendt 

rundt, er fra nogle af de tilstedeværende. Det giver engagement blandt beboerne, og 

gør det muligt at brede den ud til et fælles anliggende.  
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Eksempel 

Under runden med de private fortællinger henter en af beboerne flødeboller, som skal 

deles rundt. Han henter også sine fødselsdagsgaver, og på pædagogens opfordring 

bliver de vist frem og sendt rundt. Det vækker interesse blandt de andre. De kommer 

med kommentarer og bidrager til den fælles snak. En af gaverne er fra nogle af de an-

dre beboere. Det bidrager tydeligt til, at de tager aktivt del i fortællingen. En del af for-

tællingen handler om fødselsdagsmiddagen, som de fleste har deltaget i. Igen kan flere 

bidrage til fortællingen.  

Derefter får de andre ordet og fortæller om deres ”private” oplevelser. Der er fortsat en 

stemning af interesse og engagement blandt beboerne. 

 

På klippet fra 2008 er der igen en beboer, der har fødselsdag, og som viser sine gaver 

frem. Der er deltagelse, når den enkelte får ordet, og der er ligeledes interesse for at se 

på gaverne og komme med små kommentarer til den, der har ordet. Der sker således 

ikke de store ændringer i beboernes deltagelsesmåde fra 2005 til 2008. Men hvis man 

tager luppen frem, kan man oven i købet se, at der er lidt mindre engagement i delta-

gelsen blandt de beboere, der ikke har ordet. Det kan hænge sammen med, at fødsela-

ren bruger meget lang tid på sin fortælling og dermed lægger beslag på pædagogens 

opmærksomhed. Det kan også hænge sammen med, at der ikke er samme forbindelse 

til fælles oplevelser i form af gaveindkøb og deltagelse i fødselsdagsfesten. 

 

Med mere plads til den enkeltes fortællinger bliver mødet mere til en ramme om et 

samvær, hvor beboerne kan være til stede gennem deres individuelle fortællinger end 

en ramme om fælles beslutninger. 

Mulighed for spontane indfald 

Det er forskelligt, hvor strengt dagsorden bliver overholdt. I 2005 er man de fleste ste-

der rimelig streng i fastholdelsen af dagsordenen.  Nogle steder bliver der i 2008 mere 

plads til at tage sideveje ud af dagsordenen – at åbne for, at det uformelle spor får 

plads sammen med det formelle. Den måde, pædagogen forholder sig til dagsordenen 

på, får betydning for beboernes deltagelsesmåde. Et par steder gøres der plads til, at 

beboerne kan komme med spontane indfald, som ikke lige hører til under det dagsor-

denspunkt, man er i gang med. På de beboermøder, hvor der bliver mere plads til også 

at følge et uformelt spor, deltager beboerne mere aktivt. De kommer med spontane 

indlæg om noget, de er optaget af. 

 

Eksempel 

Beboerne får flere indfald, som ikke altid har noget med dagsordenspunktet at gøre, og 

dette giver pædagogen plads til og vender så tilbage til dagsordenen, hvor hun kom-

mer med forslagene og søger opbakning til dem. 

 

Der er enkelte steder, hvor hovedsporet udvides med små sidespor. Der åbnes mulig-

hed for, at de andre kan bidrage med kommentarer. På nogle møder bliver det som 

medfortæller af den individuelle historie. På andre bliver det med de associationer, som 

punktet vækker hos den enkelte. Analysen viser, at denne måde at forholde sig til 

dagsordenen på, giver et større engagement fra beboerne både i mødet og i hinandens 

fortællinger. 
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Eksempel 

Det er madplanen, der er dagsordenspunktet, og pædagogen forsøger ad flere veje at 

få beboerne til at deltage aktivt i de beslutninger, der skal træffes om valg af mad til 

den kommende uge. 

Pæd.: Men så er det jo i morgen, når det er tirsdag og hverdag igen. 

Beboer: Så er det hverdag igen. Hvornår kommer … igen? 

Pæd.: Det gør de i morgen, tandplejen kommer… 

 

Derefter følger flere udsagn om beboernes oplevelser med tandplejen. 

 

Pæd.: Skulle vi prøve at snakke om, hvad I vil spise i morgen? 

Beboer: Hvem er på arbejde? 

 

Beboerne småsnakker, men ikke om maden. 

 

Ved at følge beboerne ud ad nogle af sidesporene kommer de til at deltage aktivt, og 

stemningen bliver præget af beboernes engagement også i at deltage i beslutningen 

om madplanen. 

 

Eksempel 

I et bofællesskab er punkterne om madplan og rengøring hurtigt overstået, for der er 

lavet en fordeling af opgaver på beboerne enkeltvis. Det betyder, at den formelle del af 

mødet ikke tager så lang tid, og at der bliver plads til spontane indfald fra beboerne til 

pædagogen og også til de andre beboere. De kommenterer hinandens udsagn, og i 

forhold til 2005-mødet bruger de flere og længere sætninger.  

 

På 2005-klippet besvarer de hver især pædagogens spørgsmål om, hvad skal de lave i 

weekenden – en beboer svarer: ”Slappe af”. Så er det emne for så vidt udtømt. Pæda-

gogen retter opmærksomheden mod den næste, der svarer lige så kortfattet. 

  

På 2008-klippet er der et par af beboerne, som fortæller længere historier og får re-

spons fra de andre beboere. Det, at der er plads til, at pædagogen kan støtte beboerne 

i at udvide deres fortællinger, betyder, at de fortæller mere. Samtidig betyder det, at der 

også er plads til de spontane indfald, at der er et større engagement i at komme med 

kommentarer til de andres fortællinger. 

 

 

At der etableres et fælles tredje af konkret form 

Det er tydeligt, at aktivitetsniveauet stiger, når der er billedmateriale som f.eks. madop-

skrifter, en fødselsdagsgave eller en særlig opslagstavle, hvor ugens madplan og, 

hvem der skal lave maden, bliver tydelig. Når der er konkrete billeder eller ting, som 

beboerne kan forholde sig til, tager de billederne og/eller tingene i hænderne, kigger på 

dem og bliver inspireret af dem til at bidrage til det pågældende punkt på mødet. I de 

bofællesskaber, hvor der er billedmateriale i form af kogebøger, opskriftskort eller til-

budsaviser, er der et større engagement i den måde, hvorpå beboerne deltager i be-
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handlingen af punktet om madplan. Billeder af opskrifter gør beslutninger om madpla-

nen lettere. Det er en støtte til beboerne i forhold til at komme med forslag.   

 

Eksempel 

I et bofællesskab har de til behandlingen af punktet om madplanen lavet en trætavle 

med billede af den beboer, sat ind på den dag, hvor den pågældende har ansvar for 

maden. Dertil er der lavet billeder af forskellige retter, som den, der har maddag, kan 

bruge, når vedkommende skal komme med forslag til, hvad de skal have at spise den 

dag. Det giver et højt aktivitetsniveau under behandlingen af det punkt. Det er allerede 

på videoklippet i 2005. Ved gentagelsen i 2008 er det punkt ikke med på videooptagel-

sen, så det er ikke muligt at sige, om der sker ændringer i aktivitetsniveauet blandt del-

tagerne. 

 

Beboermødeleder: læser punktet op – madplan de næste syv dage: 

Pæd.: O.k., hvem starter? 

Beboer 1: (Tager et billede, som han viser til pædagogen). Det gør jeg. 

Pæd.: Det gør 1. 

Beboer 1 rejser sig og går hen til trætavlen, hvor han placerer sit billede af den ret, han 

skal lave på den dag, han skal lave mad og fortæller, hvad han vil lave. 

Pæd.: Næste mand. 

Beboer 2 rejser sig med sit billede og placerer det på tavlen ud for den dag, hun skal 

lave mad. 

Pæd.: Næste mand. 

Beboer 3 rejser sig og placerer sit billede på tavlen og fortæller, at han vil lave pita-

brød. 

Pæd.: Hvem har vi mere? 

Mødeleder (beboer) rejser sig og sætter sit kort op. 

Pæd.: Hvad skal vi have? 

Beboer: Suppe. 

 

Det går på tur at sætte et kort som de har valgt inden mødet op på tavlen og fortælle, 

hvad de skal have at spise den dag. Den, der sætter kortet op, er også den, der står for 

madlavningen. Det fremgår ikke, hvor meget hjælp de har behov for til det. 

 

Det, at der er et meget konkret fælles tredje, som alle kan koble sig på, giver et stort 

engagement og stor aktivitet blandt beboerne. 

 

Eksempel 

I et af bofællesskaberne bliver der sendt avisudklip, programmer og invitationer rundt, 

da de kommer til punktet med kommende aktiviteter, og det øger engagementet i be-

boernes deltagelse. De kigger på det, der bliver sendt rundt, og svarer hurtigt på, hvad 

de vil deltage i – sammen eller hver for sig. 
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Eksempel 

Møderne i Café 9 har altid et konkret fælles tredje som indhold. Der skal tilrettelægges 

aktiviteter og fordeles arbejdsopgaver. I 2005 er der et rimeligt aktivitetsniveau i delta-

germåden, og det stiger betragteligt i 2008, hvor medarbejderne (brugerne) er meget 

aktive med at komme med og kommentere hinandens forslag.    

 

Eksempel 

I et af bofællesskaberne har de afsat al tiden til at drøfte et kommende 20 års-

jubilæum. Pædagogen betoner, at det er forslag og sørger for, at de kommer med de-

res forslag én ad gangen. Det, der fylder meget, er, hvem der skal inviteres. Her kom-

mer beboerne med hver deres ”gæsteliste”. Pædagogen stiller spørgsmål til beboerne 

hver især, hvis de ikke svarer på den fælles invitation til at byde ind. Beslutningen lig-

ger ikke i det møde.  

Da en af beboerne rejser spørgsmålet om en tale, bidrager de to af dem med erfarin-

ger, som bliver til argumenter mod det, at der skal være én, der holder tale. Pædago-

gen går ikke ind i det – bortset fra at sige, at en af dem kan da godt byde velkommen, 

men det godtager de ikke.  

 

Der er således flere eksempler på, hvordan pædagogerne etablerer et konkret fælles 

tredje, som beboerne kan koble sig på. På de videoklip, hvor det forekommer, er der 

større aktiv deltagelse blandt beboerne, når der skal træffes beslutninger om mad og 

aktiviteter.  

Konkrete anknytningspunkter for den enkelte beboer 

Når der er en struktur for fordeling af opgaver, som der skal træffes beslutning om at 

fordele og udføre, stiger engagementet. Hvis man ved, man har en bestemt opgave 

med rengøring, har beslutningerne også en forbindelse til noget konkret. Nogle steder 

er der lavet en fordeling af opgaver og ansvarsområder hos den enkelte. Hvilke rengø-

ringsopgaver den enkelte har ansvar for, hvilke maddage den enkelte har. Nogle steder 

er beboerne inddelt i mindre grupper i forhold til opgavefordelingen. Opgaverne er så-

ledes fordelt på de forskellige personer. Det betyder, at de hurtigt kan klares, og at der 

bliver mere plads til den uformelle snak mellem beboerne. 

 

Eksempel  

I et bofællesskab, hvor de har madplanen som punkt på dagsordenen, kan man se, at 

beboeren kobler sig på punktet gennem det konkrete, som hun har en opgave i forhold 

til, nemlig denne dags aftensmad. 

Pæd.: Skal vi gå i gang med at lave madplan? 

Beboer: Inde på vores madplan står der, hvad vi skal have i aften ….. er de købt? 

Pæd.: Nej, pandekagerne er ikke købt. 

Beboer: Vi har fyldet. 

 

Derefter følger en længere snak om, hvordan der bliver sørget for det, der skal bruges 

til denne dags aftensmåltid. 
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Beboeren vælger således et meget konkret udgangspunkt for at svare på pædagogens 

mere brede spørgsmål om madplan, og det svarmønster fortsætter, da hun gør 

spørgsmålet mere konkret ved at spørge til maden på en bestemt dag. 

  

 

Eksempel  

Pæd.: Hvad kunne I tænke jer at spise på mandag? 

Beboer 1: Jeg skal på café på mandag. 

Beboer 2: Det skal jeg også. 

 

Beboerne svarer således igen meget konkret ud fra deres personlige situation. 

 

Eksempel 

Pæd.: Skal vi have madplanen fra beboermødet frem? 

Beboer: Jeg har en aftale med min søster, jeg skal sove der i påsken. 

Pæd.: Hvad dage er det? 

Beboer: Det ved jeg ikke. 

Pæd.: Det kan du ikke huske. 

Beboer: Nej. 

Pæd.: Hvad med udflugten? Skal du ikke med på den? 

Beboer: Nej. 

Derefter er det spørgsmålet om udflugten, der fylder, og derefter spørger pædagogen, 

hvad de skal i påsken. 

 

Igen et eksempel på, at beboerne svarer ud fra deres personlige, konkrete situation. 

 

Pædagogerne kan sammen med beboerne etablere en struktur for fordeling af mad-

lavning og rengøring, som på forhånd kæder det sammen med den enkelte beboers 

opgave. Det giver et anknytningspunkt for den enkelte beboer i form af handlinger eller 

opgaver i hverdagen.  Hvis man ikke har valgt en sådan struktur, men en mere åben 

én, vil beboerne alligevel have en tendens til at svare meget konkret og personligt på 

de spørgsmål, pædagogen stiller.  

Mødelederrollen 

En af måderne, hvorpå man kan give beboerne en aktiv rolle på beboermødet, kunne 

være at give ham eller hende opgaven som mødeleder. Analysen viser imidlertid, at 

det ikke er i forvaltningen af mødelederrollen, at der sker de store ændringer i beboer-

nes aktivitetsniveau i deltagelsen fra 2005 til 2008. De fleste steder, hvor man giver en 

beboer opgaven som mødeleder, ser det ud til, at denne påtager sig opgaven, fordi 

pædagogen beder om det. I nogle tilfælde må pædagogen skubbe meget på for at få 

beboeren til at udføre opgaven. Hvis en beboer er tøvende og undvigende i forhold til 

at påtage sig opgaven, hjælper de andre beboere pædagogen med at få den udpegede 

til at påtage sig de opgaver, der hører sammen med mødelederfunktionen.  

 

Når en beboer har fået møderollerollen på det formelle plan, kan opgaven bestå i, at 

vedkommende skal byde velkommen til mødet, at vedkommende skal markere mødet 

åbnet ved at trykke på en klokke, at vedkommende skal læse dagsordenspunkterne 
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op, efterhånden som de kommer til dem på mødet og i øvrigt sørge for, at fordelingen 

af taletid følger det aftalte mønster. 

 

Analysen viser, at på det reelle plan, er det pædagogen, der udfylder rollen som møde-

leder – uden protest fra den formelle mødeleder. Det viser sig blandt andet ved, at den 

beboer, der har fået rollen som mødeleder, ikke får den respons, at de andre henven-

der sig til vedkommende, når de svarer. Selv om det er beboermødelederen, der giver 

ordet til en af de andre beboere, vender vedkommende sin opmærksomhed mod pæ-

dagogen, når han eller hun svarer. Når beboeren så har vendt sin opmærksomhed 

mod pædagogen, responderer pædagogen på det ved at stille uddybende spørgsmål 

eller kommentere beboerens udsagn. Det gælder også, når beboermødelederen næv-

ner det punkt på dagsordenen, som de skal i gang med. Ofte går pædagogen ind og 

breder punktet mere ud. De andre beboere forholder sig til pædagogen, som om det 

var ham eller hende, der var mødeleder. Det sker også, selv om pædagogen gør noget 

ud af at støtte den formelle mødeleder i at udfylde mødelederrollen og i at holde møde-

strukturen. 

 

Der er dog enkelte videoklip, hvor en beboermødeleder får mere opbakning fra de an-

dre beboere til sin rolle som mødeleder. Det er i de tilfælde, hvor beboeren kan læse 

og læser punkterne og det materiale, som hører med til punktet, op. Der er et sted, 

hvor der sker en ændring i den måde, en beboer udfylder mødelederrollen på. Det er 

på caféen, som adskiller sig fra bofællesskaberne ved at være et sted, hvor beboerne 

træder ind i en medarbejderrolle. Her kan mødelederen også læse dagsordenspunk-

terne op, og en af cafémedarbejderne kan læse referatet op. 

 

Eksempel 

Pædagogen giver en af beboerne opgaven med at være mødeleder. Opgaven består 

først i at byde velkommen til mødet og nævne, hvem der er til stede ved mødet. Deref-

ter er det hans opgave (igen med støtte fra pædagogen) at spørge, om der er nogen, 

der har noget at fortælle. Svaret på dette foregår ved, at deltagerne nu på skift får et 

plysdyr i hånden som tegn på, at de har ordet. De fortæller ikke til den beboer, der har 

mødelederopgaven. De vender deres opmærksomhed mod pædagogen og fortæller til 

hende. Pædagogen følger op med uddybende spørgsmål. Efter at have givet opgaven 

med at give ordet og dermed plysdyret videre til den næste til mødelederen et par gan-

ge overtager pædagogen selv mødelederopgaven. 

 

I 2008 er det samme mønster. Beboeren byder velkommen, og med hjælp fra pæda-

gogen finder han ud af, hvad der er første punkt på dagsordenen, nemlig ligesom i 

2005 at give hver enkelt mulighed for at få ordet og fortælle. Igen fortæller beboerne til 

pædagogen og ikke til den formelle mødeleder. 

 

Eksempel 

Mødelederen stiller det formelle, indledende spørgsmål: Har du noget at fortælle?, men 

beboeren fortæller til pædagogen, som igen stiller spørgsmål og kommer med kom-

mentarer. 
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Eksempel 

Et andet sted er det ligeledes en beboer, der er formel mødeleder. Her begynder mø-

det med et referat fra sidst, som pædagogen læser op. Derefter er der nogle punkter 

vedr. fælles anliggender, som pædagogen også tager sig af. Derefter får beboeren 

mødeledelsen tilbage og læser dagsordenspunktet op. Det reagerer de andre beboere 

ikke på, så nu tager pædagogen over igen og forklarer og involverer de andre i punktet. 

 

I 2008 viser videoklippet kun sidste del af beboermødet, som er en runde, hvor de hver 

især får ordet og sammen med det en talepind. Her er det pædagogen, der er mødele-

der, og det er helt tydeligt hende, beboerne fortæller til, når det bliver deres tur til at få 

ordet. 

 

Eksempel 

På Café 9 sker der en forskydning i balancen mellem mødeleder og pædagog. I 2008 

bliver brugeren mere tydelig i mødelederrollen, og han får opbakning til at udfylde rol-

len fra en af de andre deltagere, som også er aktiv med at komme med forslag. Det er 

imidlertid ikke den samme bruger, der er mødeleder på videooptagelsen fra 2005 som 

på videooptagelsen fra 2008. Så ændringen i måden at udfylde mødelederrollen på 

kan skyldes personlige forskelle i evner for den rolle. 

  

Brugeren er mere tydelig i mødelederrollen, når det gælder om at holde dagsordenen 

og komme igennem punkterne En af brugerne er meget aktiv med at komme med for-

slag og med at støtte mødelederen. 

 

Pædagogen foreslår, hvem der skal være ugens stjerne, og argumenterer for det. Den 

kommende stjerne begynder at græde. Der er fuld tilslutning til pædagogens forslag. 

 

Brugerne kan læse og skrive (nogle af dem), og det bruger de til mødet. 

 

Mødelederrollens udgangspunkt for aktiv deltagelse 

Hvis man anlægger et aktivt deltagelsesperspektiv på møderollen, er der, bortset fra et 

enkelt tilfælde, ingen steder, hvor det af få opgaven som mødeleder betyder, at beboe-

rens aktivitet øges betydeligt. Analyserne viser, at det er en opgave, beboerne påtager 

sig, fordi de skal. Når en beboer får mødelederrollen, får pædagogen en opgave med 

at finde en balance i sin måde at støtte beboeren på. For det kan nemt blive en profor-

ma mødeledelse med pædagogen som den reelle mødeleder. Hvis de andre beboere 

forholder sig til pædagogen som den reelle mødeleder, bliver det svært for beboeren at 

udfylde sin rolle andet end på det formelle plan, og her kan beboeren endda have brug 

for støtte fra pædagogen og fra de andre til at overholde formaliteterne. 
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Elementer med særlig betydning for beboernes deltagelsesmå-
de  

 

Analysen af videooptagelserne viser således, at de elementer i mødeafholdelsen, der 

har afgørende betydning for, om beboerne er aktivt deltagende – både med hensyn til 

engagement og udtryksform - på beboermøderne, er: 

 
- om der er plads til den enkeltes fortællinger og indfald om egne gøremål og op-

levelser 
 
- om pædagogerne støtter den enkelte i at brede sin fortælling ud 
 
- om der er plads til spontane indfald, der ikke lige matcher dagsordenspunktet 

 
- om der er mulighed for at forholde sig til et konkret fælles tredje 
 
- om der er konkrete anknytningspunkter for den enkelte i de fælles anliggender 

 
- at mødelederrollen ikke giver udgangspunkt for et øget aktivitetsniveau 
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Kommunikationsmønstret 

Analysen af videomaterialet viser, at grundstrukturen i kommunikationsmønstret på 

beboermødet er én-til-én-kommunikation mellem pædagogen og den enkelte beboer. 

Den fremherskende kommunikationsform er, at beboeren fortæller til pædagogen, 

mens de andre indtager tilhørerrollen eller bare venter på, at det bliver deres tur. Pæ-

dagogen indtager således en meget central rolle i forhold til den kommunikation, der 

foregår på beboermøderne. Denne grundstruktur fremkommer: 

 
- Gennem runder, hvor beboerne kan fortælle om deres egne oplevelser og øn-

sker. På et af videoklippene er der en af beboerne, der har svært ved at indfri 
pædagogens forventning/spørgsmål, og en af de stærke beboere skubber til 
hende for at få hende til at svare – det gør hun så. 

- Ved måden, hvorpå beboerne reagerer på kollektive spørgsmål fra pædagogen. 
Ved de spørgsmål, pædagogen i de fleste tilfælde må få svar på ved at spørge 
beboerne enkeltvis. 

- Ved de små kommentarer, som nogle beboere kommer med, mens en af de 
andre har ordet, og som ikke er rettet mod den, der siger noget. De er indirekte 
henvendelser til pædagogen. 

- Ved at pædagogen sørger for at holde fast i grundstrukturen. hvis der opstår lidt 
snak i kanten 

 

Denne grundstruktur betyder imidlertid ikke, at alle benytter sig af muligheden for at få 

pædagogens opmærksomhed. Nogle er meget undvigende, når det bliver deres tur, 

eller når de bliver afkrævet et svar eller en stillingtagen, mens andre næsten ikke kan 

vente på, at det bliver tur til at få ordet. 

Kommunikationen blandt beboerne indbyrdes 

Der er ikke megen kommunikation mellem beboerne. Det indbyrdes samspil er ikke 

særlig aktivt. Der er ikke megen snak beboerne imellem og heller ikke mange kommen-

tarer fra de andre til den, der har ordet. Det kommer mest der, hvor pædagogen er me-

re fleksibel i sin måde at holde dagsordenen på. På et af videoklippene er der en af 

beboerne, der kommer med en lang fortælling, som hun fortæller til pædagogen. Pæ-

dagogen søger de andres bekræftelse, og de nikker. Der er også et par eksempler på, 

at de træder ind i en støttefunktion for pædagogen og opfordrer den, der er på, til at 

leve op til pædagogens krav. 

 

Analysen viser, at de fleste beboere indtager en tilskuerrolle, når en af de andre har 

ordet og er i gang med at fortælle til og/ eller svare pædagogen. Fra den rolle er der 

nogle få, som vender opmærksomheden mod en anden og småsnakker. Et sted er der 

er et par, og de har en del kontakt med hinanden i løbet af mødet – småsnakker eller 

kigger bare på hinanden. 

Kommunikationsformer 

Analysen af videooptagelserne viser, at en af de gennemgående kommunikationsfor-

mer er, at pædagogen stiller spørgsmål, og beboerne svarer. Den måde, hvorpå bebo-

erne svarer på pædagogens spørgsmål, kan groft inddeles i følgende to kommunikati-

onsformer: 
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- En fortællende form, hvor beboerne bliver støttet i at fortælle om egne oplevel-
ser, følelser og behov, som fører ind i en samtale mellem pædagogen og bebo-
eren. 

- En lineær form med pædagogens udsagn, som beboeren skal svare på. Ud-
sagnene kan være spørgsmål, oplæsning af referat, beslutningsanliggende. 

  

Nogle steder fylder den fortællende kommunikationsform mest, andre steder er det 

ligeligt fordelt. Der, hvor det er ligeligt fordelt, får beboernes måde at udfylde runden 

med fortællinger og pædagogens måde at støtte beboerne i at brede sin fortælling ud 

på afgørende betydning for, hvordan balancen bliver mellem de to former. Hvis bebo-

erne er meget ordknappe, og pædagogen ikke gør så meget ud af at få beboerne til at 

bruge flere ord, tipper balancen i retning af den lineære kommunikation. 

Den fortællende form 

Når det gælder den fortællende form, er pædagogerne optaget af, at beboerne udvikler 

deres udtryksform, så de svarer i længere sætninger. At de kan fortælle om egne ople-

velser ved brug af andet end enstavelsesord. At de også kan sætte ord på deres følel-

ser. Beboerne fortæller primært til pædagogen, og fra 2005 til 2008 stiller pædagogen 

flere uddybende spørgsmål. Det betyder, at svarene bliver længere end de enstavel-

sesord, som var udbredt på 2005-videooptagelserne. Med støtte og opmærksomhed 

fra pædagogen sker der en udvikling i beboernes måde at fortælle om deres egen op-

levelser og gøremål på. De fortæller med flere ord og danner flere sætninger. Det med-

fører, at den enkelte kommer til at fylde på en anden måde med sine egne ting på be-

boermødet. 

 

Når en beboer får ordet, kan nogle have svært ved at bruge det som en mulighed for at 

fortælle. Derfor svarer de nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har noget at fortælle. Her 

sker det på flere videoklip, at pædagogen hjælper på vej ved at minde om en særlig 

oplevelse, som hun ved, vedkommende har haft. Med den hjælp kommer beboeren så 

i gang med at fortælle, nogle kortfattet andre med en længere fortælling. Nogle svarer 

med få ord. Her går pædagogen ind med uddybende spørgsmål og opmuntrende 

kommentarer. Pædagogen holder fast i kravet om at brede fortællingen ud, stiller 

spørgsmål og kommer med sin viden, der kan få beboeren til at fortælle. 

 

Der, hvor beboerne får mulighed for at fortælle om det, de er optaget af – oplevelser, 

erfaringer, følelser – bruger de flere ord i 2008. Beboerne får flere nuancer i deres 

sprog, når de svarer pædagogen og fortæller om de individuelle anliggender. Den en-

kelte er til stede i beboermødet med fortællinger om det, som den enkelte har oplevet 

uden for fællesskabets ramme - besøg af familie eller hos familie; ture i byen alene 

med pædagogen. Den enkelte beboers oplevelser bliver bragt ind i det fælles rum gen-

nem pædagogens spørgsmål og interesse. 

 

Eksempel 

Første deltager fortæller pædagogen om en konfirmation, hun skal til, og pædagogen 

stiller uddybende spørgsmål. De andre kommer ikke med nogen respons. Anden del-

tager fortæller om sin hjemmedag, som hun har haft med pædagogen. Hun taler til 

pædagogen, og de andre kommer ikke med nogen respons. Derefter får den tredje 

deltager ordet, og hun begynder at svare pædagogen. Nu bryder nr. 2 ind for at få af-
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klaret, om hun kan komme på besøg hos en veninde. Det afklarer pædagogen med 

hende og vender så tilbage til den, der egentlig havde fået ordet. Den fjerde deltager 

får spørgsmålet: Har du noget at fortælle? – Nej, svarer hun, men pædagogen ved, at 

hun har været på besøg hos sin familie og spørger til det. Det svarer deltager fire på og 

fortæller lidt. 

 

Den lineære form 

En anden fremherskende kommunikationsform er den, hvor pædagogen henvender sig 

direkte til den enkelte for at få et svar, en bekræftelse eller en tilkendegivelse. Det kan 

være ved at stille konkrete, direkte spørgsmål. Pædagogen stiller spørgsmål direkte til 

den enkelte beboer og afkræver et svar. Nogle vrider sig i stolen og søger at undslippe, 

men de fleste svarer på pædagogens direkte opfordring til at svare. Det kan også være 

ved, at pædagogen læser op fra referatet fra sidste beboermøde og beder beboeren 

om at bekræfte, at det, der står i referatet, har fundet sted eller skal finde sted. Pæda-

gogen læser op fra referatet, hvad beboeren skulle foretage sig i den uge, der er gået, 

og beboeren bekræfter med nik eller med ja – i enkelte tilfælde ved at fortælle mere om 

det besøg, som vedkommende har været på. 

 

De fleste beboere har svært ved at svare på et åbent spørgsmål. F.eks.: Har du noget 

at fortælle? Det er der en del, der svarer nej til. I 2008 stiller pædagogen sig ikke til-

freds med det. Hun bringer f.eks. en konkret situation på bane, som hun har kendskab 

til, at beboeren har oplevet. Med denne opbakning begynder de fleste beboere at for-

tælle. Når pædagogen stiller et åbent, kollektivt spørgsmål, går der længere tid, inden 

hun får svar, og hun må spørge efter forslag igen, eller hun må rette spørgsmålet til 

beboerne enkeltvis. Når der skal træffes beslutninger om fælles anliggender i bofælles-

skabet, må pædagogen som regel brede beslutningsgrundlaget ud og kræve, at de 

hver især tager stilling. Det kan være ved at tage en runde, hvor de bliver bedt om at 

tilkendegive, om de er for eller imod. Beboerne kan svare ja eller nej, og de bliver bedt 

om at markere ved håndsoprækning – pædagogen konkluderer efterfølgende. Det 

mest udbredte er, at de giver tilsagn til pædagogens forslag ved tilslutning med et ja 

eller ved at nikke. 

Fokus på det verbale sprog 

På de fleste beboermøder er det verbale sprog den udtryksform, der anvendes. Pæda-

gogen støtter beboerne i at udvikle deres fortælleform, så de bruger flere ord og læn-

gere sætninger. Pædagogerne støtter ligeledes beboerne i at sætte ord på deres be-

hov, ønsker, følelser, oplevelser og erfaringer. Analysen af videomaterialet viser såle-

des, at der sker en udvikling i det verbale sprog. Beboerne bruger flere ord og svarer 

oftere med sætninger end med enstavelsesord. De kommer med flere jeg-udsagn og 

udtrykker sig med flere nuancer. Nogle beboere har en begrænset verbalsproglig for-

måen. De udtrykker sig med få ord – ofte navneord. Nogle udtrykker sig nonverbalt. 

 

Pædagogerne har på den ene side en opgave i at støtte beboerne i at udvikle deres 

sproglige formåen, så de kan udtrykke sig om deres ønsker og behov, og så de kan 

fortælle om deres dagligliv og de oplevelser, de har. På den anden side har pædago-

gerne også et fagsprog, som de bruger i samspillet med beboerne, så som handlepla-
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ner, temadage, hjemmedage m.m., og som beboerne overtager. I forbindelse med pro-

jektet har pædagogerne endvidere udviklet et fagsprog for anerkendende pædagogik, 

og nogle af de udtryk, de bruger i den sammenhæng, har beboerne også taget til sig. 

Andre kommunikationsredskaber 

Nogle steder udvides den verbale kommunikationsform med billeder – billeder af mad, 

som de kan bruge, når de skal træffe beslutning om madplanen for den kommende tid. 

Det kan være en opskriftsmappe eller billeder i tilbudsaviser. Der hvor kommunikati-

onsformen udvides med dette, stiger engagementet i at beskæftige sig med det punkt. 

Sammenfattende om kommunikationsmønster – og form 

Grundstrukturen i kommunikationsmønstret er, at pædagogen kommunikerer med be-

boerne én ad gangen. Når beboerne får ordet, bruger de groft sagt to forskellige kom-

munikationsmåder: 

  
- En fortællende kommunikationsmåde, hvor de fortæller om individuelle oplevel-

ser og gøremål – ofte med støtte fra pædagogen. 
  
- En mere lineær kommunikationsmåde, hvor de responderer på pædagogens 

udspil. Det kan være i form af svar, bekræftelse eller stemmeafgivelse. 

 

Der sker en udvikling i beboernes verbale sprog. De bruger flere ord og danner flere 

sætninger. Der sker ikke nogen udbredelse i anvendelsen af andre kommunikations-

redskaber, f.eks. billeder eller ting. Der hvor de bliver brugt, sker der en forøgelse i 

beboernes engagement. Der er ikke den store kommunikation blandt beboerne indbyr-

des; med nogle få undtagelser er beboerne optaget af at indgå i én-til-én-

kommunikationsstrukturen - både når det er deres egen tur til at få ordet, og når det er 

de andres tur. 
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Relationsmønstret 

Det er relationen mellem den enkelte beboer og pædagog, der skaber grundstrukturen 

i samspillet. Beboerne orienterer sig mod pædagogen. Det mest fremherskende relati-

onsmønster er, at beboerne én efter én indgår i en særlig relation med pædagogen, 

hvor pædagogen retter sin opmærksomhed mod den enkelte beboer. De andre under-

støtter den relation. Hvis den beboer, der står for tur til at få pædagogens opmærk-

somhed, ikke rigtig responderer på det eller søger at undvige kontakten, bakker de 

andre op om pædagogens initiativ og opfordrer vedkommende til at svare på pædago-

gens kontaktinitiativ og/eller at påtage sig den opgave, som pædagogen pålægger 

vedkommende. Analysen af videomaterialet viser, at der ikke er meget direkte og aktivt 

samspil blandt beboerne. Alle orienterer sig mod pædagogen og bidrager til, at alle 

indgår i den relation, som pædagogen søger at etablere med dem enkeltvis. 

 

Beboermødet bliver ramme om én-til-én-relationer mellem pædagogen og beboerne én 

ad gangen. Når en af beboerne får pædagogens opmærksomhed, indtager de andre 

en afventende position, nogle mere tilbagelænet end andre. Relationsmønstret mellem 

beboerne sætter pædagogen i centrum. På enkelte videoklip er der beboere, der bliver 

optaget af hinanden, men hovedindtrykket er, at relationsmønstret har pædagogen i 

centrum, og at hun derfra lægger tråde ud til beboerne én ad gangen. 

Beboernes samspil med de andre beboere og det pædagogiske personale   

Det er relationsmønstret, som primært består i, at pædagogen indgår i én-til-én-

relationer med beboerne én ad gangen på beboermøderne, der giver grundstrukturen i 

kommunikation og samspil på beboermøderne. Med støtte og opmærksomhed fra pæ-

dagogen sker der en udvikling i beboernes måde at fortælle om deres egne oplevelser 

og gøremål på. De fortæller med flere ord og danner flere sætninger. Det er tydeligt, at 

dét at have et punkt på dagsordenen, der giver mulighed for, at beboerne kan fortælle 

om individuelle anliggender, har afgørende betydning for beboernes engagement og 

aktivitet under mødet. Det samme gælder muligheden for at komme med spontane 

indfald. Hvis pædagogen kan gennemføre dagsordenen på mødet, så der bliver plads 

til at tage sideveje, hvor beboerne kan give udtryk for det, der lige falder dem ind, så 

stiger aktivitetsniveauet. Der er primært fokus på udviklingen af det verbale sprog på 

møderne. Analyserne viser imidlertid, at anvendelsen af konkret materiale, der kan 

fungere som et fælles tredje, har en positiv indflydelse på engagementet blandt bebo-

erne. Det samme gælder dét at have et helt konkret anknytningspunkt, når der skal 

træffes beslutning om fælles anliggender. 

 

Analysen viser, at der, hvor beboerne kan tage udgangspunkt i det, der ligger tæt på 

dem selv og deres hverdag, der er der størst mulighed for, at pædagogen med sin op-

mærksomhed og støtte kan bidrage til, at beboerne udvikler deres kommunikations- og 

deltagelsesmåde på møderne. Analysen viser endvidere, at det er samspillet mellem 

den enkelte og pædagogen, der skaber grundstrukturen i samspillet på beboermøder-

ne. 
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Indflydelsesområder - og måder 

Beboermødet åbner for forskellige indflydelsesområder, både på det individuelle plan 

og på det fælles plan. I det følgende vil vi beskrive de indflydelsesområder, som analy-

sen af videomaterialet har givet indblik i samt de indflydelsesmåder, beboerne udfolder 

på møderne. Til alle møder er der en dagsorden. Det kan være forskelligt, hvor ekspli-

cit den kommer frem i begyndelsen af mødet, men den er der. Det er ikke samme 

dagsorden fra enhed til enhed. Det er heller ikke alle steder samme dagsorden i 2005 

som i 2008. 

 

Der er to slags temaer på dagsordenen – de individuelle anliggender og de fælles an-

liggender. Det er forskelligt, hvordan fordelingen er mellem temaerne fra enhed til en-

hed og fra 2005 til 2008. Som nævnt er det punkterne med de individuelle anliggender, 

der giver størst aktivitet i beboernes deltagelsesmåde. På nogle videoklip er det kun 

individuelle anliggender, der behandles. De fælles anliggender er madplan, rengøring, 

fælles aktiviteter og fælles nyanskaffelser samt fælles økonomi. Når de punkter kom-

mer på dagsordenen med en stram styring, har de fleste beboere svært ved at deltage 

aktivt. De hører på pædagogens forklaring og tilkendegiver deres holdning, hvis de 

udtrykkeligt bliver bedt om det. 

 

Det, der sker fra 2005 til 2008, er, at der bliver mere plads til de individuelle anliggen-

der.  Der, hvor man finder en form, som betyder, at de fælles anliggender med mad-

plan og rengøring, ikke fylder så meget på mødet, får man mere plads til den enkeltes 

anliggender. Det giver en mere aktiv deltagelsesmåde blandt beboerne.  

Indflydelsesområder 

Analysen af videooptagelserne viser, at det er følgende områder, der åbner mulighed 

for, at beboerne kan udøve indflydelse på beslutningerne: 
- Mulighed for at få punkter på dagsordenen. 
- Hvad beboerne vil fortælle. 
- Referatet 
- Madplanen 
- Mulighed for valg af aktiviteter – fælles / individuelle. 
- Fælles anskaffelser 
- Åbne, kollektive spørgsmål 
- Konkrete spørgsmål  
- Egne forslag 

Mulighed for at få punkter på dagsordenen 

Der er nogle bofællesskaber, som har en mere åben dagsorden. Et sted begynder mø-

det med spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne har punkter, de ønsker drøftet. Det har 

de ikke, og så går pædagogen i gang med den faste dagsorden med en opfordring til, 

at de kan tænke over, om de har nogle punkter. Selv om pædagogerne lægger op til, at 

beboerne kan få indflydelse på, hvilke punkter der skal på dagsordenen på mødet, ta-

ger de ikke imod denne mulighed. De følger med pædagogens hjælp de punkter, der er 

på dagsordenen. Der er eksempler på, at beboere har ønsket et punkt på dagsorde-

nen, men i de tilfælde er det pædagogen, der fremfører dem på vegne af en fraværen-

de beboer. 
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Hvad beboerne vil fortælle 

Som nævnt under afsnittet om deltagelsesmåder er der på alle beboermøder et punkt 

på dagsordenen, som giver beboeren mulighed for at få ordet og fortælle om det, han 

eller hun har lyst til. Det foregår flere steder ved, at de får ”talepinden” med spørgsmå-

let: Har du noget, du vil fortælle? Det er forskelligt, hvordan beboerne bruger denne 

mulighed for at få indflydelse. Nogle bruger lang tid på at fortælle, og med pædago-

gens støtte breder de deres fortælling ud. Andre svarer meget kort på den mulighed og 

søger at undgå at sige ret meget.  

Referatet 

Pædagogen laver et referat af fortællingen, og nogle steder begynder mødet med, at 

referatet bliver læst op, og beboeren bekræfter det. Undervejs i mødet skriver en af 

pædagogerne referat. Det får en central plads, både dér, hvor man i første del af mø-

det begynder med at læse op af referatet fra sidst, for at orientere og følge op på det, 

som den enkelte beboer fortalte om sidst, og dér, hvor man undervejs i mødet henviser 

til referatet og til, hvad der skal skrives dér 

 

Referatet er skriftligt. Det betyder, at adgangen til det hænger sammen med en evne til 

at læse og skrive. Når referatet bliver læst op, og der bliver skrevet referat, har de be-

boere, der ikke kan læse, ingen mulighed for at bidrage med andet end bekræftelse af 

det, de hører. Referatet bliver en understregning af pædagogens centrale rolle på mø-

det. Beboerne forholder sig ikke til, hvad der skal skrives i referatet. De bekræfter og 

nikker til de ting, der læses op af referatet, eller som pædagogen fortæller, at hun skri-

ver i referatet. 

Madplanen 

Madplanen var et fast punkt på dagsordenen i de fleste videoklip. Det var imidlertid 

forskelligt, hvordan de kom på dagsordenen, og hvad der under det punkt skulle træf-

fes beslutning om. Et sted var det ved, at mødelederen (pædagogen) sagde: Så er der 

madplanen, hvad vil I have at spise i næste uge? Intet svar.  Det er svært for deltager-

ne at gribe den mulighed for indflydelse, som et åbent spørgsmål til alle deltagere gi-

ver. Pædagogen må spørge den enkelte beboer direkte for at få dem til at komme med 

forslag.  

 

Eksempel 

Pæd.: Hvad kunne vi snart finde på? 

Beboer 1.: Biksemad. 

Beboer 2: Får vi ikke altid biksemad? 

Pæd.: Jeg henter lige de gamle madplaner. (læser forslag op, bl.a. kødsovs). 

Beboer 1: Det smager godt. 

Pæd.: Hvad skal vi have? 

Beboer 1: Det ved jeg ikke. Du må gerne bestemme. 

 

Lidt småsnak mellem beboerne - ikke om maden. 

 

Pæd.: Hvad med suppe? 

…….. 



Side 98 af 219 

 

Pæd.: Hvad med kyllingeret? 

Beboer 1: Det kan jeg ikke have, det var så salt. 

Efter lidt forhandling: 

Pæd.: Så finder vi på noget andet til dig. 

Det leder over i en snak mellem pædagogen og beboer 1 om hendes behov for medi-

cin mod mavesmerter. 

 

 

Den forandring, der sker, er, at pædagogen gør mere plads til de individuelle indfald, 

også selv om de ikke har noget med madplanen at gøre, at hun til sidst påtager sig at 

komme med forslag, som de kan forholde sig til og giver plads til, at én kan få særfor-

plejning pga. helbredsproblemer. Beboerne har lige så svært ved at tage den indflydel-

se, som pædagogerne lægger ud til beboerne i 2005 som i 2008 Der, hvor forandrin-

gen sker, er i deres tilstedeværelse. De er mere bidragende med spontane indfald ud 

fra det, som pædagogens spørgsmål aktiverer hos dem. 

 

Eksempel 

Et sted var der madblade og opskrifter på bordet, som beboerne kunne kigge i og hen-

te ideer i til næste uges madplan. 

Pædagogen tier, mens de kigger i bøger og blade, og så kommer det første forslag. 

Beboer 1: Aspargessuppe. 

Pæd.: Aspargessuppe, det er sådan noget nemt noget, skal vi ikke vente med det til 

onsdag? 

Derefter kigger de videre, og én kommer med forslag, som pædagogen henviser til en 

weekend. 

 

Beboer 2: Pizza. 

Pæd.: Pizza, ja hvad siger I til det? Skal vi tage pizza på tirsdag og aspargessuppe 

onsdag, som beboer 1 foreslog? Så kunne vi bage brød til. Hvem vil lave det? Hvad 

med dig beboer 1? 

Beboer 1: Ja. 

Pæd.: Torsdag er det så beboer 3 og 4. 

Beboer 3 og 4: Ja. 

 

Derefter fortsætter planlægningen med og beslutningerne om, at opgaverne bliver for-

delt på personer, og de bliver bedt om at komme med forslag til, hvad de vil spise. 

 

Valget af mad er således et indflydelsesområde. Men det kan være svært for beboerne 

at tage den indflydelse, som beslutninger om madplanen giver. De kan kun deltage i 

beslutningsprocessen, hvis de bliver spurgt direkte, eller hvis de får et konkret forslag 

at tage stilling til.  

Mulighed for valg af aktiviteter 

I 2005 er det de fælles arrangementer, der fylder, og der er ikke nogen individuelle 

valgmuligheder på dagsordenen. Fra 2005 til 2008 bliver der en øget mulighed for at få 

indflydelse på egne valg, både hvor man vil spise, når der er mulighed for at vælge 
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mellem caféen og bofællesskabet, og hvilke fritidstilbud man vil deltage i. I 2008 er der 

større mulighed for at vælge til og fra i forhold til de aktiviteter, som bliver foreslået som 

mulige fælles aktiviteter. Det er et punkt, der fylder en del på mødet, og det har både 

karakter af orientering om planer, der er lagt og af beslutninger, hvor beboerne kan 

beslutte sig for at vælge til og fra. Det kan f.eks. være følgende aktiviteter: 
- Drama 
- Caféaftner 
- Film 
- Hvor man vil spise. 
- Indkøbsture 
- Fester 
- Særlige arrangementer i forbindelse med højtider. 

 

Beboerne får større adgang til at vælge fra, hvis der er nogle fælles aktiviteter, som de 

ikke har lyst til at deltage i. Det er der flere, der benytter sig af. Der er også flere, der 

vælger at melde sig til noget, som de selv eller sammen med en eller to af de andre 

ønsker at deltage i. Der bliver således meget større mulighed for at vælge til og fra i 

forhold til både de fælles og de individuelle aktiviteter. Ligesom der også bliver større 

mulighed for at vælge, hvem man vil være sammen med om en given aktivitet. Pæda-

gogerne gør meget ud af at støtte beboerne i at træffe de valg, der passer dem bedst. 

Selvsagt under hensyn til at det er realistisk muligt, men der er ikke nogen videoklip, 

hvor det giver nogen problemer.  

Fælles anskaffelser 

Når det gælder dét at træffe beslutninger i fællesskab, sker der ikke nogen særlig æn-

dring. De fælles beslutninger hører sammen med udøvelsen af fornuft og normer. De 

udsagn, der ikke holder sig inden for det, får ingen gyldighed i forhold til beslutningen. 

De bliver afvist af pædagogen, og beboeren accepterer hurtigt afvisningen, og der er 

heller ikke andre, der bakker vedkommende op. 

 

Eksempel 

I 2005 fremkommer pædagogen med et forslag om nyt porcelæn. Hun fremlægger ar-

gumenterne for, at det er en god idé at bruge penge fra fælleskassen til dette. 

 

Derefter tager hun en runde, hvor hun spørger beboerne enkeltvis, og de svarer ja én 

ad gangen, og pædagogen konkluderer, at det er o.k. 

 

I 2008 sætter pædagogen også en fællesanskaffelse på dagsordenen, nemlig anskaf-

felse af en boks til papirhåndklæder, som skal sidde i det fælles køkken. 

Denne gang har hun billedmateriale med, og hun forklarer om funktion og pris. Men det 

er alligevel svært for beboerne helt at forstå, hvad det er, de skal tage stilling til. De 

fleste prøver at tage udgangspunkt i, om det er noget, der skal sættes op ved deres 

egen bolig. 

 

Pæd.: Det skal I bestemme. I skal sige: ”Det vil vi godt”, eller ”Det vil vi ikke”. 

Beboerne nikker. 

Pæd.: Så skriver jeg i referatet, at det vil I godt. 
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Når det gælder beboerne, sker der ikke nogen ændring i deres måde at bruge invitatio-

nen til indflydelse på. De giver deres tilsagn til pædagogen, når hun direkte spørger 

dem. I 2008 svarer de ved at nikke, efter de har været rundt om emnet ad forskellige 

veje. 

 

Når det gælder de fælles anliggender, ligger der en beslutningsdimension. Her er be-

boerne mere ordknappe, når de skal ytre sig om de anliggender. Pædagogen påtager 

sig en opgave med at brede beslutningsgrundlaget ud og at kræve, at de hver især 

tager stilling. Det kan være ved at tage en runde, hvor de bliver bedt om at tilkendegi-

ve, om de er for eller imod. Det mest udbredte er, at de giver deres tilsagn til pædago-

gens forslag. Pædagogen kan ved indtagelse af den position sikre den formelle ramme 

om beslutninger vedrørende fælles anliggender, men selve beslutningsstrukturen bliver 

ofte, at den enkelte afklarer sin beslutning med pædagogen. Derved er det formelle i 

orden, men beboerens bidrag til beslutningsprocessen er meget tyndt, og det forandrer 

sig ganske lidt, hvis overhovedet, i løbet af de tre år. På et bosted bliver der plads til, at 

beboerne har et andet forslag end det, pædagogerne fremsætter; de andre steder 

fremsætter pædagogerne et forslag, som de søger tilslutning til, hvilket de i næsten alle 

tilfælde også får ved at spørge hver enkelt og ved at afkræve en tilkendegivelse ved 

håndsoprækning. 

 

Eksempel 

Pæd.: Hvad skal vi gøre med liften? 

Pædagogen kommer med et forslag om at give den til hjælpemiddelcentralen og be-

grunder det med, at de vil hente den, og at den vil kunne blive til gavn for andre. 

 

Beboer 1: Kunne vi ikke give den til Falck, for de mangler en? Det sagde de, da vi be-

søgte dem. 

Pæd.: Så vil de hente den. 

Beboer 2 uddyber ideen om at give liften til Falck. 

Flere beboere tilkendegiver med nik og lyde, at de synes om ideen med at give liften til 

Falck. 

Pæd.: Vil I hellere give den til Falck? 

Beboerne nikker og siger ja. 

Pæd.: Hvor ved du det fra? 

Beboer 2: Det sagde de, da vi var der på besøg sidste år. 

Pæd.: Så undersøger jeg, om Falck stadig vil hente den, og hvis ikke så giver vi den til 

hjælpemiddelcentralen. 

Beboerne nikker.  
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Indflydelsesmåder 

Det har afgørende betydning for beboernes mulighed for at bruge den indflydelse, som 

pædagogerne ønsker at give dem, på hvilken måde pædagogerne inddrager beboerne 

i beslutningerne. 

Åbne, kollektive spørgsmål 

Analysen af videomaterialet viser, at beboerne ikke kan bruge den indflydelse, som 

åbne, kollektive spørgsmål giver dem mulighed for. Når pædagogen stiller et kollektivt 

spørgsmål F.eks: ”Jeg sidder her med madplanen til næste uge og så vil jeg gerne 

høre jeres forslag til næste uge”. Sker der ofte følgende: 

Beboerne reagerer ikke. 

Pædagogen: Mandag i næste uge. Hvad siger I? 

Beboere reagerer ikke. 

Det er ikke noget enestående eksempel. Hvis pædagogen indleder med et åbent, kol-

lektivt spørgsmål, må hun som regel omformulere det til spørgsmål, som hun kan stille 

til beboerne enkeltvis.  

Konkrete, direkte spørgsmål 

Jo mere konkret udgangspunktet for at få indflydelse bliver, jo mere tager beboerne del 

i den. På et af videoklippene foretager pædagogerne en evaluering af et madpakkepro-

jekt. Her laver pædagogen en runde med beboerne og interviewer dem én ad gangen 

om deres mening om et projekt med madpakker for derefter at samle op på deres ud-

meldinger. De spørgsmål svarer de alle på og tilkendegiver derved deres mening. På 

et andet videoklip foretager pædagogen en afstemning ved håndsoprækning. 

Egne forslag 

Der er flere måder at få indflydelse på. Én er at blive spurgt om en tilkendegivelse – en 

anden er selv at fremkomme med et forslag. Der er imidlertid ikke mange eksempler 

på, at beboerne får indflydelse ved at fremkomme med egne forslag. 
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Sammenfattende om indflydelsesområder – og måder 

Beboermøder åbner flere indflydelsesfelter, end beboerne tager imod. Den indflydelse, 

der ligger i at kunne få punkter på dagsordenen, tager beboerne ikke imod. Den indfly-

delse, der ligger i at kunne bestemme, hvad man vil fortælle, bruger de fleste til, med 

pædagogens hjælp, at fortælle om egne oplevelser og gøremål.  Den indflydelse, der 

ligger i at kunne være med til at bestemme, hvilken mad der skal spises i bofællesska-

bet, er ikke et indflydelsesområde, som beboerne griber med særlig stor entusiasme. 

Det kræver en stor indsats fra pædagogerne at få beboerne til at komme med forslag 

og til at deltage i beslutningsprocessen. Den indflydelse, der ligger i at kunne være 

med til at træffe beslutninger om både fælles aktiviteter og individuelle aktiviteter, bru-

ger beboerne primært til de beslutninger, der vedrører dem selv. De deltager mest i at 

vælge de fælles aktiviteter til eller fra og til at vælge aktiviteter, som de selv skal delta-

ge i. Den indflydelse, der ligger i at deltage i beslutninger om fælles anskaffelser, er 

heller ikke et indflydelsesområde, som beboerne umiddelbart tager imod. Det kræver 

en stor indsats fra pædagogernes side at få beboerne til at træffe de beslutninger.   

 

For mange af beboerne ser det ud til, at de indflydelsesområder, der ligger i deres eget 

nære hverdagsliv, og de anliggender, der angår dem selv som enkeltpersoner, er de 

områder, hvor de viser størst engagement i at udøve indflydelse. Jo mere konkret 

grundlaget for indflydelse er, jo mere aktive bliver beboerne. Jo tættere på beboerens 

hverdag og jo mere opmærksomhed fra pædagogen, jo mere bruger beboerne invitati-

onen til at udøve indflydelse på deres eget liv i bofællesskabet. 
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Spisesituationer 

Der er videooptagelser fra spisesituationer i bofællesskaberne. Der er en del forskelle i 

rammer og deltagere i spisesituationerne. Det er forskellige måltider, der er optaget 

video af - morgenmad, frokost og aftensmad - ligesom det er forskelligt, om spisningen 

foregår i bofællesskabet eller på restaurant. Det er også forskelligt, om det er mad, der 

er lavet i bofællesskabet, eller om det er take away-mad, når der spises i bofællesska-

bet. Nogle steder er det forskellige spisesituationer i de to optagelsesrunder. På de 

fleste videooptagelser er der flere pædagoger til stede, som deltager i måltidet sam-

men med beboerne.  

 

Spisesituationen danner både ramme om opfyldelse af de basale behov for mad og om 

et socialt samvær. 

Beboernes behov for støtte 

Videoklippene viser, at beboerne har forskellige forudsætninger for at klare det konkre-

te bare at spise maden. Nogle skal have hjælp til at skære maden i stykker, at få ma-

den over på tallerknen, at få maden ind i munden, at sende fadene videre, at række 

drikkevarer videre. Med hjælp fra pædagogen til at klare de basale funktioner kommer 

de til at indgå i måltidet med fokus på mad og drikke. Andre, og det er de fleste, kan 

selv klare de basale funktioner under måltidet.  

 

Der er forskel på, hvordan pædagogen imødekommer det behov. I 2005 er det ved at 

presse på, for at beboeren selv klarer det på opfordring. I 2008 er det ved at yde hjæl-

pen – øse op og hjælpe med at spise. Beboerne får hjælp, også selv om de måske 

kunne klare det. Der er mere omsorg. Der er også et klip, hvor pædagogen gør meget 

ud af at sætte ord på beboerens følelsesmæssige reaktion. 

 

Eksempel  

På den første optagelse består måltidet af brød og pålæg. På den anden optagelse af 

varm mad. Her ændrer pædagogens rolle sig fra 2005 til 2008. I 2005 forsøger pæda-

gogen at få beboeren til selv at klare at spise med kniv og gaffel. Pædagogen kommer 

med flere opfordringer til beboeren om at gå i gang med at spise. Dog uden reaktion fra 

beboeren. Først til sidst på optagelsen skærer hun brødet ud for beboeren. I 2008 er 

hele spisesituationen lagt an på, at pædagogen indtager en mere servicerende rolle og 

først sætter sig til bords, efter hun har serveret for beboerne. 

Der sker således en ændring i måden, hvorpå pædagogen forholder sig beboernes 

behov for støtte, fra at indtage et træningsperspektiv, der skal støtte beboeren i at blive 

i stand til at klare sig selv under måltidet, til at indtage et omsorgsperspektiv, hvor be-

boerne får omsorg i form af, at der bliver øst op og hjulpet med udskæring dér, hvor der 

er behov for det. 
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Beboernes deltagelsesmåde 

For beboerne består det sociale i, at de sidder ved samme bord eller i samme lokale 

som de andre beboere og spiser. Videoklippene viser, at beboerne primært koncentre-

rer sig om at spise, mens den samtale, som nogle også forbinder med et måltid, må 

vente, til beboerne er færdige med at spise. Beboerne koncentrerer sig om at spise 

maden og ikke om at deltage i hyggesnak imens – det er kun enkelte, der gør det, når 

pædagogen forsøger at få en samtale i gang. Den snak, der er under selve måltidet, er 

pædagogernes snak med hinanden eller med en enkelt beboer, som responderer på 

pædagogens initiativ med at få gang i den snak, som kunne høre sammen med et mål-

tid, og som kan bidrage til det sociale element. De kan også leve op til kravet om at 

sende fade og kander videre til de andre og om at bede om at få rakt mad og drikke. 

Den forventning, som pædagogerne også lægger ind i måltidet, nemlig at kunne have 

en samtale, er det de færreste, der kan opfylde. 

 

Set ud fra et indflydelsesperspektiv kan man sige, at beboernes indflydelse på maden 

ligger i beboermødet, hvor de har været med til at beslutte, hvad de skal have at spise. 

De har også indflydelse på, hvad de vil koncentrere sig om, nemlig maden. 

Pædagogernes rolle 

Pædagogernes rolle er både at yde støtte til de beboere, der ikke selv kan klare sig og 

at etablere en social dimension i forbindelse med måltider. I nogle bofællesskaber 

etablerer pædagogerne sammen med beboerne en hverdagssituation. I disse situatio-

ner indgår pædagogerne sammen med beboerne. De spiser sammen med dem og er 

deltagere i måltidet. Deltagerpositionen er så forskellig, forstået på den måde, at pæ-

dagogerne bidrager mest til den sociale dimension i måltidet. Pædagogernes rolle bli-

ver at bidrage til det sociale samvær med hyggesnak og at indgå som en slags rolle-

model. De spiser selv med, og de støtter omgangsformen med at bede høfligt om ting 

og med normer for, hvordan man spiser – med kniv og gaffel. I andre bofællesskaber 

indtager pædagogerne en mere tydelig pædagogrolle. Enten som den, der giver hjælp 

til selvhjælp eller som den, der er en tydelig omsorgsgiver. Sammen med den rolle hø-

rer også det sociale element i form af at bidrage med en vis hyggesnak i forbindelse 

med måltidet. Det er pædagogerne, der krydrer måltidet med lidt snak, ofte med hinan-

den, og nogle gange er der en beboer, der svarer på pædagogens spørgsmål, men det 

er først, når de er færdige med at spise, at der opstår lidt snak. 

Den sociale dimension 

Normerne for samværet – at man rækker fade rundt og beder om at få dem rakt – er en 

norm, som pædagogerne sikrer, at beboerne tilslutter sig. Normen om, at sammen med 

et måltid hører en vis snak, er pædagogerne normsættere for og primært handlende i 

forhold til, men her er der ringe tilslutning fra beboerne. Den sociale dimension i spise-

situationen består i en høflig omgangstone – vil du række mig, må jeg bede om, tak – 

den anslås af pædagogerne, og beboerne bruger den også i forhold til hinanden.  Pæ-

dagogerne er opmærksomme på at få beboerne til at være opmærksomme på hinan-

dens behov. Det kan være for at få vandet eller maden. At beboerne beder hinanden 

om det og ikke altid pædagogen. 
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Nogle steder søger pædagogen at få en samtale i gang, men der er kun en enkelt, der 

svarer på det, og det er ikke altid. Ofte er der mere end én pædagog til stede, og så 

snakker de med hinanden og fylder dermed den dimension ind i måltidet. Det kan også 

blive en samtale mellem pædagogen og én beboer. De andre fortsætter med at kon-

centrere sig om maden og kobler sig ikke på samtalen. Det er først, når beboerne er 

færdige med at spise, at de evt. indgår i en snak omkring bordet, men det er ikke det 

fremherskende billede. Det er, at maden er det centrale, og når man er færdig med at 

spise, kan man gå fra bordet. 

 

Sammenfattende 

Der sker ændringer i pædagogens rolle. Pædagogerne yder mere støtte i form af om-

sorg til de beboere, der har svært ved at spise uden hjælp. Pædagogerne er mere op-

mærksomme på, at beboerne holder en høflig omgangstone med hinanden, og at de 

også beder hinanden om f.eks. at få rakt et fad eller en kande vand. Der sker ingen 

ændringer i beboernes deltagelsesmåde. De fleste beboere er fortsat koncentreret om 

at spise og deltager ikke i den snak, pædagogerne forsøger at få i gang, dog med en-

kelte undtagelser, hvor en beboer både spiser og responderer på pædagogens 

spørgsmål. 

 



Side 106 af 219 

Fritidssituationen 

Der er optaget video af fritidsaktiviteter i 2005 og i 2008. Nogle steder sker der en gen-

tagelse af den aktivitet, der er optaget i 2005. Andre steder ændrer aktiviteten sig på de 

to optagelser. Der er forskellige aktiviteter i disse fritidssituationer. Mange steder er det 

spil, der er videooptagelser af: sjoelen, bowling, billedlotteri, uno, banko, yatzy. Der er 

også nogle steder, hvor den fritidsaktivitet, der er optaget video af, er en udflugt, hvor 

det er kaffedrikningen, der bliver vist. Der er et par steder, hvor fritidsaktiviteten er 

håndarbejde. Et sted består aktiviteten i, at en beboer laver mad, og endelig er der en 

videooptagelse af en busgeneralforsamling, som et eksempel på en fritidsaktivitet.  

Der er flest spilleaktiviteter. Det betyder, at der er et særligt sæt regler, der sætter 

rammen for samværet.  

Pædagogens rolle og opmærksomhedsfokus 

Strukturen og pædagogens valg af rolle betyder meget for beboernes tilstedeværelse 

og på, hvordan de er til stede som enkeltpersoner, og hvordan de indgår i fællesska-

bet.  

I 2005 retter pædagogerne primært opmærksomheden mod den fælles aktivitet, og 

pædagogen indtager en tydelig rolle som den, der sørger for, at reglerne bliver over-

holdt, og at beboerne deltager i spillet. Det betyder, at spillet kommer i centrum for 

samværet, og at beboerne indtager rollen som spiller – medspiller eller modspiller (hvis 

de inddeles i hold) og hepper på hinanden. Hvis pædagogen har fokus på den fælles 

aktivitet og stiller krav til og støtter beboerne i at deltage, engagerer beboerne sig i del-

tagelsen.  

  

I 2008-klippene er der flere steder, hvor fritidsaktiviteten ikke indtager samme centrale 

rolle. Pædagogen indtager en mere tilbagetrukken rolle i forhold til aktiviteten. Hun 

overlader flere af de dele, der hører sammen med spillet, til beboerne og retter så i 

stedet opmærksomheden mod beboernes behov for omsorg og responderer på dette. 

Man kan sige, at dér hvor fritidsaktiviteten var i centrum, er det nu den enkelte beboers 

behov, der kommer i centrum. Nogle pædagoger retter deres opmærksomhed mod 

beboernes behov for omsorg og for at trække sig. I de tilfælde falder engagementet 

generelt. Nogle spiller eller drikker kaffe, men pædagogens opmærksomhed rettes 

mod dem, der har behov for at kunne trække sig. Det betyder i nogle tilfælde, at dem, 

der yder noget til, at aktiviteten gennemføres, ikke får nogen særlig respons på det, 

hverken fra de andre beboere eller fra pædagogerne. 

 

Eksempel 

I 2005 er det spillet, der er i centrum, og pædagogen sikrer strukturen og den enkeltes 

plads i fællesskabet og en vis medleven fra tilskuerne. Tilskuerrollen lægger op til fokus 

på spillet. De sidder ved det bord, hvor spillet foregår. Der er også lagt op til en fælles 

aktivitet, for de skal som hold spille mod et andet hold, så det gælder om tilsammen at 

få flere point end det andet hold. 

 

I 2008 indtager pædagogen en mindre styrende rolle. Hun spørger, hvis tur det er og 

har vel mest rollen som pointskriver og hjælper. Strukturen er meget løsere. Beboerne 

sidder rundt omkring i stuen og har ikke meget fokus på den, der spiller. De går hen til 



Side 107 af 219 

bordet, når det er deres tur til at spille, og en af beboerne sidder ved bordet hele tiden 

og kommer til at spille til sidst. En anden er praktisk hjælper; hun går hen til bordet og 

samler brikkerne sammen efter hvert spil. En tredje kommer ind udefra, da det er hans 

tur og sætter sig til at spille, men har svært ved at holde opmærksomheden ved spillet. 

Dem, der ikke har lyst, spiller ikke. Videoen panorerer rundt i stuen, mens spillet fore-

går og zoomer ind på en beboer, som helt åbenlyst viser, at hun ikke er tilpas ved situ-

ationen. 

 

I 2008 bliver forskellene mellem beboerne mere tydelige. Der er én, som er god til at 

spille, som har en særlig viden om spillet. Der er én, som sidder ved bordet hele tiden 

og følger med. Der er én, som spiller først, og som efterfølgende indtager rollen som 

praktisk hjælper. Der er én, som ikke deltager, fordi hun har ondt. Der er én, som ikke 

spiller, og så er der én, som lige kommer ind og tager sit spil, når han har tid.  

 

Der foregår et spil, men de er til stede på forskellig måde omkring spillet. Det er svært 

at se, om de derved bidrager til en fælles oplevelse – om de opfatter sig selv i forhold 

til, hvordan de bidrager til et fælles tredje, eller om dét, der afgør, hvordan de er til ste-

de, er deres private behov og dét, at spillet mere bliver en scene for at udfolde forskel-

lighed, end det bliver en scene for at bidrage til en fælles oplevelse. 

 

Det er ikke kun der, hvor fritidsaktiviteten er et spil, at pædagogen ændrer rolle. Det 

viser sig også på de klip, hvor det er en udflugt med kaffedrikning. 

 

Eksempel 

Der er de to hyggestunder med kaffedrikning i det fri i køligt vejr. På klippet fra 2008 er 

der én, der ikke sætter sig ved bordet, og da hun ikke tager imod invitationen, får hun 

lov til at blive i kanten. De andre bidrager til, at hyggestunden gennemføres. Det er det 

samme i begge klip. Her er det pædagogens rolle, der giver forandringer – én af bebo-

erne er mere aktiv – tørrer bordet af og henter kaffen. Der er én af beboerne, som hol-

der sig i udkanten af fællesskabet. Det får hun opbakning til fra pædagogen, da hun 

viser, at hun har ondt og er ked af det. 

 

Der er også nogle steder, hvor pædagogerne holder fokus på spillet i 2008. På de vi-

deooptagelser, hvor fritidsaktiviteten består i, at beboere og pædagoger bowler, sker 

der ingen ændringer i samværsformen. Bowlingspillet foregår i et bowlingcenter med 

faste regler. Her indtager pædagogen samme rolle. 

 

Der er også et videoklip, hvor pædagogen indtager rollen som den, der tilbyder en akti-

vitetsmulighed og overlader det til beboerne, om de har lyst til at samles om det, eller 

om de hellere vil gribe muligheden for at snakke med pædagogen én ad gangen. 

 

Eksempel 

I den fritidssituation, hvor håndarbejde er den aktivitet, beboerne er samlet om, sker 

der en tydelig ændring i den rolle, beboerne indtager i forhold til fritidsaktiviteten. På 

klippet fra 2005 er beboerne optaget af håndarbejdet, og man kan sige, at de går ind i 

en rolle som syklubmedlem. I 2008 er de optaget af at drikke kaffe, og selv om pæda-

gogen kommer med noget, der kan bruges til at sy efter, er der ingen, der kommer i 
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gang. Det er således ikke aktiviteten, de er samlet om. Hyggesnakken følger det gen-

nemgående kommunikationsmønster fra beboermøderne, nemlig at pædagogen snak-

ker med beboerne én ad gangen.  

 

Beboernes rolle 

Når det er et spil, man samles om som fritidsaktivitet, følger der nogle spilleregler, som 

har afgørende indflydelse på beboernes samvær. De er samlet om spillet, og der er 

ikke nogen, der forsøger at bryde reglerne eller at forstyrre spillet, eller som bliver sure 

og vil melde sig ud undervejs. Der hvor spillet er i centrum, indtager beboerne rollen 

som medspiller og er optaget af spillet og af hinandens bidrag til spillet. Der hvor spillet 

er en mulighed på den fysiske lokalitet, men hvor pædagogen har sin opmærksomhed 

på beboerne som nogle, der har forskellige behov og ikke kan eller vil træde ind i den 

rolle, der hører sammen med aktiviteten, bliver rollefordelingen mere utydelig. I de to 

tilfælde er det dem, der viser tegn på behov for særlig omsorg, der får mest tydelig re-

spons fra pædagogen. De beboere, der indtager roller i tilknytning til aktiviteten, får 

ikke samme respons fra pædagogen og heller ikke fra de andre. 

 

Analysen af videodatamaterialet viser således to forskellige fritidssituationer. Den ene 

et spil, den anden en udflugt. På de klip er det hvert sted én af de deltagere, der viser 

tegn på, at de har det dårligt, som får særlig opmærksomhed fra pædagogen. Det lega-

liserer en placering i kanten af aktiviteten – en særstilling i forhold til de andre – som 

ikke anfægter den, tværtimod bakker én af de aktive deltagere op om pædagogens 

opfordring til, at den beboer, der har det dårligt kan lægge sig ned på sofaen og der-

med undlade at deltage i spillet. Når pædagogen indtager en mere tilbagetrukken rolle, 

træder én af beboerne ind i en slags ekspertrolle, hjælperolle for pædagogen. 

 

Placeringen af aktiviteten i rammen får betydning for beboerens engagement og delta-

gelsesmåde. I nogle tilfælde bliver aktiviteten centralt placeret og kommer til at fungere 

som et fælles tredje, som beboerne kan koble sig på og engagere sig i. 

 

Sammenfattende 

I fritidssituationen har det betydning, hvilken plads aktiviteten får i samværet – om den 

bliver det fælles tredje, man samles om, - eller om den bliver underordnet det sociale 

samvær som helhed. Analysen viser at, der, hvor der er tydelige spilleregler for delta-

gelsen, og der, hvor alle de tilstedeværende deltager, der er der størst engagement. 

Når der bliver lidt mere plads til den enkeltes behov for at indtage en særstatus, der 

knyttes til, at det er legalt at holde sig i kanten af aktiviteten, falder engagementet 

blandt beboerne. De beboere, der viser særlige evner – praktiske færdigheder, spille-

færdigheder – får ikke en umiddelbar respons, hverken fra pædagogerne eller fra de 

andre beboere. Den rolle, der hører sammen med en fælles aktivitet – f.eks. spil, kan 

beboerne finde ind i og bidrage ud fra. Når rollefordelingen bliver mere åben, er der 

nogle, der søger at tage noget af pædagogens rolle fra tidligere og andre, der får pæ-

dagogens opmærksomhed ved at give udtryk for behov for omsorg.  
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Fællestræk ved videoanalyserne 

Tanken med videooptagelserne var, at materialet primært skulle bruges til at vurdere, 

hvilken effekt projektet har haft på måden hvorpå beboerne indgår i samspil med hin-

anden og med det pædagogiske personale og hvilken udvikling, der er sket i de demo-

kratiske beslutningsprocesser.  

Analysen af videomaterialet viser, at det, der har størst indflydelse på, om der sker 

ændringer i beboernes samspil og i de demokratiske beslutningsprocesser, er måden 

hvorpå pædagogen etablerer konteksten om samværet og den rolle, pædagogen ind-

tager. 

Beboermøderne som ramme om samspil  

På beboermøder er der en grundstruktur i relations- og kommunikationsmønstret, som 

primært består i, at pædagogen indgår i én-til-én-relationer med beboerne én ad gan-

gen på beboermøderne. Med støtte og opmærksomhed fra pædagogen sker der en 

udvikling i beboernes måde at fortælle om deres egen oplevelser og gøremål på. De 

fortæller med flere ord og danner flere sætninger. Det er tydeligt, at dét at have et 

punkt på dagsordenen, der giver mulighed for at beboerne kan fortælle om individuelle 

anliggender, har afgørende betydning for beboernes engagement og aktivitet i delta-

gelsen i mødet. Det samme gælder muligheden for at komme med spontane indfald. 

Hvis pædagogen kan gennemføre dagsordenen på mødet, så der bliver plads til at 

tage sideveje, hvor beboerne kan give udtryk for det, der lige falder dem ind, så stiger 

aktivitetsniveauet. Der er primært fokus på udviklingen af det verbale sprog på møder-

ne. Analyserne viser imidlertid, at anvendelsen af konkret materiale, der kan fungere 

som et fælles tredje har en positiv indflydelse på engagementet blandt beboerne. Det 

samme gælder dét at have et helt konkret anknytningspunkt, når der skal træffes be-

slutning om fælles anliggender. Analysen viser, at der, hvor beboerne kan tage ud-

gangspunkt i det, der ligger tæt på dem selv og deres hverdag, der er der størst mulig-

hed for, at pædagogen med sin opmærksomhed og støtte kan bidrage til, at beboerne 

udvikler deres kommunikations -  og deltagelsesmåde på møderne.  

Beboermøderne som ramme om demokratisk indflydelse 

Beboermøder åbner flere indflydelsesfelter, end beboerne tager imod eller magter/har 

kompetence til. Den indflydelse, der ligger i at kunne få punkter på dagsordenen, tager 

beboerne ikke imod. Den indflydelse, der ligger i at kunne bestemme, hvad man vil 

fortælle, bruger de fleste til, med pædagogens hjælp, at fortælle om egne oplevelser og 

gøremål.  Den indflydelse, der ligger i at kunne være med til at bestemme, hvilken mad 

der skal spises i bofællesskabet, er ikke et indflydelsesområde, som beboerne griber 

med særlig stor entusiasme. Det kræver en stor indsats fra pædagogerne at få bebo-

erne til at komme med forslag og til at deltage i beslutningsprocessen. Den indflydelse, 

der ligger i at kunne være med til at træffe beslutninger om både fælles aktiviteter og 

individuelle aktiviteter, bruger beboerne primært til de beslutninger, der vedrører dem 

selv. De deltager mest i at vælge de fælles aktiviteter til eller fra og til at vælge aktivite-

ter, som de selv skal deltage i. Den indflydelse, der ligger i at deltage i beslutninger om 

fælles anskaffelser, er heller ikke et indflydelsesområde, som beboerne umiddelbart 

tager imod. Det kræver en stor indsats fra pædagogernes side at få beboerne til at 

træffe de beslutninger.   
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For mange af beboerne ser det ud til, at de indflydelsesområder, der ligger i deres eget 

nære hverdagsliv, og de anliggender, der angår dem selv som enkeltpersoner, er de 

områder, hvor de viser størst engagement i at udøve indflydelse. Jo mere konkret 

grundlaget for indflydelse er, jo mere aktive bliver beboerne. Jo tættere på beboerens 

hverdag og jo mere opmærksomhed fra pædagogen, jo mere bruger beboerne invitati-

onen til at udøve indflydelse på deres eget liv i bofællesskabet. 

Spisesituationer som ramme om samspil 

Også i spisesituationerne er det ændringer i pædagogens rolle, der giver de få ændrin-

ger, der kan iagttages på disse videooptagelser. Pædagogerne yder mere støtte i form 

af omsorg til de beboere, der har svært ved at spise uden hjælp. Pædagogerne er me-

re opmærksomme på, at beboerne holder en høflig omgangstone med hinanden, og at 

de også beder hinanden om f.eks. at få rakt et fad eller en kande vand. Der sker ingen 

ændringer i beboernes deltagelsesmåde, de fleste beboere er fortsat koncentreret om 

at spise og deltager ikke i den snak, pædagogerne forsøger at få i gang dog med en-

kelte undtagelser, hvor en beboer både spiser og responderer på pædagogens 

spørgsmål. 

Fritidssituationen som ramme om samspil 

Det samme gælder fritidssituationen. Den rolle, pædagogen indtager, og den plads, 

fritidsaktiviteten får i samværet, er det, der har betydning for, om der sker ændringer i 

beboernes måde at deltage i fritidsaktiviteten på. Analysen viser, at der, hvor der er 

tydelige spilleregler for deltagelsen, og der, hvor alle de tilstedeværende deltager, der 

er der størst engagement. Når der bliver lidt mere plads til den enkeltes behov for at 

indtage en særstatus, der knyttes til, at det er legalt at holde sig i kanten af aktiviteten, 

falder engagementet blandt beboerne. De beboere, der viser særlige evner – praktiske 

færdigheder, spillefærdigheder – får ikke en umiddelbar respons, hverken fra pædago-

gerne eller fra de andre beboere. Den rolle, der hører sammen med det fælles, kan 

beboerne finde ind i og bidrage ud fra. Når rollefordelingen bliver mere åben, er der 

nogle, der søger at tage noget af pædagogens rolle fra tidligere, og andre, der får pæ-

dagogens opmærksomhed ved at give udtryk for behov for omsorg.  

Et samlet billede 

Når det gælder måden, hvorpå beboerne indgår i samspillet med de andre beboere og 

pædagogerne, viser analysen, at det er én-til-én-relationen og kommunikationen mel-

lem pædagogen og beboerne enkeltvis, der danner grundstrukturen i beboermøderne. 

Ud fra den grundstruktur får beboerne mulighed for at tage udgangspunkt i deres egne 

anliggender og udvikle deres måde at fortælle om sig selv på, så de bruger flere ord og 

flere sætninger. Det er tydeligt, at beboernes engagement stiger, når de får mulighed 

for at fortælle om egne anliggender til pædagogen. Analysen af videomaterialet viser 

ikke det store samspil mellem beboerne, hverken på beboermøderne eller i spisesitua-

tionen. Der, hvor beboerne bliver mest aktive i samspillet med hinanden, er der, hvor 

der er et fælles tredje, som de kan koble sig på. Det gælder både på beboermøderne 

og i fritidssituationen. Det er ligeledes understøttende for den aktive deltagelse, at be-

boerne har et konkret anknytningspunkt i form at en tildelt opgave eller et individuelt 

valg af aktivitet. 
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Når det gælder den demokratiske indflydelse, tager beboerne ikke imod den indflydel-

se, som de har mulighed for at udøve. De er mest aktive, når det gælder de indflydel-

sesområder, der ligger tæt på dem selv som enkeltindivider. De fælles anliggender 

træffer de kun beslutning om med udbredt støtte fra pædagogerne.  
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SAMMENHÆNG MELLEM VIDEO OG 
BRUGERUNDERSØGELSE 

Når man sammenholder analysen af brugerundersøgelsen med analysen af videoop-

tagelserne af de tre hverdagssituationer, tegner der sig dette billede af effekten for bru-

gerne af Projekt udvikling og implementering af anerkendende pædagogik. 

Brugernes samspil med pædagogerne  

Brugerne svarer mere positivt på spørgsmålene om deres samspil med pædagogerne. 

Der er en større andel, der svarer, at pædagogerne altid forstår dem, ligesom der er en 

større andel, der altid kan lide at være sammen med pædagogerne. 

I de hverdagssituationer, som videooptagelserne giver indblik i, viser analysen, at pæ-

dagogerne udvikler et tydeligt individuelt fokus i deres relations- og kommunikations-

mønster med brugerne. Mest tydeligt på beboermøderne, men også i spisesituationen, 

hvor pædagogerne har en særlig opmærksomhed på brugernes behov for omsorg, og i 

fritidssituationen, hvor den enkeltes behov for at vælge fra bliver imødekommet, når det 

er begrundet med, at brugeren har smerter og/eller er ked af det. 

Den sammenlignende analyse viser således, at pædagogerne har mere fokus på be-

boerne som enkeltindivider, og at brugerne er mere positive i deres svar på, hvordan 

de oplever samspillet med pædagogerne.  

Brugernes samspil med de andre brugere 

Når det gælder samspillet med de andre brugere, viser analysen af svarmønstret, at 

brugerne bliver mere forbeholdne i deres oplevelse af sig selv i samspil med de andre 

brugere. Deres svar rykker fra yderkategorien – altid til mellemkategorierne – ofte og 

nogle gange, når de svarer på spørgsmål om samspillet med de andre brugere. 

I de åbne spørgsmål er det udsagn om brugernes relationer med andre brugere, der 

fylder. 

På videooptagelserne er der ikke meget direkte samspil mellem brugerne. De oriente-

rer sig mod pædagogen og indgår i relations- og kommunikationsmønstret ud fra det 

fremherskende én-til-én-relationsmønster mellem brugerne og pædagogen. Brugerne 

bliver aktivt deltagende, når de kan fortælle om deres egne anliggender fra den nære 

hverdag, og når de kan koble sig på det sociale fællesskab gennem konkrete punkter, 

der handler om deres egne opgaver eller gøremål. Der er mest aktivt samspil mellem 

brugerne, når der er et konkret fælles tredje, som brugerne kan koble sig på. 

Brugernes aktive medindflydelse 

Den sammenlignende analyse viser, at brugerne har svært ved at udøve den indflydel-

se, som de har mulighed for. Brugerne udøver primært den del af medindflydelsen, 

som man kan kalde selvbestemmelse. At have indflydelse på individuelle anliggender 

bliver mere udfoldet i dette projekt. Det viser sig ved, at der bliver plads til, at den en-

kelte kan fortælle om egne oplevelser og udtrykke egne behov. Det viser sig også ved, 

at de kan trække sig ud af fælles aktiviteter. Aktiv medindflydelse, forstået som medind-

flydelse i beslutninger om de fælles anliggender, er fortsat noget uudfoldet. Denne 
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medindflydelse ytrer sig som en tilslutning til pædagogernes præsentation af forslage-

ne, som tilkendegivelser i runder, hvor hver enkelt bliver afkrævet et svar. 

 

I de åbne spørgsmål er der ganske få udsagn, der vedrører selvbestemmelse og heraf 

flest i forbindelse med spørgsmålet om, hvad brugerne ikke kan lide. Her handler det 

om de tilfælde, hvor de ikke selv må bestemme. 

Et positivt selvbillede  

En af hypoteserne bag projektet var, at beboernes manglende aktive medindflydelse 

havde sammenhæng med, at beboerne havde behov for at udvikle et mere positivt 

selvbillede. 

Hvis brugerne primært spejler sig i pædagogerne i forhold til deres billede af sig selv, ja 

så viser brugerundersøgelsen, at brugerne har fået et mere positivt selvbillede. 

Hvis de spejler sig i de andre brugere eller i deres egne følelser, har de fået et mindre 

positivt selvbillede. På spørgsmålene om selvværd og trivsel svarer brugerne således 

med et større forbehold i 2008-undersøgelsen end i 2005-undersøgelsen. På spørgs-

målene om samspillet med de andre brugere svarer de ligeledes med større forbehold i 

2008-undersøgelsen end i 2005-undersøgelsen. 

  

Videomaterialet giver kun mulighed for at se beboerne udefra og i de fleste optagelser i 

samspil med andre brugere. Det er jo som nævnt forbundet med en vis usikkerhed for 

brugerne at svare på, hvordan de oplever sig selv i det felt. De viser imidlertid tydeligt, 

at det er pædagogerne, som brugerne vender deres primære opmærksomhed mod, og 

at de i de fleste tilfælde forholder sig til de andre brugere ud fra den grundstruktur, pæ-

dagogen etablerer i sit relations- og kommunikationsmønster med brugerne. 
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DEN PÆDAGOGISKE UDVIKLINGS-
PROCES 

Indledning 

I dette kapitel sætter vi fokus på måden, hvorpå pædagogerne arbejder med udvikling 

og implementering af anerkendende pædagogik. Vi begynder med at ridse grundlaget 

for den pædagogiske udviklingsproces op. Derefter gennemgår vi de centrale felter i 

udviklingen af anerkendende pædagogik. 

 

Målet for medarbejdernes kompetenceudvikling var: 
- at styrke medarbejdernes kompetence til i væremåde og kommunikation at forhol-

de sig anerkendende i arbejdet med beboerne 
- at styrke den enkelte beboers selvværd, identitet og mulighed for at lære og udvik-

le sig 

Grundlaget for den pædagogiske udviklingspro-
ces 

Disse tre principper - over tid – sammen – konkret - blev centrale i tilrettelæggelsen 

af projektforløbets ramme og indhold for involveringen af pædagogerne i udviklingen 

og implementeringen af anerkendende pædagogik. 

Over tid betød, at det skulle være et projektforløb, der strakte sig over længere tid, så 

der blev mulighed for at skabe sammenhæng mellem den nye viden, der blev tilført, og 

den praksis, den skulle implementeres i. 

Sammen betød, at alle pædagogerne skulle involveres i projektforløbet, både i den 

enkelte enhed og på tværs af enhederne, som, dengang projektet begyndte, var i 6 

kommuner og som nu er samlet i en kommune – Tønder Kommune. 

Konkret betød, at projektforløbet skulle indeholde formidling af konkrete metoder, som 

kunne udvikles, så metoden kunne fungere i boenhederne. 

 

Der var således lagt op til, at den viden, som pædagogerne fik tilført om anerkendel-

sesteorier og om metoder, skulle danne grundlag for, at anerkendelsestænkningen 

blev til konkret praksis i det daglige arbejde med beboerne. For mange af pædagoger-

ne var det ikke helt fremmed at skulle arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Der var 

således nogle, der allerede havde været i gang med et Marte Meo-forløb, og det fort-

satte de med. Andre havde været i gang med IVK og valgte Gentle teaching. Der var 

ligeledes 11 ud af 37 (spørgeskemaundersøgelsen), som var uddannet i perioden 

2005-09, og som havde haft undervisning i teori om anerkendelse. 

 

”Nej, jeg tænkte det meget i forlængelse af den måde, vi allerede arbejdede på. Vi er 

blevet klogere på nogle ting, og vi har ændret på noget.”  
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Vidensgrundlag 

Alle pædagogerne fik tilbud om at deltage i tre sammenhængende temadage, hvor 

anerkendelsesteorierne blev introduceret. Tanken var, at pædagogerne ud over en 

indføring i en konkret metode også skulle have et indblik i, hvad en anerkendende til-

gang handler om på et mere overordnet plan. En del af det teoretiske vidensgrundlag 

bestod i at få indblik i Honneths anerkendelsesteori, med et særligt fokus på de tre an-

erkendelsesdimensioner: 

- Den retlige anerkendelse 

- Den sociale anerkendelse 

- Den kærlighedsmæssige anerkendelse 

En anden del bestod i at få indblik i systemisk tænkning + værdsættende kommunikati-

on samt i Sterns teorier om relationen som grundlag for selvets udvikling. 

Metodekurser 

Der var en fælles temadag, hvor de fire metoder, som pædagogerne kunne vælge mel-

lem blev præsenteret. De fire metoder var: Værdsættende samtaler, Girafsprog – Ikke-

voldelig kommunikation, Marte Meo og Gentle teaching. Der blev tilrettelagt et kursus-

forløb i hver af de fire metoder, og pædagogerne skulle sammen med dem, de arbej-

dede sammen med i den enkelte enhed, blive enige om, hvilken metode de ville vælge.  

Enhederne fordelte sig således: 

 

Værdsættende samtaler: Distriktsgruppen Tønder, Engen, Damparken 

Marte Meo: Café 9, Mellemgade 

IVK: Ledergruppen, Distriktsgruppen Løgumkloster, Humlehuset 

Gentle teaching: Strucksallé, Bargumsvej; Brofennen, Lobækparken, Genvejen, Sko-

legade 

 

Der var, som det fremgår, flest, der valgte Gentle teaching, så de blev inddelt i 2 hold. 

Der blev således iværksat 5 forløb. 

Indholdet af konkrete metoder 

Indholdet på disse forløb var forskelligt, især med hensyn til hvor konkrete metoder, der 

blev undervist i. 

  

Værdsættende samtaler: Samtaler, der starter en positiv spiral – finde og kommente-

re de positive sider - fremhæve de ting, der er gået godt. Komme med forslag til, hvil-

ken opførsel eller tiltag der f.eks. kunne være mere eller mindre af i stedet for at be-

dømme, om opførslen var negativ. Her var der flere konkrete metoder, som pædago-

gerne kunne gå tilbage og afprøve i praksis. F.eks. 4 F–modellen (Forstå: Hvornår fun-

gerer beboernes hverdag rigtig godt? – Forestil: Hvad er drømmen om den perfekte 

dag? – Fokusér: Hvordan kan vi bruge vores erfaringer? – Frigør: Lav en handleplan) 

og Hjerte-/Kaktusmodellen (for hvert kaktusord (dårlige), man kan sige om en beboer, 

skal man sige to hjerteord (gode). Der var også metoder til udvikling af personalesam-

arbejdet. Reflekterende team blev introduceret som en model på kurset. Et fælles træk 

er det at fokusere på ressourcer og det, der lykkes. 
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Marte Meo er også meget konkret med videooptagelser af situationer fra praksis, der 

så bliver analyseret ud fra fem principper: følge beboernes initiativ, positivt bekræfte 

initiativer, sætte ord på beboernes og egne initiativer, turtagning og positiv ledelse. Her 

er fokus også det, der lykkes og gøre mere af det. 

 

IVK Indfølende kommunikation, der bygger på ikke-dømmende eller ikke-fordømmende 

kommunikation efter en bestemt skabelon: observation – udtrykke følelser – udtrykke 

behov – komme med en anmodning, hvis der er noget, man gerne vil have ændret. 

Den byder også på konkrete metoder: fire stole – ulve og giraffer, dansegulvet – den 

indre og den ydre dans, indre opdrager/indre vælger – processer. Model med 4 trin: 

fakta, følelser, behov, anmodning om at få opfyldt sine behov uden at gøre den anden 

forkert.  

 Eksempler på emner i forløbet: universelle behov, vrede og skyld, taknemmelighed, 

indre konflikter, nej - ja – undskyld, konfliktløsning/meditation.  

 

Gentle teaching. Et grundlæggende menneskesyn, hvor man hele tiden forsøger at 

arbejde ud fra hjertet. Mennesker skal mødes med forståelse og varme. Har som sit 

første formål, at man oplever følelsen af samhørighed. Pædagogen bruger sine hæn-

der, sin stemme og sine øjne til at skabe samhørighed med beboeren. Det er mere en 

filosofi, og umiddelbart var der ikke her lagt op til, at pædagogerne skulle lære konkrete 

metoder. Filosofien lægger op til at stille åbne spørgsmål og HV-spørgsmål, som giver 

beboerne et valg og dermed en anerkendelse. Man må starte med sig selv som pæda-

gog, hvis man vil arbejde med Gentle teaching. Et autentisk menneske = en anerken-

dende pædagog. Gentle teaching lægger op til at lave kontaktøer med beboerne, et 

sted, hvor pædagogen er sammen med én beboer, hvor de får mulighed for at give 

udtryk for deres følelser. 

 

Pædagogerne havde imidlertid også behov for, at der blev arbejdet med konkrete si-

tuationer fra deres egen praksis. Derfor fik dette forløb mere karakter af erfaringsud-

veksling og supervision.   

 

Strukturel ramme 

Der blev etableret en ramme om pædagogernes udvikling af anerkendende pædagogik 

og implementering af anerkendende metoder i de enkelte enheder i form af temadage 

og et længerevarende kursusforløb. Et forløb, der strakte sig over knap to år fra februar 

2006 til december 2007. Princippet om over tid blev således efterlevet. Pædagogerne 

valgte samme metode for den enhed, de arbejdede i, og de deltog i kurset sammen 

med pædagoger fra andre enheder, så princippet om, at pædagogerne skulle være 

sammen om udviklingsarbejdet, blev også efterlevet. Vidensgrundlaget bestod af to 

dele: en teoretisk indføring i anerkendelsesbegrebet, hvor Axel Honneths tre anerken-

delsesdimensioner indtog en særlig plads og et længere kursusforløb, hvor det var 

konkrete metoder, pædagogerne fik viden om. Metodekurser havde ikke direkte forbin-

delse med Honneths tre anerkendelsesdimensioner. De indgik mere implicit i metoder-

ne. Med valget af metodekurser blev der sat fokus på anerkendelse som dét at have 

fokus på den enkelte beboer, at have fokus på kommunikationen mellem pædagogen 
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og den enkelte beboer og at have fokus på ressourcer og det positive. Denne forståel-

se af anerkendelse understøttes af, at projektperioden indledes med en brugerunder-

søgelse, som pædagogerne skal bruge i tilrettelæggelsen af udviklings- og implemen-

teringsforløbet i den enkelte enhed. Hovedvægten lå på metodekurserne. Dermed blev 

også princippet om at den viden, pædagogerne fik om anerkendelsesbegrebet, skulle 

kunne omsættes til konkret praksis efterlevet. 

Sammenhæng mellem kursusforløbet og daglig praksis 

Der var god sammenhæng mellem det, der skete på kursusdagene, og den daglige 

praksis. Blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen er det ikke alle, der har 

deltaget i metodekurset. 29 ud af 37 svarer ja til, at de har deltaget i et metodekursus. 

Af dem svarer 21, at der har været meget stor eller stor sammenhæng mellem meto-

dekurset og den daglige praksis. Det er samme mønster i interviewene – både de indi-

viduelle og fokusgrupperne. Der er forskelle på, hvordan forbindelsen er skabt afhæn-

gigt af hvilket forløb, den enkelte har fulgt. Men alle er enige om, at der var god sam-

menhæng mellem kursusforløbet og den daglige praksis. 

 

”Det har fyldt meget i hverdagen, men på den gode måde. Det var godt, at det var et 

langt forløb og ikke bare to kursusdage. Det, at det var et langt forløb, har medført, at 

det blev en integreret del af vores praksis. Man får ejerskab til metoden.” 

 

Interviewene giver eksempler på, hvordan der blev skabt en ramme i den daglige prak-

sis, som gav mulighed for at etablere en strukturel forbindelse mellem kursusdagene 

og den daglige praksis. I Gentle teaching og Marte Meo bestod det i at tage situationer 

fra hverdagen med ind i kursusrummet. I de to andre bestod det mere i at tage meto-

derne med ud i praksis og prøve dem af der.  

Rum på personalemøder 

Flere af de interviewede fortæller, at de sørgede for at gøre plads på personalemødet 

til at sætte et særligt fokus på anerkendelse. Et sted valgte de at have en anerkenden-

de episode med til personalemøde hver gang, så de kunne drøfte, hvad der var det 

anerkendende ved episoden. De har personalemøde en gang om ugen. Et andet sted 

valgte de at forlænge personalemødet med en time, så der blev tid til at drøfte projekt-

erfaringerne. Alle steder har de brugt tid på personalemødet til at drøfte ting, der havde 

tilknytning til projektet, selv om det ikke er blevet lagt ind i en fast struktur, og det ikke 

har været på hvert møde, projektet har været drøftet. 

Rum på kursusdagene 

I tilrettelæggelsen blev der på kurset skabt rum til, at der blev en tydelig forbindelse 

mellem kursusdagene og den daglige praksis. Pædagogerne tog eksempler fra daglig-

dagen med ind i kurset, hvor de blev brugt i undervisningssammenhæng, og de tog 

også de metoder, som de blev undervist i, med ud i dagligdagen, hvor de kunne prøve 

dem af og så komme tilbage til næste kursusgang og fortælle om, hvordan det gik og få 

respons både fra underviser og fra de andre pædagoger på kurset. 
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Gentle teaching 

Der var mange enheder, der valgte Gentle teaching. De blev meget begejstrede for 

præsentationen af denne metode. Men flere blev noget overraskede, da det viste sig, 

at der ikke var så mange bud på konkrete metoder i det forløb. Det medførte, at kur-

suslederen valgte, at indholdet skulle gå på erfaringsudveksling. Til kursusforløbet i 

Gentle teaching havde alle en situation med fra hverdagen, som de præsenterede. Det 

betød, at der var en umiddelbar forbindelse mellem temadagene og dagligdagen, for 

den respons, de fik fra kursuslederen og de andre pædagoger, kunne de gå tilbage og 

omsætte i deres arbejde med beboerne. 

”Mange ting gjorde man i forvejen, men man blev mere bevidst om, at det var sådan, 

man skulle gøre.” 

”Undervisningen var mere supervision, vi kunne bruge hinandens historier og erfarin-

ger.” 

”Gentle teaching var jo mere en filosofi, men jeg synes, vi har været med til at lave et 

pionerarbejde, hvor vi har fået det omsat til en konkret metode.” 

”Det var meget løst det hele. Der var ikke noget, man skulle afprøve. Det blev efter-

hånden til supervision.” 

Kursusdagene på Gentle teaching gav således rum for udveksling af praksiserfaringer 

og for at få supervision på situationer fra den daglige praksis. For flere af pædagogerne 

blev det en bekræftelse af det, de gjorde i forvejen. På kurset fik de et nyt fælles sprog 

for det.  

Marte Meo-kurset 

De pædagoger, der deltog i dette kursusforløb, skulle lave videooptagelser fra deres 

daglige praksis, som de skulle medbringe til hver kursusgang. Her gennemgik de hver 

gang filmoptagelser af episoder fra hverdagen, som de analyserede sammen med kur-

suslederen for at identificere det positive, hvor det gik godt, og hvilke behov, brugerne 

havde.  

”Til sidst finder man så et arbejdspunkt, som man skal arbejde med i den daglige prak-

sis.” 

”Det har været godt, fordi man kan gå hjem og med det samme se, hvad der virker.” 

Kursusdagene på Marte Meo-forløbet blev således bundet sammen med den daglige 

praksis gennem de videooptagelser, som de optog af episoder fra hverdagen. 

Værdsættende samtaler 

De pædagoger, der fulgte kursusforløbet i værdsættende samtaler fik indblik i nogle 

konkrete metoder, som de kunne gå hjem og prøve af i den daglige praksis i bofælles-

skabet. 

”Vi valgte værdsættende samtaler, for der var der nogle konkrete metoder.” 

”Vi blev hurtigt enige om, at hjerte-/kaktusmodellen og 4F-modellen er gode arbejds-

redskaber. Hjerte-/kaktusmodellen kan bruges til hverdagsting, 4 F-modellen kan bru-

ges til konkret handling”  

Der blev etableret en god sammenhæng, god vekselvirkning mellem kursusdage og 

daglig praksis, for når pædagogerne havde forsøgt sig med de nye metoder, kunne de 

på næste kursusgang udveksle erfaringer med de andre på kurset. Der var desuden 

mulighed for at få supervision fra kursuslederen. 
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”Det var godt at have konkrete metoder, som vi skulle øve os i. Vi brugte meget 4F-

modellen og Hjerte-/kaktusmodellen.” 

Kursusdagene på værdsættende samtaler gav således også mulighed for at etablere 

en nær forbindelse mellem det, der skete på de forskellige kursusdage – indføring i nye 

metoder – og daglig praksis – afprøvning af de nye metoder – tilbagemelding på den 

følgende kursusdag osv. 

Ikke-voldelig kommunikation 

”Der var en god vekselvirkning mellem kursusdage og daglig praksis. Vi kunne afprøve 

det, vi lærte på kurset i dagligdagen, og komme tilbage og få supervision på det. Det, 

man havde sat som mål for sin praksisøvelse, var som regel lykkedes og mere til, når 

man kom igen.” 

En nær sammenhæng 

Der har således været en nær sammenhæng mellem temadagenes indhold og den 

daglige praksis. Der har været fokus på praksiseksemplerne, som er blevet brugt i un-

dervisningen, ligesom det har været muligt at bruge de metoder, som pædagogerne på 

kurserne fik at vide kunne bruges umiddelbart i den daglige praksis. Den nære praksis-

forbindelse har også haft betydning for udviklingen af det kollegiale samarbejdsfelt, så 

det åbner rum for at kunne drøfte usikkerhed og tvivl om, hvad der er anerkendende 

pædagogik. Metodekurserne har ifølge spørgeskemaundersøgelsen givet sikkerhed for 

pædagogerne i opfattelsen af, hvad det vil sige at arbejde anerkendende. 

Ord på den eksisterende praksis 

Der er flere, som giver udtryk for, at de allerede i praksis arbejdede på en måde, som 

metodekurset lagde op til. De havde bare ikke formuleret så tydeligt et fagsprog for det. 

For dem blev det mere en bekræftelse og udvikling af et eksplicit fagsprog. 

”Vi gjorde mange af tingene i forvejen, men havde bare ikke ord for det.” 

”Projektet var for mig meget en opsummering, ord på de ting, man gør. Teori om de 

små ting, som bare er naturlige.” 

”Jeg har gjort tingene før, men nu bliver der sat ord på, så jeg bliver bekræftet i, at det 

er rigtigt, det jeg gør.”  

Det betød, at der var mange udgangspunkter i praksis for at udvikle en anerkendende 

pædagogik. Én, som bestod i at udvikle et fagsprog for praksis og én, som bestod i at 

erhverve ny viden og nye metoder. 

Anerkendelsesbegrebet 

De interviewede er blevet bedt om at fortælle, hvordan de definerer anerkendelse over 

for nye kolleger, og her er nogle af svarene. 

 

”Vi skal ikke behandle beboerne som en gruppe, men som enkeltindivider.” 

 

”At se hele mennesket og at høre, se og forstå.” 

 

”Det handler om at være tolk, oversætter, at have roen med, lytte til, tage udgangs-

punkt i den enkelte.” 
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”For mig er anerkendelse noget om selvværd i forhold til selvtillid, og selvværd er ker-

nen i det begreb.” 

 

”For mig bliver den anerkendende relation en tilstand, hvor man ophæver tiden.” 

 

”Anerkendelse er et fagbegreb. Det er ikke bare at være flink og rar.” 

 

”Anerkendelse er ikke lig med ros, og det betyder ikke, at der er frit valg på alle hylder.” 

 

”Anerkendelse handler om respekt for den enkelte, gode relationer og samhørighed.” 

 

Disse udsagn viser, at anerkendelsesbegrebet har mange nuancer, men at anerken-

delse består i at have opmærksomhed på beboeren som enkeltindivid og at støtte den 

enkelte i at kunne udtrykke sine egne behov og ønsker, uden at det dog er ensbety-

dende med, at de bliver opfyldt. At tage den enkelte alvorligt samtidig med, at den en-

kelte mødes med realiteterne. 

Brugerundersøgelsen – en del af grundlaget 

Brugerundersøgelsen blev tilrettelagt, så den kunne afdække beboernes selvværd, 

trivsel, relationer, ønsker og behov. Tanken med det var, at beboernes ønsker og be-

hov skulle indgå i grundlaget for tilrettelæggelsen af den pædagogiske udviklingspro-

ces.  

Med brugerundersøgelsen blev der således fra begyndelsen af projektet sat fokus på, 

at brugernes ønsker og behov skulle i centrum for den pædagogiske udviklingsproces. 

Analysen af spørgeskemaundersøgelsen og af de kvalitative interview viser, at bruger-

undersøgelsen i vid udstrækning blev en bekræftelse af det billede, pædagogerne hav-

de af beboerne i forvejen. Nogle undrede sig dog over, at de var så positive i deres 

svar om deres trivsel i bofællesskaberne. Pædagogerne ønskede derfor at komme et 

spadestik dybere i afsøgningen af beboernes ønsker og behov. Derfor lavede de te-

madage med beboerne, hvor de arbejdede med, at beboerne skulle give udtryk for de 

ønsker og behov, de havde. 

 

”Vi var meget nede i tingene omkring den enkelte og satte mål for udviklingen af arbej-

det med den enkelte. Vi gik helt ned i petitesser.” 

 

Alle boenheder fik til opgave at forholde sig til, hvordan de kunne bruge undersøgelsen 

blandt brugerne i tilrettelæggelsen af deres egen udviklingsproces. Spørgeskemaun-

dersøgelsen viser, at der er stor overensstemmelse mellem pædagogernes billede af 

beboerne og det billede, som brugerundersøgelsen gav. Det understøttes også af in-

terviewundersøgelsen blandt pædagogerne.  

Fokus på beboernes ønsker og behov 

Brugerundersøgelsen blev brugt som en del af grundlaget for målformuleringen og til at 

iværksætte særlige initiativer med beboerne, f.eks. temadage hvor der blev sat fokus 

på beboernes ønsker og behov. 
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”Vi snakkede med beboerne om, hvad de godt kunne tænke sig og lavede mål ud fra 

deres svar. F.eks. svarede en beboer, at han godt kunne tænke sig at komme mere ud 

af huset.” 

 

”Vi tog udgangspunkt i de ønsker, som beboerne havde givet udtryk for – både de ne-

gative og de positive.” 

 

”Beboerne ønskede, at der skulle være mere personale i weekenden – det tog vi hen-

syn til i vores arbejdsplan.” 

 

”Beboerne ville gerne have det mere rart sammen – det tog vi fat på.” 

 

”Der var beboere, der ønskede flere mandlige pædagoger. Derfor lavede vi en mande-

gruppe.” 

 

En beboer ønskede nye skabe i badeværelset – det blev der lagt en plan for, og ønsket 

blev opfyldt. En beboer ønskede nyt arbejde – en overraskelse for pædagogen – han 

fik nyt arbejde. Det gav en pædagogisk opgave i på den ene side at skulle sætte fokus 

på, at beboerne skulle give udtryk for deres ønsker og behov, på den anden side at det 

ikke altid var muligt at imødekomme ønskerne. 

 

”Det handler om at tage deres ønsker alvorligt og undersøge mulighederne og så give 

en tilbagemelding på om, og i givet fald hvornår, behovet/ønsket kan indfries.”  

Fokus på de små ting i hverdagen 

En nærmere undersøgelse af, hvad beboerne havde af ønsker og behov, viste, at det 

er de små ting i hverdagen, der er centrale for beboerne, og at en målformulering der-

for måtte tage udgangspunkt netop i de små ting i hverdagen og i, hvordan det kunne 

lade sig gøre at opfylde ønskerne. Analysen af interviewene viser, at brugerundersø-

gelsen betød, at pædagogerne blev opmærksomme på, at det er de små ting i hverda-

gen, der har stor betydning for, om beboerne oplever, at de trives.  

 

”Vi er blevet mere bevidste om, at det er de små ting, der tæller for vores beboere.” 
 
De små ting, som beboerne gav udtryk for ønsker i forhold til, var hyggedage, familie-
besøg, særlige yndlingsretter, at gå en tur, at komme ud at spise, at komme ud at 
handle, at se en film m.m. Det er ofte små spontane ting, som har betydning for, om 
beboerne synes, de har haft en god dag, fortæller pædagogerne, og det bekræftes af 
de svar, brugerne gav på de åbne spørgsmål i brugerundersøgelsen. Ønskerne hand-
lede om hverdagslivets små glæder og for nogle om at blive fri for at deltage i faste 
aktiviteter. 



Side 125 af 219 

 

Sammenfattende om grundlaget for udvikling af 
anerkendende pædagogik 

Med en ramme, der åbnede mulighed for at formidle viden både om teorier om aner-

kendelse og om anerkendende metoder, blev pædagogerne klædt på til at omsætte 

den viden til konkret praksis i det daglige pædagogiske arbejde med beboerne. Bru-

gerundersøgelsen var også en vigtig del af grundlaget for udvikling af anerkendende 

pædagogik. Den var med til understrege, at anerkendende pædagogik består i at sætte 

fokus på brugernes behov og ønsker. Der blev skabt god sammenhæng mellem pro-

jektrammen og den daglige praksis i enhederne. Dels var der god mulighed for at for-

binde det, der skete på kursusdagene, med det daglige pædagogiske arbejde med 

beboerne, dels var der også mange af pædagogerne, som faktisk arbejdede i praksis 

ud fra en anerkendende tilgang. De havde bare ikke det sprog for det, som de nu fik på 

kurserne.  

I den del af projektet, som bestod i at lære metoder, som kunne omsætte den anerken-

dende tilgang til konkret praksis, valgte man metoder, som har fokus på det positive, på 

ressourcer og på det hele menneske. Det betød, at de tre anerkendelsesdimensioner 

blev ”oversat” til den praksis, som metoderne lagde op til. 
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Centrale felter i den pædagogiske udviklingspro-
ces 

Brugerundersøgelsen fik en særlig betydning i det fokus, man valgte at sætte på, at 

udviklingen af anerkendende pædagogik skulle medføre, at man tog udgangspunkt i 

den enkelte beboers ønsker og behov. Brugerundersøgelsen har spillet sammen med 

de faglige input i form at temadage og metodekurser i det at sætte den enkelte beboer i 

centrum for udviklingen af anerkendende pædagogik. I de følgende afsnit vil vi på bag-

grund af analysen af såvel spørgeskemaundersøgelsen som de kvalitative interview 

beskrive de centrale felter i den pædagogiske udviklingsproces på tværs af de fire valg-

te metoder: 

 
- Bofællesskabets daglige struktur sammenholdt med det at sætte den enkelte be-

boer i centrum. 
- Kommunikationsmønstret 
- Relationsmønstret 
- Indflydelsesfeltet 

Bofællesskabets daglige struktur og muligheden for at sætte 
den enkelte beboer i centrum 

 

De pædagoger, der arbejder i et bofællesskab, har til opgave at arbejde både med 

gruppen og med den enkelte. Der er etableret en struktur, der kan give en rytme i da-

gen med hensyn til de basale daglige funktioner i bofællesskabet, både for den enkelte 

og for de fælles gøremål så som madlavning, spisning, rengøring m.m. Pædagogens 

ressourcer til at sætte den enkelte beboer i centrum har sammenhæng med, hvordan 

hendes arbejdstid er fordelt. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de fleste pædago-

ger har en fordeling af deres arbejdstid mellem den enkelte og gruppen, som betyder, 

at de må bruge 50 % eller mere på gruppen. Det svarer 28 ud af 38. Det er samme 

billede, der tegner sig blandt de interviewede.  

 

Pædagogerne kan primært enten se beboerne som fællesskabsdeltagere, eller de kan 

se beboerne som individer i et fællesskab. I løbet af projektforløbet har pædagogerne 

skiftet perspektiv, så de i højere grad understøtter den enkeltes perspektiv, og hvordan 

den enkelte får sin egen plads i fællesskabsstrukturen. Det betyder, at pædagogerne 

har skullet udvikle en pædagogik, som har kunnet åbne mulighed for, at de kunne få 

plads til, at den enkelte kunne blive mødt individuelt. Samtidig med skal pædagogerne 

skabe en struktur, der giver beboerne den genkendelighed, de har brug for for at kunne 

orientere sig i hverdagen. Pædagogen har således en opgave i at forholde sig til, hvor-

dan hun bruger den tid, der er til rådighed, så hun kan koncentrere sig om beboernes 

individuelt samt hvor meget tid, hun kan bruge på den enkelte, når hun også skal klare 

de opgaver, der er forbundet med bofællesskabet som helhed. Der ligger en pædago-

gisk opgave i at afdække den enkeltes behov og i at få opfyldelsen af det behov af-

stemt med de grupperelaterede opgaver. Den praktiske hverdag skal fungere samtidig 

med, at der skal være plads til at imødekomme den enkelte beboers behov for kontakt 
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med pædagogen alene. Ud over de muligheder, som dagligdagen åbner for at have 

fokus på den enkelte beboer, laver man de fleste steder en struktur, hvor der bliver 

afsat tid i arbejdsplanen, som sikrer, at beboerne har tid med en pædagog for sig selv 

nogle timer en fast dag – en såkaldt hjemmedag. Nogle steder er det hver fjortende 

dag. Andre steder er det en gang om måneden. 

At skabe fleksibilitet i den daglige struktur 

Hvis dagsrytmen skal åbne mulighed for, at den enkelte beboers behov kan få indfly-

delse på den pædagogiske indsats, må man indtænke en vis fleksibilitet i den daglige 

struktur. Pædagogerne peger her på betydningen af at kunne møde den enkelte bebo-

er uden dagsorden. Forstået på den måde at pædagogen indstiller sig på at undersø-

ge, hvad der er beboerens behov og ønsker og sørger for at have mulighed for at kun-

ne imødekomme det behov, som hun hjælper beboeren til at give udtryk for. Hvis dags-

rytmen ligger helt fast, og opgaven består i at få beboerne til at passe ind i denne, er 

der jo ikke megen mening i at bruge tid på at støtte beboeren i at udtrykke sit eget øn-

ske eller sine egne behov.  Analysen viser, at pædagogerne har skullet finde måder, 

hvorpå de kunne skabe en fleksibilitet i hverdagens struktur, der kunne åbne mulighed 

for, at den enkelte beboer kunne få sine behov opfyldt, samtidig med at mange beboe-

re har brug for genkendelighed i hverdagen. For pædagogerne er svaret på denne op-

gave blevet at møde den enkelte beboer uden dagsorden.  

”Det er vigtigt at kunne være til stede her og nu, når beboeren har behov for det – at 

kunne tage sig tid, også midt i de praktiske gøremål. Det er vigtigt, at man både kan 

gøre det spontant, og at det indgår i arbejdsplanlægningen.” 

 

Den tid, der faktisk er sat af til den enkelte, bliver anvendt på en måde, som betyder, at 

pædagogen indstiller sig på at undersøge, hvilke ønsker beboeren har for dagen og at 

hun giver sig tid til at høre, hvad beboeren har på hjerte, og at hun er indstillet på at 

undersøge, hvordan der kan blive plads til ønskerne i den fælles struktur. Før projektet 

var der en del faste rutiner, som beboerne skulle passe ind i. I løbet af projektperioden 

er der blevet sat spørgsmålstegn ved nogle af de faste rutiner, og der er åbnet for, at 

beboerne kan vælge til og fra i forhold til de fælles aktiviteter. På den ene side skal 

pædagogen være åben for at kunne imødekomme en beboers behov for at kunne fra-

vige den faste dagsrytme – op og på arbejde, hvis han har behov for mere tid til at 

komme i gang med dagen, skal der kunne gives plads til det. På den anden side vil en 

meget løs struktur skabe usikkerhed og utryghed blandt beboerne. Derfor er det nød-

vendigt at arbejde med overbliksskabende redskaber, som kan støtte pædagogen i at 

navigere mellem den enkeltes behov for at fravige dagsrytmen og opfyldelsen af særli-

ge ønsker på den ene side. På den anden side, at det nødvendigt, at der er et overblik, 

der sikrer den genkendelighed, som beboerne også har brug for i fællesskabet. Det at 

sætte fokus på beboernes adgang til at få større indflydelse på hverdagen betyder, at 

pædagogerne må være indstillet på at møde på arbejde uden at have en plan for ar-

bejdsdagen på forhånd. 

 

”Vi kan ikke på samme måde planlægge en arbejdsdag. Man skal være klar til at imø-

dekomme deres ønsker.” 
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Der skal aftales en struktur for hverdagen, som alle bidrager til at overholde, samtidig 

med at man skal kunne støtte hinanden i at tage sig tiden her og nu, hvis en beboer 

har behov for det. I dagligdagen har pædagogen konktakt med beboerne enkeltvis. 

F.eks. hvis en beoer skal have hjælp til at komme op om morgenen og komme i gang 

med dagen, så er det jo en del af den daglige rytme, men her skal der være plads til at 

bruge mere tid, hvis der en dag er behov for det, og pædagogen skal være åben for, at 

beboeren kan have behov for at fravige den fastlagte plan. 

 

 ”Vi er blevet mere afslappede i forhold til, om beboeren kan nå at blive færdig, til bus-

sen kommer, hvis ikke, har vi besluttet at bestille en taxa.”  

Arbejdsformer og - måder, der kan skabe overblik  

I løbet af projektperioden har pædagogerne udviklet flere måder, som kan støtte dem i 

at skabe en fleksibilitet i den strukturelle ramme, som åbner mulighed for at arbejde ud 

fra et individorienteret fokus på beboerne. Én arbejdsform er referater og dagbøger og 

ajourførte kalendere. Pædagogerne har prioriteret at lave referater fra både persona-

lemøder og beboermøder, som er tilpas detaljerede. De fælles aktiviteter og den enkel-

tes aktiviteter bliver skrevet ned, så alle kan få mulighed for at få et overblik over da-

gen(e), så man altid kan have et godt informationsgrundlag at handle ud fra. Derfor har 

pædagogerne sørget for, at alle aftaler både for den enkelte og for fællesskabet bliver 

skrevet ned. 

  

”Der er en dagsrytme, og vi er blevet bedre til at skrive aftaler ned, så alle kan se dem.”  

 

Flere steder gør de også mere ud af overlap på kontoret - igen for at bidrage til et højt 

informationsniveau. En anden arbejdsform er planlægningen af tid og opgaver, så 

hverdagen får en struktur, der åbner mulighed for, at alle kan tilgodeses.  

 

”Vi har en fast struktur om morgenen, så vi får ro i morgensituationen for begge beboe-

re. Vi adskiller dem om morgenen, så vi kan hjælpe dem i gang med dagen enkeltvis.” 

 

En tredje arbejdsmåde er at indlægge rutiner i dagligdagen, som støtter beboerne i at 

finde sig til rette i bofællesskabet, når de kommer hjem fra arbejde. 

  
 ”Vi har sørget for, at der er lavet kaffe til hende, når hun kommer hjem fra arbejde og 
har stillet hendes egen kande og hendes eget krus på bordet i fællesrummet. Det har 
betydet, at hun er smilende og glad, når hun kommer hjem fra arbejde. Hun føler sig 
ventet og ved, hvor hun skal sætte sig ved bordet.” 

 

En fjerde arbejdsmåde er at skabe genkendelighed i de tilbagevendende aktiviteter. En 

af de interviewede fortæller, at hun altid begynder hjemmedagen med at drikke en kop 

kaffe sammen med beboeren. Det giver grundlag for, at beboeren kan give udtryk for, 

hvad vedkommende vil bruge dagen på.  

 

Når det gælder om at skabe overblik sammen med beboerne, indtager beboermødet 

en særlig funktion. I nogle bofællesskaber har beboermødet fået en højere status.  
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Eksempel 

Beboermødet er blevet flyttet til et mødelokale, og to af beboerne, som ikke har forud-

sætninger for at deltage (demente beboere), er blevet fritaget for det. Der er to pæda-

goger med hver gang, én, som varetager mødeledelsen og én, som skriver referat. Det 

betyder, at den pædagog, der er mødeleder, kan koncentrere sig om processerne på 

mødet. Mødelederen sørger for, at beboerne kommer til orde én ad gangen. Det har 

givet mere ro på beboermøderne. Beboerne er med til at træffe beslutning om, hvorvidt 

de ønsker at spise i fællesrummet sammen med de andre eller i deres egen lejlighed. 

Alle har givet udtryk for, at de ønsker at spise sammen med de andre. 

 

Eksempel 

I forbindelse med projektet blev der indført beboermøder. Det havde der ikke været før. 

På beboermøderne drøfter pædagogerne med beboerne, hvordan de kan få en tålelig 

hverdag med hinanden. Som f.eks. hvilke regler, de kan få aftalt om, hvornår man må 

høre høj musik, og hvad man kan gøre, hvis det generer én. 

 

Der er kommet mere struktur på beboermøderne, og pædagogerne bruger dem til 

sammen med beboerne at skabe et overblik over ugen, der kommer. Det åbner mulig-

hed for at inddrage beboerne i planlægningen. Det har flere steder betydet, at beboer-

ne tager ansvar for at få planen til at hænge sammen, hvis der opstår forhindringer. 

Pædagogerne er ligeledes blevet meget opmærksomme på betydningen af, at de føl-

ger alle aftaler til dørs. Det bidrager til, at beboerne føler et ansvar for, at aftalerne bli-

ver overholdt. 

 

”Vi er blevet opmærksomme på at følge aftaler til dørs, så de kan stole på, at det bliver 

gennemført.” 

 

Jo mere klarhed der er over de aftaler, der er lavet for og med beboerne, jo mere gen-

nemsigtighed bliver der i, hvor der er mulighed for at skabe fleksibilitet i dagligdagen. 

Beboerne mulighed for at give udtryk for deres behov i den fælles ramme 

Analysen viser, at et af de centrale felter i pædagogernes udvikling af den pædagogi-

ske praksis har været at sætte fokus på, at beboerne udvikler måden, hvorpå de giver 

udtryk for deres ønsker og behov. Det har betydet, at pædagogerne har haft en særlig 

opmærksomhed på, hvordan de som nævnt ovenfor med en tilpas fleksibilitet i den 

daglige struktur har kunnet skabe nogle særlige rammer om kommunikationen med 

beboerne. I det følgende vil jeg vise nogle eksempler på de rammer, der har vist sig 

gode til det formål. 

  

Nærværslommer 

En af de rammer, der er blevet udviklet, og som kan skabes i sammenhæng med dag-

ligdagens struktur, er en nærværslomme. ”Der er nødt til at være en ramme om én-til-

én-kontakten. Den kalder jeg en nærværslomme.” I nærværslommerne kan pædago-

gen tage sig tid til at bryde det lineære tidsprogram og være til stede for en beboer. 

Nærværslommer kan skabes på forskellig måde. Det kan være ved at tilbyde 10 minut-

ter på et bestemt tidspunkt, hvis man kan se, der er behov for det. Det kan også være 

ved at tage sig tid her og nu. 



Side 130 af 219 

 

Kontaktøer 

De pædagoger, der fulgte kursusforløbet i Gentle teaching, er blevet præsenteret for 

begrebet kontaktøer, som er en særlig ramme om én-til-én-relationen mellem en pæ-

dagog og en beboer. Det er en af de metoder, som pædagogerne har bragt med sig fra 

kursusdagene ind i den daglige praksis. 

 

At gribe øjeblikket 

Flere af de interviewede pædagoger fortæller om erfaringer med at kunne gribe øje-

blikket for at imødekomme et ønske om en én–til-én-kontakt fra en beboer. Netop med 

et godt overblik over strukturen i bofællesskabet og med åbenhed over for, at der skal 

være plads til afstikkere fra dagens program, er det muligt indimellem at sige ja til et 

spontant ønske fra en beboer, f.eks. om en gåtur eller en indkøbstur. Det kan også 

være, når man er ude at køre med en beboer, at der kan opstå et øjeblik af fortrolig-

hed. 

 

At bruge tiden på at følge beboeren 

Flere af de interviewede gør meget ud af at den tid, de i løbet af dagen har afsat til at 

yde hjælp til den enkelte beboer, bliver brugt på det, som beboeren har behov for. Pæ-

dagogerne skubber deres egne planer og normer i baggrunden og indstiller sig på at 

følge beboeren. 

  ”Hvor jeg før i tiden ville skubbe mere på, for at de tog på arbejde for at komme ud at 

møde andre, dér er jeg blevet mere imødekommende over for deres behov.” 

 

Plads til spontanitet 

Det kan være de små spontane ting, der betyder noget for, om det bliver en god dag. 

Her er det vigtigt, at pædagogen ikke har planlagt en meget stram tidsstruktur, som 

forhindrer hende i at respondere på de spontane indfald. Videoanalysen viste også, at 

plads til spontane indfald på et beboermøde havde stor betydning for beboernes delta-

gelsesmåde. På de møder, hvor der var plads til spontane indfald, var der tydeligvis en 

mere aktiv deltagelse end der, hvor der var en meget stram struktur. 

 

”Når det gælder balancen mellem at have fokus på den enkelte og på gruppen, tænker 

jeg ikke så meget over det mere, for vores beboere er blevet gode til at hive fat i os, 

hvis der er noget, de har brug for vores hjælp til.” 

Individuelle spor i den fælles bofællesskabsramme 

Ud over de muligheder, som en fleksibel struktur for bofællesskabets dagligdag kan 

give, kan pædagogerne også planlægge spor for de enkelte beboere i den fælles ram-

me, som åbner mulighed for at beboernes individuelle behov kan imødekommes. Det 

mest almindelige spor er hjemmedagene, som danner ramme om et samvær mellem 

pædagogen og den enkelte beboer, hvor det er beboerens ønsker og behov, der er i 

centrum. Analysen af videomaterialet viste, at beboerne havde stor opmærksomhed 

på, hvornår det var deres hjemmedag, og hvilken pædagog de skulle være sammen 

med. Analysen af videomaterialet viste endvidere, at flere beboere ønskede at deltage i 

andre aktiviteter end de fælles. Det betyder også, at der må planlægges, så det bliver 

muligt for pædagogerne at støtte beboerne i at vælge til og fra ud fra deres egen lyst 
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og interesse. Nogle af de interviewede pædagoger fortæller, at de forsøger at støtte 

beboerne i at finde glæde ved at opholde sig i deres egen lejlighed. Der er således 

flere eksempler på, at pædagogerne kan skabe individuelle spor i den fælles bofælles-

skabsramme, som matcher det individuelle fokus i den pædagogiske praksis: 

- hjemmedage 

- mulighed for valg af individuelle aktiviteter 

- hygge i egen lejlighed. 

Der er blevet åbnet for, at beboerne kan vælge til og fra i forhold til fælles aktiviteter. 

Det stiller krav om større koordinering. For hvis en eller to vil noget andet, mens de 

andre er på udflugt, skal der jo være mulighed for, at de kan blive hjemme eller gøre 

noget andet.  

Individuelle spor uden for den fælles ramme 

Analysen af datamaterialet som helhed viser, at det ofte er uden for bofællesskabets 

ramme, at de individuelle spor etableres. Når beboerne skal af sted på besøg hos fami-

lie eller venner, er det som regel uden følgeskab af de andre fra bofællesskabet. 

Forbindelsen mellem udtryksrummene og de mulige individuelle spor 

Hvis det kræver bistand fra en pædagog at bevæge sig ud på det individuelle spor, vil 

opfyldelsen af det ønske skulle afpasses med de opgaver, pædagogen har i fællesska-

bet. Derfor kan der være en opgave i på den ene side at give sig tid til at støtte beboe-

ren i at give udtryk for, hvad han eller hun har behov for og vise, at man tager det alvor-

ligt, på den anden side at få det passet ind med de øvrige ting, pædagogen skal gøre. 

En af de interviewede pædagoger fortæller om et eksempel, hvor en beboer gerne vil 

ud at handle og har behov for pædagogens hjælp til det. Pædagogen kan imidlertid 

ikke afse tid til det her og nu. I stedet viser hun beboeren, at hun har forstået hendes 

ønske, og at hun vil hjælpe hende. Det bliver bare senere på dagen. Den respons er 

beboeren tilfreds med.  Opfyldelsen af ønskerne er som regel ikke vanskelig, for det er 

som regel ret beskedne ønsker, som retter sig mod de helt nære ting. Det fremgår og-

så at interviewundersøgelsen blandt brugerne + videoanalysen. Så når pædagogerne 

skaber rum for, at beboerne kan give udtryk for deres ønsker og behov, vil der i de fle-

ste tilfælde være gode muligheder for, at de kan realiseres. 

 

”Vi har afdækket beboernes behov, ønsker og drømme på den ene side, og på den 

anden holdt det sammen med realiteterne, og ud fra det har vi sammen med beboerne 

lavet en langsigtet handleplan.” 
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Fokusområder i den daglige struktur 

Den måde, hvorpå pædagogerne arbejder med at etablere en struktur i dagligdagen i 

bofællesskabet, får afgørende betydning for pædagogens mulighed for at have fokus 

på beboerne som enkeltpersoner. Med en særlig prioritering af at sætte den enkelte 

beboer i centrum kommer den fælles struktur i spil.  Beboerne har på den ene side 

brug for at der genkendelighed i dagligdagen, og hvis den praktiske hverdag skal forlø-

be stille og roligt, skal der også være en rytme i gøremålene. På den anden side har 

beboerne behov for at kunne få opfyldt deres behov for kontakt her og nu. Det sætter 

pædagogen på en opgave med at have et dobbeltfokus på strukturen for bofællesska-

bet og på den enkelte beboers ønsker og behov. Et dobbeltfokus på, hvordan den fæl-

les struktur kan planlægges med en indbygget fleksibilitet og dog genkendelighed og 

på, hvordan beboerne kan støttes i at få udtrykt deres særlige behov. Det har resulteret 

i en udvikling af: 

 
- arbejdsformer og -måder, der skaber overblik 
  
- individuelle udtryksrum i den fælles ramme 
 
- individuelle handlespor i den fælles ramme 
 
- individuelle handlespor uden for den fælles ramme 
 
- en forbindelse mellem det individuelle udtryksrum og de individuelle spor 

 

Det har åbnet mulighed for en gensidighed i samspillet mellem den enkelte og fælles-

skabet. Pædagogen er blevet mere tilbageholdende med at lade fællesskabets normer 

og rutiner være styrende for, hvordan hun møder beboeren. Hun tager sig tid til: 

 

- at beboeren kan følge sin egen rytme og lade den få indflydelse på de fælles ruti-

ner der, hvor det er muligt 

 

- at etablere en daglig rytme som levner plads til spontane indfald 

 

- at finde en passende balance mellem en ramme, der giver tryghed og en proces, 

som giver mulighed for at gøre nye erfaringer 

  

Som nævnt handler beboernes ønsker som oftest om de nære hverdagsting, f.eks. et 

indkøb, en fridag, et ønske om besøg af eller hos familie. Så muligheden for at imøde-

komme dem er som regel til stede, om ikke her og nu så på et senere tidspunkt. Her 

betyder overblikket, at pædagogen vil kunne sige, hvornår det kan lade sig gøre, om 

ikke her og nu. 
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Kommunikationsfeltet 

Analysen af de målformuleringer og -evalueringer, som pædagoger har udarbejdet i 

forbindelse med udviklingen af anerkendende pædagogik i de enkelte enheder, viser, 

at kommunikationsfeltet har fyldt mest i den pædagogiske udviklingsproces. Analysen 

af de kvalitative interview og af spørgeskemaundersøgelsen viser, at det er væsentligt, 

at pædagogerne er opmærksomme på detaljerne i kommunikationen med brugerne. 

En af de interviewede udtrykker det på denne måde:  

”Når man kommunikerer med beboerne, så man kommer tættere på den enkelte bebo-

er, så opdager man mere, hvem beboeren er, og hvad der er bagved. Gennem en så-

dan kommunikation opdager beboeren også noget om sig selv og bliver i stand til at 

kunne mærke egne behov mere tydeligt.” 

 I det følgende vil jeg beskrive de elementer, som pædagogerne har haft et særligt fo-

kus på i udviklingen af deres kommunikation med beboerne, så den bliver en del af 

anerkendende pædagogik.  

Tilstedeværelse 

Pædagogerne er meget opmærksomme på, hvordan de er til stede sammen med be-

boerne og bruger især disse væremåder, når de søger at skabe et godt fundament for 

kommunikationen med beboerne. 

Tune ind på beboeren 

Pædagogerne indstiller sig på at tune ind på det sted, hvor beboeren befinder sig, både 

med hensyn til indhold, udtryksform og tempo. Pædagogen søger at følge beboeren i 

det indhold, han eller hun søger at indvi pædagogen i. Pædagogen bruger de ord, be-

boeren anvender. Hun gentager beboerens ord og spiller dem tilbage til beboeren, som 

så kan uddybe med flere af sine egne ord. Derved bidrager pædagogen til at give be-

boeren en sikkerhed i dennes eget ordvalg. På det grundlag kan pædagogen sammen 

med beboeren gå på opdagelse i, hvad beboeren ønsker at fortælle. Pædagogen stiller 

ind på det tempo, som beboeren har i sin kommunikation, så hun ikke kommer til at 

forcere tempoet og presse beboeren. Det tager lang tid at kommunikere med beboer-

ne, så de får kontakt med, hvad de har brug for. 

 

”Man er nødt til at komme ind ad døren som et blankt stykke papir, så man kan afpasse 

sin kommunikation med hans signaler og så prøve at etablere kontakten derudfra.” 

At være 100 % til stede  

Pædagogen har hele sin opmærksomhed vendt mod beboeren. Det kan hun gøre ved 

at stille sine sanser ind på beboerens frekvens. Det kan give ro til, at pædagogen kan 

finde ud af, hvad beboeren har brug for. 

 

Eksempel 

En beboer var meget vred og råbte og skældte ud i sin lejlighed. Pædagogen gik ind til 

hende og satte sig på sofaen. Hun brød ikke ind i vredesudbruddet, men sad stille og 

ventede på, at beboeren skulle falde til ro. Pædagogen var således til stede uden no-
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gen bestemt plan, og da vredesudbruddet stilnede af, kunne hun vende sin opmærk-

somhed mod, hvad det var, beboeren havde villet udtrykke. 

Hvis pædagogen med sit kropssprog viser, at hun ikke er nærværende, men har tan-

kerne andre steder, kan det medføre, at beboeren trækker sig eller bliver modvillig. Så 

selv om pædagogen med sine ord prøver at vise en interesse for beboeren, som der 

ikke er dækning for i hendes måde at være til stede på, så registrerer beboeren den 

manglende psykiske tilstedeværelse.  

”Man skal være nærværende – ikke tænke på alt muligt andet – for hvis man gør det, 

slår beboeren fra og gider ikke mere.” 

At lytte 

Pædagogen må skærpe måden, hvorpå hun lytter til beboerens udtryk for derved at 

kunne skelne mellem, hvad de har brug for, og hvad de har lyst til og få spurgt ind til 

det. Det giver mulighed for at hjælpe beboerne med at finde ud af deres rigtige behov. 

Ikke det, der lige falder dem ind, eller det, de tror, pædagogen vil synes bedst om.  

Kropssprog 

Analysen af de kvalitative interview viser, at pædagogens kropssprog har en særlig 

betydning, når hun arbejder på at udvikle en kommunikation med beboerne, som giver 

de gode vilkår for, at beboerne giver udtryk for deres egne følelser og behov. Pædago-

gerne har således været meget opmærksomme, både på hvordan de med deres 

kropssprog som helhed sender signaler om deres sindsstemning og på, hvordan de, 

specielt ved hjælp af stemmen og hænderne, har nogle muligheder for at udvikle flere 

facetter i deres kommunikation med beboerne. 

”Vores beboere er meget gode til at aflæse kropssprog. De er lynhurtige til at aflæse 

sindsstemninger.” 

Stemmeføring 

Pædagogerne har været optagede af, hvordan de bruger stemmen. Hvordan de med 

stemmeføringen signalerer deres egen psykiske tilstand i en given situation, om de er 

rolige eller urolige, om de er sikre eller usikre.  F.eks. er det vigtigt, at pædagogen 

undgår at hæve stemmen, hvis der er behov for at skabe ro i en situation. 

”Jeg er meget opmærksom på min stemmeføring.”  

Sammen med opmærksomheden på stemmeføringen hører også en opmærksomhed 

på, hvilken tone pædagogen bruger i sin kommunikation med beboerne. At bruge en 

humoristisk tone kan f.eks. give en lethed i kommunikationen, så der også kan tages 

fat på svære ting. 

Berøring 

Pædagogerne har givet fysisk berøring en særlig plads i deres kommunikation med 

beboerne. Pædagogerne er blevet opmærksomme på, hvordan de ved at lægge en 

hånd på en beboers arm kan skabe en åbning i kommunikationen med beboeren. Eller 

at de ved at stryge en beboer over håret kan vise, at de er opmærksomme på beboe-

ren i situationen.  

”En beboer kunne i begyndelsen ikke have berøringen. Ved at gå meget forsigtigt frem 

kan hun nu både tage imod en berøring fra pædagogen og giver også berøring tilbage. 

Hun er nu blevet mere udadvendt og er blevet en større del af fællesskabet.” 
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Nogle af beboerne er mere åbne over for berøring fra pædagogerne. De kan ikke altid 

give direkte udtryk for det, men ved at pædagogen går på opdagelse i, hvad beboerne 

prøver at fortælle med deres kropssprog, viser det sig i nogle tilfælde, at beboeren ger-

ne vil have en krammer. 

”F.eks. en beboer, der altid slog de andre, når han kom ned om morgenen. Da vi 

spurgte ham, om det var en krammer, han ville have, svarede han ja. Så nu får han 

det, og det har givet en meget bedre stemning blandt beboerne om morgenen.” 

Det generelle kropssprog 

Ud over stemmeføring og berøring er pædagogerne også blevet mere opmærksomme 

på de signaler, de sender med kroppen som helhed. En pædagog fortæller således i 

interviewet, at hun er blevet opmærksom på, hvor stor betydning hendes kropssprog 

har for beboerne. 

”Det, der kommer ud af min mund, skal stemme overens med kroppen.” 

Spejling af beboernes adfærd 

En pædagog fortæller, hvordan hun ved at spejle måden, hvorpå en beboer skubbede 

stolen hårdt tilbage til gene for de andre ved bordet fik kommunikeret til vedkommende, 

hvordan det påvirkede de andre. Hun skubbede stolen tilbage på samme måde, og 

først blev han forbavset, men forstod så, at det var sådan, han gjorde. Da han havde 

forstået det, holdt han op med at skubbe stolen hårdt tilbage ved hvert måltid. 

At markere grænser 

Nogle beboere kan gå meget tæt på pædagogen, både med berøringer, som kan få en 

seksuel antydning og med spørgsmål om pædagogens privatliv. Her må pædagogerne 

markere sine grænser, uden at beboeren oplever det som en afvisning, for det er også 

et tema i beboerens omgang med andre mennesker, som kan vanskeliggøre beboe-

rens mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.   

”Mange har brug for, at der bliver sat grænser, at der er en pædagog, der siger: Sådan 

her skal det være!” 

Vise konkret, hvad man mener 

Pædagogerne har udviklet den måde, de bruger kropssproget i kommunikationen med 

beboerne på. Nogle beboere har brug for, at pædagogen viser dem konkret, hvad hun 

mener. De beboere kan ikke forstå det, hvis det bare er ord. 

Verbalt sprog 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der har været en særlig opmærksomhed på at 

udvikle det verbale sprog. 23 ud af 37 svarer, at de primært har haft fokus på det ver-

bale sprog i brugernes måde at kommunikere på. Analysen af de kvalitative interview 

viser ligeledes, at det verbale sprog indtager en central plads i pædagogernes kommu-

nikation med beboerne. Ligesom med kropssproget har udviklingen af anerkendende 

pædagogik medført en større opmærksomhed på betydningen af nuancerne i det ver-

bale sprog. 
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At sætte ord på 

Mange beboere har et begrænset verbalt sprog. Som analysen af videomaterialet viste, 

har beboerne behov for megen støtte fra pædagogerne for at kunne udvikle deres ud-

tryksform, så de bruger flere ord og længere sætninger. Den støtte, som pædagogerne 

giver i denne sammenhæng, består blandt andet i at sætte ord på det, som pædago-

gen forstår, når hun ser beboerens kropssprog. I spørgeskemaundersøgelsen er der 

27 ud af 37, som svarer, at de primært har haft fokus på at sætte ord på følelser i 

deres arbejde med udvikling af brugernes sprog. Også i de kvalitative interview er der 

et særligt fokus på at sætte ord på de følelser, som pædagogen kan se, at beboeren 

prøver at give udtryk for med sin mimik, sin gestik og med kropssproget som helhed.  

”Pædagogen bliver spejl for beboerne, og derved opdager beboerne nogle følelser, 

som de får sat ord på.” 

”Der er brug for at arbejde med, at han kan sætte ord på sine følelser, for han bliver tit 

vred, og han bliver også tit ked af det.”  

Gennem projektforløbet har pædagogerne erfaret, at mange af beboerne har et godt 

udbytte af at få hjælp til at sætte ord på de følelser, som de ikke har haft ord for. 

”Beboerne er blevet bedre til at udtrykke deres følelser i ord – også vrede.” 

Sammen med den pædagogiske praksis omkring det at sætte ord på følelser har pæ-

dagogerne haft øje for detaljerne i beboernes kommunikation og gjort meget ud af at 

sætte ord på de små signaler, som beboerne udsender. Det kan netop være i de små 

signaler, der gemmer sig vigtige budskaber, som det er væsentlig at få frem i kommu-

nikationen. De beboere, der er meget ordknappe, kan uden den støtte, som pædago-

gerne yder, få meget svære vilkår for at give udtryk for deres egne behov og ønsker.  

Når pædagogen sætter ord på beboerens kropssprog, giver hun beboeren mulighed for 

at bekræfte eller benægte, om det er rigtig set. 

”Det er vigtigt, at vi mærker efter, om de forstår ordene, så det ikke bliver papegøje-

sprog.” 

 

Ud over den kommunikation, pædagogerne har med beboerne enkeltvis, retter pæda-

gogerne også deres opmærksomhed mod kommunikationen mellem beboerne. Som 

beskrevet i de to kapitler om brugerundersøgelserne er samspillet mellem beboerne et 

komplekst felt, og for mange beboere er det forbundet med en vis usikkerhed at indgå i 

det sociale fællesskab med de andre beboere. Her viser analysen af de kvalitative in-

terview, at pædagogerne kan yde støtte til, at en af beboerne kan undgå nogle af de 

usikkerhedsskabende elementer i kommunikationen, ved at pædagogerne sætter ord 

på de misforståelser, der opstår i beboernes kommunikation med hinanden. Der-

for er pædagogerne opmærksomme på at sætte ord på det, som en beboer siger til en 

anden, som hun misforstår og tolker som noget negativt, selv om det ikke var det. 

”Det er vigtigt at fange misforståelser i opløbet, så de ikke skaber konflikter og dårlig 

stemning.”  

Når pædagogerne sætter ord på misforståelserne, har det også et forebyggende sigte, 

for beboerne spejler sig i pædagogerne og efterligner deres kommunikationsmåde i 

måden, de snakker med hinanden på. Så nogle gange er det en beboer, der griber ind 

og hjælper de andre med at udrede en misforståelse. 
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At stille åbne spørgsmål 

Som det er beskrevet i kapitlet om videoanalysen er en fremherskende kommunikati-
onsform mellem pædagoger og beboere, at pædagogen stiller spørgsmål, og beboeren 
svarer. Det stiller særlige krav til den måde, pædagogen stiller spørgsmål på. I arbejdet 
med at udvikle anerkendende pædagogik, som har et særligt fokus på beboernes mu-
lighed for at give udtryk for deres individuelle ønsker og behov, har pædagogerne givet 
de åbne spørgsmål en særlig plads i deres kommunikation med beboerne. De åbne 
spørgsmål giver mulighed for, at pædagogerne er mere undersøgende og mere tilba-
geholdende med at tolke og tro, de ved bedst. Det er vigtig at stille spørgsmålene: 
”Hvad har du brug for?” ”Hvad vil du gerne?” 

”Jeg er optaget af at gøre min dagsorden og min holdning blank, så jeg ikke kommer til 

at styre beboeren i den retning, jeg foretrækker. I stedet spørger jeg åbent.” 

Omhu med ordvalg 

Hvis beboerne skal kunne koble sig på den verbale kommunikation, som pædagogerne 

søger at indgå i med dem, har det vist sig, at det er vigtigt, at pædagogerne bruger de 

ord, som beboerne selv bruger, og som de kender. Det er ligeledes vigtigt, at pædago-

gen ikke bruger for mange ord. 

Benævne og bekræfte 

De pædagoger, som har deltaget i Marte Meo-kurset, har udviklet en særlig metode til 

at understøtte beboerne i at udvikle deres verbale sprog. Ved at benævne og bekræfte 

bidrager pædagogerne til, at brugerne udvikler deres ordforråd. 

 

Eksempel 

En bruger sidder sammen med en pædagog og klipper stoflåg ud til marmeladeglas og 

har lidt svært ved det. Pædagogen siger (benævner det hun ser): ”Nå, det driller.” ”Ja,” 

siger brugeren, ”bordet er riflet.” Det var en bruger, der ikke sagde noget tidligere.  

 

Kommunikationsredskaber 

Ud over sig selv og de facetter, som pædagogen kan spille på, er der også nogle, der 

bruger forskellige hjælpemidler i kommunikationen, f.eks. billeder eller ting. Det kan 

også være tilbud til beboeren om at kunne udtrykke sig vha. musik og dans. Videoop-

tagelser giver et særligt fælles tredje, hvor pædagogen ser på videooptagelser sam-

men med beboerne og benævner, bekræfter og forstørrer det positive på videoen. 

Kommunikationens mange facetter 

Med det fokus dette projekt sætter på, at den enkelte beboer skal i centrum, bliver det 

af afgørende betydning, at beboerne får nogle muligheder for reelt at give udtryk for 

deres ønsker og behov og også for deres følelser. Det har pædagogerne haft stor op-

mærksomhed på betydningen af. De har haft opmærksomhed på kommunikationens 

mange facetter og har udviklet mange strenge, de selv kan spille på for at invitere be-

boerne ind i kommunikationen på beboernes egne præmisser. Pædagogerne er blevet 

mere bevidste om, hvordan de kan bruge deres kropssprog i kommunikationen. Både 

med en særlig opmærksomhed på, at beboerne ofte sanser pædagogens kropssprog 

og reagerer mere på det end på det verbale sprog, med den konsekvens at det kan 



Side 138 af 219 

skabe forstyrrelse i kommunikationen.  Pædagogerne er også blevet mere bevidste om 

den betydning, det kan have for kommunikationen med beboerne, at de bruger deres 

kropssprog mere aktivt ved berøring og med opmærksomhed på stemmeføring. Pæ-

dagogerne har endvidere stor opmærksomhed på, hvordan de kan støtte beboerne i at 

udvikle deres kommunikation, så det bliver mere tydeligt, hvad de ønsker at give udtryk 

for ud fra deres eget perspektiv. Det gør pædagogerne ved at sætte ord på nonverbale 

udtryk, ved at stille åbne spørgsmål, ved at tune ind på samme kanal som beboeren og 

støtte ham eller hende i at finde ord eller andre udtryk. Kommunikationen opstår jo altid 

i et relationsfelt. Derfor vil jeg i det næste afsnit beskrive, hvordan pædagogerne har 

udviklet relationsfeltet mellem sig selv og beboerne – både enkeltvis og som gruppe og 

mellem beboerne indbyrdes. 
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Relationsfeltet  

De beboere, som pædagogerne skal etablere relationer med, er voksne, som ikke kan 

klare hverdagen uden støtte fra pædagogerne. En af de interviewede pædagoger siger 

om, hvad brugerundersøgelsen viste hende: ”Vi er blevet bevidste om at vi har rigtig 

stor betydning for dem.” En anden udtrykker det på følgende måde: ”Vi er utrolig vigtige 

personer i deres liv.” Pædagogerne skal indgå i relationer med flere beboere, såvel 

enkeltvis som gruppevis. I nogle situationer er der flere pædagoger og flere beboere, 

som indgår i relationerne med hinanden. Beboerne skal på deres side indgå i relationer 

med flere pædagoger. Det kan føre til, at nogle udvælger sig en favorit blandt pædago-

gerne, som de foretrækker frem for de andre – mere eller mindre tydeligt.  Vi har valgt 

at sætte fokus på følgende relationstemaer: 

 
- Beboernes behov og ønsker – pædagogernes måde at respondere på.  
- Magtrelationen 
- Konfliktniveauet 
- Én-til-én-relationer 
- Grupperelationer 

Pædagogernes måde at respondere på beboernes behov og 
ønsker  

Et væsentligt tema i relationsfeltet er, hvordan beboerne giver udtryk for, at de har be-

hov for støtte, og hvordan pædagogerne responderer på dette. Men det har været et 

nøglefelt i udviklingen af anerkendende pædagogik at støtte brugerne i at give udtryk 

for deres behov. I spørgeskemaundersøgelsen er der 34 ud af 37, som svarer, at det er 

det, de har haft fokus på, og 37 ud af 37 svarer, at de har haft fokus på at støtte bru-

gerne i at komme frem med deres ønsker. Det er forskelligt, hvor meget støtte beboer-

ne har behov for, men alle har behov for hjælp til at klare hverdagen. Det kan være 

støtte til at få en struktur på dagen, til at indgå i sociale relationer med andre – at løse 

konflikter – venskabsproblemer - kæresteproblemer, til hjælp til at spise, til at lave ma-

den, til personlig hygiejne, til at tage medicin, til at vaske tøj, til at gøre rent og rydde 

op, til indkøb, til at styre økonomien. For nogle er det få ting, for andre er det alle hver-

dagens gøremål. 

Balancen mellem omsorg og krav 

I dette relationsfelt er det balancen mellem omsorg og krav, der er på spil. Ét er, at 

pædagogerne støtter beboerne i at give udtryk for deres behov for hjælp, noget andet 

er at finde en balance mellem at give hjælpen og at stille krav, som gør, at de bliver i 

stand til at klare nogle ting selv. Yder pædagogerne mere støtte i form af omsorg? Det 

spørgsmål svarer 20 ja til i spørgeskemaundersøgelsen, og 11 svarer nej. En umiddel-

bar tolkning af dette svar kan være, at med en øget opmærksomhed på at udvikle en 

kommunikation med beboerne, som åbner mulighed for, at de kan give udtryk for deres 

egne behov og ønsker, har behovet for omsorg vist sig at være større, og i hvert fald 

har pædagogerne i større udstrækning valgt at imødekomme dette behov. 
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”Vi har skabt en atmosfære, der gav mulighed for at bede om hjælp. Det betyder, at de 

ikke er bange for at bede om hjælp.” 

 

Stiller pædagogerne øgede krav til brugerne? Det spørgsmål svarer 20 ja til, mens 7 

svarer nej. I den kvalitative interviewundersøgelse fortæller en pædagog, at hun arbej-

der på, at beboerne kommer ud i ”blæsevejr”. For dér er udfordringen, og dér får de 

mulighed for at mærke sig selv på en anden måde og mærke konsekvenserne af deres 

beslutninger. Hvis de ikke falder i afgrunden, kan hun godt slippe sit omsorgstag og 

stille krav om, at de må klare tingene selv. Krav kan være centrale i udviklingen af en 

relation præget af respekt og det at have værdi. Med et krav kan man kommunikere en 

forventning om, at den anden kan yde noget i relationen, eller at den anden har res-

sourcer til at klare ting selv, og til det hører at bidrage til fællesskabet eller vise sig som 

en person, der er i stand til at klare opgaver og dermed også kan anerkendes for sin 

indsats. Det at kunne leve op til kravene får indflydelse på beboernes selvopfattelse. 

 

”Jeg stiller flere krav nu. De ting, de selv kan, skal de selv gøre – også selv om det går 

langsommere – for når de har klaret det, bliver de stolte.” 

Balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der sker en stigning i antallet af pædagoger, der 

både yder mere omsorg, og som stiller flere krav, mens en mindre del ikke yder mere 

omsorg og heller ikke stiller flere krav. Når pædagogen skal finde balancen mellem at 

yde omsorg ved at imødekomme beboerens ønske om hjælp eller stille krav om, at 

beboeren skal prøve at klare det selv, kommer hun ofte til at stå med et dilemma. En 

anden måde at tale om dette dilemma på kan være at tale om det som en balance mel-

lem omsorgssvigt og omsorgspligt, for nogle beboere vil gerne gøre tingene selv, selv 

om de set fra pædagogens perspektiv ikke har de ressourcer, der skal til for at klare 

det. Det stiller pædagogen i et andet dilemma. 

 

”Hvad angår balancen mellem omsorg og krav, er det svært, når pædagogen kan gen-

nemskue konsekvenserne, og beboeren ikke kan. Der er et dilemma mellem omsorgs-

pligt og omsorgssvigt. Beboerne skal leve et liv på deres egne præmisser, men ikke 

med omsorgssvigt.” 

Balancen mellem selvstændighed og afhængighed 

I dette relationsfelt er der også balancen mellem selvstændighed og afhængighed, der 

er på spil. Det er et centralt tema i det, Honneth kalder kærlighedsanerkendelsen. Hvis 

pædagogen umiddelbart imødekommer en beboers behov for støtte, kan balancen 

tippe i retning af afhængighed. Hvis pædagogen ikke umiddelbart imødekommer det 

behov for støtte, som beboeren giver udtryk for, kan balancen tippe i retning af selv-

stændighed. 

Det rejser mange pædagogiske dilemmaer i forhold til at udvikle anerkendende pæda-

gogik. For anerkendelse er ikke bare at imødekomme beboernes behov for støtte, hvis 

det har den konsekvens, at det holder beboeren fast i et afhængighedsforhold til pæ-

dagogen, som begrænser beboerens mulighed for at blive anerkendt som et selvstæn-

digt individ. På den anden side kan en afvisning af umiddelbart at give beboeren den 

støtte, som vedkommende beder om, og i stedet lade beboeren selv forsøge at klare 
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det, være med til, at beboeren udvikler større selvstændighed og dermed større sikker-

hed i sit møde med andre. 

 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 27 svarer, at beboerne er blevet mere 

selvstændige og 0 svarer, at de er blevet mindre selvstændige. Der er således bred 

enighed om, at beboerne er blevet mere selvstændige. Det modsvares af, at 19 svarer, 

at beboerne er blevet mindre afhængige, dog er der 3, der svarer, at de er blevet mere 

afhængige. Det giver et samlet billede af, at beboerne gennem projektperioden er ble-

vet mere selvstændige. 

 

”Det handler om, at de skal være så selvstændige som muligt, men de er meget for-

skellige. Nogle skal have støtte til selv at kunne snitte kål, mens andre, når de har fået 

hjælp til at finde opskriften,  selv kan klare det meste.” 

Beboernes behov for støtte 

I det følgende vil vi beskrive nogle af de behov for støtte, som beboerne har, og holde 

det sammen med, hvordan pædagogerne responderer på dem, og hvilke dilemmaer 

der kan opstå i den forbindelse.   

Personlig hygiejne 

Personlig hygiejne er et tema i omsorgskravfeltet, som stiller pædagogen over for flere 

dilemmaer. Der er beboere, som godt selv kan klare den personlige hygiejne, men som 

ikke gør ret meget ud af at holde sig rene. Hvis en sådan beboer ikke ønsker at vaske 

sig og/eller at børste tænder og heller ikke beder om hjælp til det, betyder det, at ved-

kommende kommer til at lugte grimt og dermed skaber vanskeligheder i forhold til an-

dre mennesker – både i og uden for bofællesskabet. Skal pædagogen anerkende be-

boerens ret til selv at bestemme, hvor lidt eller meget vedkommende vil vaske sig med 

den konsekvens, at det får andre mennesker til at lægge afstand til beboeren – eller 

skal pædagogen anerkende beboeren som en del af et socialt fællesskab og dermed 

møde ham med forventninger om, at han kan klare at leve op til de krav, der hører 

sammen med det og derfor stille krav om personlig hygiejne, så andre kan holde ud at 

være sammen med beboeren. 

Vaske tøj 

Også når det gælder beboernes vasketøj, kan der opstå dilemmaer for pædagogerne 

mellem omsorg og krav. Nogle beboere vil gerne selv vaske deres tøj, men når de be-

giver sig ud i det, er det ofte med den konsekvens, at de kommer til at ødelægge både 

tøj og vaskemaskine.  

 

”For nogle yder jeg mere omsorg end hjælp til selvhjælp. Vi har f.eks. en beboer, som 

gerne vil vaske selv, men han har det svært med maskiner og kommer således let til at 

ødelægge vaskemaskiner og kaffemaskiner. Derfor har vi besluttet, at det er pædago-

gerne og hjemmehjælperne, der vasker for ham og sætter kaffe over. 

Vi har taget noget fra ham – hans lyst til at ville klare tøjvask og kaffelavning – til gen-

gæld får han rent tøj, velsmagende kaffe, færre katastrofer og en bedre økonomi.” 
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Andre beboere kan godt selv lægge vasketøj på plads, men vil helst have, at pædago-

gen gør det for dem. Hvis pædagogen møder dem med et krav om selv at gøre det, 

støder de i første omgang på en vis modvilje hos beboeren, men ved at holde fast i 

kravet medvirker pædagogen til, at beboeren kan blive stolt over selv at have klaret 

det. 

Oprydning 

Når det gælder standarden for oprydning i beboernes egne lejligheder kan der også 

opstå mange dilemmaer for hvor lidt og hvor meget pædagogen skal blande sig i, 

hvornår og hvordan der skal ryddes op. I det følgende er der et eksempel på hvordan 

en pædagog fandt en konstruktiv måde, at støtte en beboer i at få ryddet op uden det 

blev pædagogens standard for oprydning, der satte dagsordenen. 

En beboer, som efterhånden havde så meget samlet i sin lejlighed, at hun dårligt selv 

kunne være der og heller ikke brød sig meget om det. Pædagogen viste i første om-

gang interesse for nogle af tingene – så på dem og spurgte til deres historie. På den 

måde fik beboeren fat i en ende og kunne begynde at træffe beslutninger om, hvad der 

skulle blive i lejligheden, og hvad der skulle ryddes ud. Det var en lang proces, men det 

betød, at beboeren selv traf mange valg undervejs. 

 

I andre tilfælde må pædagogen gå mere direkte til værks og stille krav om oprydning. 

Det gælder f.eks. når beboerne er flere om at dele et badeværelse. Her er det nødven-

digt at pædagogen stiller krav om, at beboerne selv rydder op efter sig, når de har 

brugt badeværelset.  

At holde styr på pengene 

Mange beboere har svært ved at styre deres forbrug af penge. Det stiller ofte pædago-

gerne i et dilemma mellem på den ene side at lade beboeren selv bestemme over sine 

penge med den konsekvens, at det bliver til omsorgssvigt, på den anden side at vise 

omsorg for at beboeren ikke kommer ud i økonomisk uføre og gå ind og hjælpe beboe-

ren med at få styr på hvor mange penge, der bruges på spil. En af pædagogerne for-

tæller om, hvordan hun har hjulpet en beboer med at få lavet en aftale om, at han må 

bruge 350 kr./måned. Det er en aftale, som beboeren overholder. 

At begrænse forbrug af mad og drikke 

Der er flere beboere, der har svært ved at finde en passende balance i deres forbrug af 

mad og drikke. Nogle af dem er blevet mere bevidste om at søge hjælp hos pædago-

gerne til f.eks. at begrænse hvor meget mad, de spiser. En pædagog fortæller om en 

beboer, der gerne vil reducere sit forbrug af cola, og hun har sammen med ham lavet 

en dagsplan for forbruget, som han føler ejerskab til, og som han følger. 

En anden pædagog fortæller om en beboer, der ønskede at skære ned på sit cigaret-

forbrug. Der hjalp pædagogen med at lave en handleplan, og beboeren har nu halveret 

sit forbrug. En tredje pædagog beskriver et dilemma med en beboer, der ønsker at 

spise en plade chokolade hver dag, samtidig med at hun ønsker at tabe sig. Her må 

pædagogen tage sig tid til sammen med beboeren at finde et kompromis mellem de to 

ønsker. I dette tilfælde går kompromiset ud på, at beboeren køber chokolade hver fre-

dag. 
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Magtrelationen 

Et andet væsentligt felt i relationsfeltet er magt og ansvar. Pædagogerne har i kraft af 

beboernes behov for deres bistand til at få hverdagen til at hænge sammen en magt-

position i forhold til beboerne. Som beskrevet i kapitlet om videoanalysen orienterer 

beboerne sig primært mod pædagogerne i de sociale sammenhænge, som pædago-

gen indgår i. Dermed placerer beboerne pædagogen i en magtposition i forhold til, 

hvordan relationsmønstret udfolder sig. Det stiller pædagogerne over for en særlig op-

gave i forhold til, hvordan de forvalter denne magtposition.  

 

”Man skal være meget opmærksom på, hvordan man forvalter sin magtposition.” 

 

Med brugerundersøgelsen lagde man fra projektets start op til at give beboerne stem-

me og indflydelse på, hvad der skulle være målet for projektforløbet i de enkelte enhe-

der. Man lagde også op til, at det var brugernes ønsker og behov, der skulle være i 

fokus for udviklingen af anerkendende pædagogik. Dermed havde man fra projektets 

begyndelse lagt op til, at pædagogerne fik et grundlag at forvalte deres magtposition ud 

fra. Et grundlag, der gav beboerne mest mulig indflydelse på eget liv og for at tage det 

ansvar, de var i stand til. I spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål om, hvorvidt pæ-

dagogernes magtposition er blevet mere eller mindre tydelig, svarer 17, at magtpositio-

nen er blevet mindre tydelig, 15 svarer, at magtpositionen er blevet mindre og 18 sva-

rer, at brugerne udfordrer mere. Der er således sket en ændring i magtrelationen, som 

betyder, at der er kommet en anden balance i relationen mellem pædagoger og beboe-

re, hvor beboerne har fået større ansvar og dermed mere magt over eget liv.  

 

”Vi er ansat som hjemmevejledere, og det, vi gør i dag, svarer mere til den titel. For det 

er mere vejledning, vi laver i dag.” 

 

Når pædagogen indtager en mindre tydelig magtposition, kan hun give mere ansvar til 

beboerne. Det at give ansvaret fra sig medfører, at beboerne får mulighed for at vise 

ressourcer, som de ikke tidligere har vist. Beboerne tager selv mere ansvar for at få de 

planer, der bliver besluttet på beboermøder eller temadage, til at hænge sammen, og 

de tager også ansvar for, at de ”færdselsregler”, de har vedtaget for samværet i bofæl-

lesskabet, bliver overholdt.  F.eks. at de kan påtage sig ansvaret for at rydde op efter 

maden, at bage boller, bytte maddage m.m.. Beboerne er blevet mere bevidste om 

sammenhængen mellem ressourcer og muligheder. F.eks. kan en beboer sige: ”Den 

dag er der to pædagoger på vagt, kan vi så ikke komme på diskotek den dag?” 

 

Eksempel 

En beboer har anskaffet sig en hund uden at spørge pædagogerne først. Nu accepte-

rer pædagogerne beboerens valg og kan se, at han mod deres forventninger er god til 

at passe hunden. Tidligere ville pædagogerne have søgt at tale ham fra det. 

 

Eksempel 

En beboer har fået ansvar for hele måltidet – indkøb, madlavning, m.m. Det har med-

ført, at der er opstået situationer, hvor den, der havde ansvaret, ikke rigtig kom i gang 

med opgaven – med den konsekvens at de andre måtte vente på maden i lang tid. Det 

indebar, at de andre, og ikke pædagogen, pressede på, for at han gik i gang, og det 
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gjorde han så. Dermed bliver man en erfaring rigere og opmærksom på, at man skal gå 

i gang med forberedelserne, så maden kan komme på bordet til tiden. 

 

Eksempel 

En beboer ønskede at købe en cykel med motor, og det har han fået hjælp til at købe, 

for han havde råd til det. 

 

Analysen af de kvalitative interview viser således, at pædagogerne i stigende grad for-

valter deres magtposition ved at give ansvar til beboerne, så de selv kan træffe beslut-

ninger eller udføre de opgaver, som de har påtaget sig. Det er som nævnt ovenfor med 

til at skabe sammenhæng mellem titlen hjemmevejleder og den funktion, som pæda-

gogerne har i bofællesskaberne. Hvis man sætter det i sammenhæng med anerken-

delsesdimensionerne, er det også balancen mellem selvstændighed og afhængighed, 

der er i spil her, ligesom det er den sociale anerkendelsesdimension, hvor den enkeltes 

særlige ressourcer kommer frem og har værdi for fællesskabet. 

Én-til-én-relationer 

Som beskrevet i afsnittet om strukturen i bofællesskaberne har pædagogerne haft et 

særligt fokus på at skabe rammer, der kan åbne mulighed for, at pædagogerne kan 

skabe én-til-én-relationer med beboerne. Det gælder både rammer, der kan opstå i 

forbindelse med den fælles struktur, og rammer, som etableres som særligt planlagte 

individuelle strukturer. I afsnittet om kommunikationsmønstret beskrives det endvidere, 

hvordan pædagogerne har udviklet mange facetter og strenge at spille på i kommuni-

kationen med beboerne individuelt, som netop kan understøtte, at de skaber en én-til-

én-relation med beboerne enkeltvis. Analysen af videomaterialet viste ligeledes, at 

grundstrukturen i relationsmønstret er én-til-én-relationer mellem pædagogen og bebo-

erne enkeltvis. Med udviklingen af anerkendende pædagogik er der således både etab-

leret strukturelle rammer og udviklet kommunikationsformer, som skaber grundlag for, 

at pædagogerne kan arbejde individorienteret gennem udvikling af et relationsmønster, 

der er baseret på én-til-én-relationer mellem pædagogerne og beboerne. Gennem én-

til-én-relationerne med beboerne får pædagogerne mulighed for at komme tæt på be-

boerne og få indblik i, hvordan verden ser ud fra den enkelte beboers perspektiv.  

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 28 mener, at én-til-én-relationen giver 

det bedste grundlag for at udvikle anerkendende pædagogik, 17 mener at relationen til 

en gruppe også kan give grundlag for det.  

”Vore beboere har ønsket én-til-én-kontakt, så der har vi lagt vores fokus. Nogle gange 

kan man se, at beboerne kæmper om at få kontakt med pædagogen alene.” 

Én-til-én-relationer indtager således en central plads i udviklingen af anerkendende 

pædagogik. Rammen for den type relation kan være forskellig – fra 10 minutters nær-

værslommer til en hel dag – en såkaldt hjemmmedag. Ind imellem disse yderpunkter er 

der nogle, der tilrettelægger dagen, så der bliver mulighed for én-til-én-relation – f.eks. 

ved begyndelsen af dagen. 

”Vi har et særligt fokus på én-til-én-relationen om morgenen og på hjemmedagene.” 

Når det gælder om at støtte beboerne i at give udtryk for deres ønsker, behov og følel-

ser, indtager én-til-én-relationen en central plads. Den relation åbner jo mulighed for, at 

pædagogen kan rette sin fulde opmærksomhed mod den enkelte beboer og bruge sin 

del af kommunikationen til at støtte beboeren i at mærke og udtrykke sine egne behov 
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både for hjælp fra pædagogen og i forhold til ønsker for dagen, der kommer, eller i for-

hold til problemer, der er opstået i løbet af dagen. 

”Vi skaber flere én-til-én-kontakter, for det giver større fortrolighed.” 

Nogle beboere knytter sig følelsesmæssigt stærkt til én pædagog, mens andre spreder 

deres sympatier ud på alle pædagogerne. Det kan stille pædagogen i et dilemma om-

kring på den ene side at skulle understøtte den mulighed for fortrolighed, som én-til-én-

relationen giver, på den anden side at skulle indføre en vis distance, så beboeren ikke 

gør sig falske forhåbninger om, at relationen kan føre til et egentligt kæresteforhold. 

 

”En beboer siger ofte til mig: ”Hvad skulle jeg gøre uden dig (…) jeg tænker somme 

tider på dig om natten.” Jeg blev bange for, at det var en forelskelse, men nu tænker 

jeg, at han godt er klar over, at sådan kan det ikke hænge sammen. Nu siger han: ”Var 

du bare min søster.”   

 

Én-til-én-relationen giver pædagogen mulighed for at blive tydelig som en person, der 

er afgrænset fra beboeren. Derved kan hun etablere en relation med beboeren, hvor 

hun tydeligt viser, hvor hun selv er i relationen, så beboeren får bedre muligheder for at 

kunne mærke, hvor han eller hun selv befinder sig i relationen. Som nævnt i analyser-

ne af brugerdatamaterialet er der meget, der tyder på, at når det gælder beboernes 

selvbillede, så er det pædagogerne, de spejler sig i. Derfor er det selvsagt vigtigt, at 

den måde, pædagogen indgår i relationen med beboerne på, ikke skygger for, at be-

boerne kan få en tydelig fornemmelse af, hvor de selv befinder sig og dermed også en 

fornemmelse for, hvem de selv er. 

”Det er så vigtigt at blive på egen banehalvdel samtidig med, at du har empati for den 

anden. Det handler meget om at arbejde med selvempati for at være god til at være i 

en anerkendende relation.” 

Relationen med gruppen 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har de fleste pædagoger mindst halvdelen af deres 

arbejdstid fordelt på gruppen af beboere. Det kan være spisesituationer, fritidssituatio-

ner, beboermøder, at være i fællesrummet. Det betyder, at pædagogerne ofte må etab-

lere et relationsmønster med beboerne som en del af en gruppe. Beboerne vil gerne 

have pædagogen for sig selv, og de har ikke ressourcer til at se sig selv som en del af 

en gruppe. Det kan give pædagogen den opgave at have et dobbeltfokus på den en-

kelte i gruppen og på gruppen som gruppe. Mange beboere har svært ved at indgå i 

sociale fællesskaber med andre. Beboerne kan ikke selv stå for fællesskabet, f.eks. 

være vært for et gæstebud med flere gæster. Når pædagogen forlader huset, bryder 

beboerne op og går ind til sig selv. De interviewede pædagoger fortæller dog, at bebo-

erne er blevet bedre til at gå på besøg hos hinanden, så er de to sammen, og det kræ-

ver ikke noget særligt værtskab. 

Det er pædagogernes oplevelse, at kampen om opmærksomheden bliver mindre, når 

pædagogerne sørger for, at de kan imødekomme de spontane behov, beboerne har for 

at have pædagogens opmærksomhed. I forhold til relationer med gruppen er pædago-

gen opmærksom på stemningen blandt beboerne, og hun søger at påvirke en begyn-

dende dårlig stemning. Her kan hun bruge sit kendskab til beboeren fra én-til-én-

relationen, for det giver indblik i, hvilke tangenter hun kan spille på for at få vedkom-

mende ud af det dårlige mood. Når pædagogen skal indgå i relationen med en gruppe 
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af beboere, arbejder hun ud fra et dobbeltfokus, hvor hun både retter sin opmærksom-

hed mod den enkelte og mod gruppen – bl.a. stemningen i gruppen og elementer, som 

har betydning for konfliktniveauet.  

Forskellige roller 

Det indebærer, at pædagogen må påtage sig flere roller, hvis hun skal bevare sit dob-

beltfokus. 

Ordstyrer 

Pædagogerne gør meget ud af at lære beboerne at kommunikere direkte med hinan-

den i stedet for, at det hele skal gå igennem pædagogen. 

”Vi er blevet mere ordstyrer,  og kommunikationen går ikke så meget gennem os”.  

Oversætter 

At sætte ord på det, beboerne gør, og opfordre dem til at være opmærksomme på hin-

anden. Ved at hjælpe med at sætte ord på vredesudbrud hos en beboer har de andre 

fået nemmere ved at holde ud at være sammen med hende og har set et eksempel på, 

hvordan de selv kan reagere. 

Rede tråde ud 

Vi har overblikket og reder tråde ud, så der bliver mere harmoni. 

Katalysator 

Erfaringen er, at når pædagogen indtager en mere tilbagetrukken rolle, så kan beboer-

ne lære at vende opmærksomheden mod hinanden. Pædagogerne indtager en kataly-

satorrolle, for at beboerne får større opmærksomhed på hinanden. Fra den rolle opfor-

drer de beboerne til at række mad til hinanden, til at hjælpe hinanden, hvis det er svært 

at skære kød ud, og pædagogen ikke har mulighed for at hjælpe i øjeblikket. Det er 

pædagogernes oplevelse, at beboerne er blevet mere hjælpsomme over for hinanden. 

Rammesætter  

Brugen af fællesrummet kan medføre, at der opstår konflikter blandt beboerne. Bebo-

erne har deres egen lejlighed, og hvis de kan finde en balance mellem at være i deres 

egen lejlighed og i fællesrummet, kan konfliktniveauet sænkes, men det er en balance-

gang for pædagogen. For det er beboernes fællesrum, og de har ret til at være der. På 

den anden side kan pædagogen ved at påtage sig rollen som den, der sætter rammer-

ne for samværet mellem beboerne, være med til at skabe grundlag for et samvær med 

færre konflikter.  

Konfliktniveauet 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der blevet markant færre konflikter både mellem 

pædagoger og beboere og mellem beboerne indbyrdes. 18 svarer ja til, at der er færre 

konflikter mellem pædagoger og brugere, og 19 svarer ja til, at der er færre konflikter 

mellem beboerne. En af de interviewede pædagoger fortæller, at hvis man kan fylde 

den enkelte med opmærksomhed, bliver de mere rummelige over for de andre, og 

dermed falder antallet af konflikter. Andre peger på, at pædagogerne bliver i konflikt-

fyldte situationer og arbejder på at opløse dem. Når der kommer nye kolleger, bemær-
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ker de ofte den ro og harmoni, der er i bofællesskabet – et tydeligt billede på, at kon-

fliktniveauet i løbet af projektperioden er blevet reduceret betydeligt. 

Sammenfattende 

I udviklingen af anerkendende pædagogik har relationsmønstret mellem pædagogerne 

og beboerne indtaget en central plads. Beboerne kan ikke klare sig uden støtte fra pæ-

dagogerne. Det giver en særlig udfordring for pædagogerne, når de arbejder på at ud-

vikle en anerkendende relation med beboerne. Beboerne har behov for støtte til at få 

hverdagen til at fungere på de helt nære områder som personlig hygiejne og mad og 

egen økonomi til det at klare at indgå i sociale sammenhænge med andre. Mange har 

vanskeligt ved at give udtryk for, hvilken støtte de har behov for – enten fordi de ikke 

har ordene, eller fordi de er usikre på, om de kan bede om det. Hvis pædagogen mø-

der beboeren ud fra, at vedkommende skal passe ind i den vedtagne hverdagsrytme, 

vil beboeren indtage den plads i relationen. Hvis pædagogen i stedet etablerer en rela-

tion, som gør det muligt at møde beboeren som et enkeltindivid med egne behov, som 

adskiller sig fra de andres behov, og som også kan falde sammen med de andres be-

hov, kan hun arbejde på at udvikle en balance i relationen mellem at være omsorgsgi-

ver og kravstiller og dermed åbne en plads til beboeren, som giver mulighed for at væ-

re mere til stede på egne præmisser og dermed mærke en anerkendelse af den per-

son, som vedkommende er. I dette felt omkring beboernes behov for støtte ligger der 

en opgave i at finde en balance mellem omsorg og krav, mellem afhængighed og selv-

stændighed. Det har pædagogerne haft en særlig opmærksomhed på, og netop det, at 

det at det handler om at finde nogle balancer, rejser også mange dilemmaer, som pæ-

dagogerne har søgt at løse undervejs. Et tilbagevendende dilemma er dilemmaet mel-

lem omsorgspligt og omsorgssvigt, mellem magt og ansvar. I projektforløbet har pæ-

dagogerne forvaltet deres magtposition ved at give mere ansvar til beboerne dog uden, 

at det er blevet til omsorgssvigt. 

 

Pædagogerne har valgt at give én-til-én-relationen en særlig plads i relationsmønstret, 

da dette giver mulighed for, at de behov og ønsker, som beboerne giver udtryk for, er 

deres egne behov og ikke dem, de tror pædagogen ønsker at høre. Det relationsfelt, 

som brugerundersøgelsen og videoanalysen viste, var et meget komplekst felt for be-

boerne at finde sig til rette i, er relationerne med de andre beboere. Med én-til-én-

relationerne som fundament har pædagogerne udviklet et dobbeltfokus i arbejdet med 

den enkelte og gruppen, som åbner mulighed for, at der sker en udvikling i beboernes 

samspil med hinanden. Gennem projektforløbet er der sket en reduktion af konflikterne 

imellem beboerne, og der er kommet mere ro og harmoni i det sociale samspil i bofæl-

lesskaberne. 
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Indflydelsesfeltet 

Et af hovedformålene med projektet var, at beboerne skulle få en øget aktiv medindfly-

delse. Analysen af spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview viser, at den 

måde, hvorpå pædagogerne har udviklet anerkendende pædagogik i det felt, har haft 

fokus på, at beboernes ønsker og behov skulle frem i lyset. Som beskrevet i afsnittene 

om kommunikationsfeltet og relationsfeltet har pædagogerne netop skabt både ram-

mer, relationer og kommunikationsmåder, som skaber grundlag for, at beboernes egne 

ønsker og behov kan komme tydeligt frem. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser ligeledes, at pædagogerne arbejder med at inddra-

ge beboerne i beslutninger vedr. deres personlige anliggender ved at støtte brugerne i 

at give udtryk for deres ønsker – det gør 37 ud af 37 – samt ved at støtte brugerne i at 

give udtryk for deres behov – det gør 34 ud af 37. 

Individuelle anliggender 

Brugerundersøgelsen og videoanalysen viste, at beboerne havde størst engagement i 

at træffe beslutninger om de anliggender, som handlede om beboerne selv. Det er og-

så det, pædagogerne giver udtryk for i de kvalitative interview.  

 

”Der er sket mest med de beslutninger, der vedrører dem selv. De er bedst til at forhol-

de sig til beslutninger, der er tæt på dem selv eller deres nærmeste.” 

 

I pædagogernes arbejde med, at beboerne fik øget medindflydelse, viste det sig såle-

des at være de individuelle anliggender, der gav størst mulighed for at udvikle en pæ-

dagogik, som gav beboerne øget indflydelse. Her viste det sig tilmed, at pædagogerne 

måtte udvise en særlig opmærksomhed på de små ting.  

 

”Det, at beboerne kan mærke deres behov, betyder, at de bliver mere aktive i forhold til 

at ville bestemme. Behovene vedrører som regel de små, nære ting.” 

 

Når pædagogerne efterspurgte ønsker og behov fra beboerne, var de derfor mere op-

mærksomme på at høre de små ting, som beboerne gav udtryk for i samtalen med 

pædagogen. Pædagogen blev bedre til at handle på de små ønsker.  

”Nu tager vi det alvorligt ved at skrive det ned og sikre, at det bliver realiseret.”  

Det har medført, at beboerne er blevet mere opmærksomme på den indflydelse, de 

selv har på deres egne anliggender. Pædagogerne oplever således, at beboerne er 

blevet bedre til at sige, hvad de vil, og komme med deres ønsker. Når beboerne har 

formuleret et ønske eller har truffet et valg, er pædagogerne meget opmærksomme på 

at følge aftalerne til dørs, så beboerne får følelsen af, at pædagogerne tager dem al-

vorligt. 

 

Ud over sammen med beboerne at zoome ind på de nære ting i hverdagen, som ved-

rører den enkelte beboers egne anliggender, har pædagogerne også skullet udvikle en 

måde, hvorpå de kan understøtte beboerne i at træffe de beslutninger, der vedrører 

disse ting, så pædagogerne ikke forstyrrede beboernes mulighed for selv at agere i 

beslutningsprocessen. Pædagogen måtte indstille sig på en længere tidshorisont i en 
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beslutningsproces end den, der passede til pædagogens måde at træffe beslutninger 

på. F.eks. fortalte en af de interviewede om en meget langvarig proces, hvor en beboer 

skulle træffe beslutning om at smide ting ud, så hun kunne få plads til en ny sofa, som 

hun havde udtrykt ønske om. 

 

Pædagogen må også hjælpe med at begrænse de områder, beboerne skal træffe be-

slutninger om. En af de interviewede pædagoger fortæller, at hun arbejder meget med 

at få en beboer til at træffe valg i de små hverdagssituationer. Hun giver ham valg om, 

hvad han kunne tænke sig at bruge dagen på. Der er endvidere beboere, som er me-

get optaget af deres ret til selv at bestemme, men som ikke kan forbinde den ret med, 

at der også er et hensyn at tage til de andre beboere. En af de interviewede pædago-

ger fortæller således om en beboer, at han er meget optaget af, at han selv har ret til at 

bestemme, f.eks. om han vil høre høj musik. Det stiller pædagogen på den opgave at 

få ham til at afstemme sin ret til at bestemme med hensynet til de andre beboere. Pæ-

dagogerne bruger tid på at få beboeren til at forstå, at han kan bestemme over ting, der 

vedrører ham selv, men det giver ham ikke retten til at genere andre med meget høj 

musik. På den måde søger de at støtte ham til at finde en balance mellem sin lyst til at 

skrue op for musikken og at vise hensyn til de andre ved skrue ned for musikken, når 

det er til gene for andre.  

 

Pædagogerne er meget opmærksomme på at give beboerne den indflydelse, de er i 

stand til at påtage sig. For nogle beboere er det imidlertid forbundet med utryghed at 

skulle tage alt for mange beslutninger selv. Hvis de får en palet af muligheder, som de 

kan vælge imellem, er der nogle, der begynder at græde. For de kan ikke selv over-

skue det. Andre beboere har flere ressourcer til at bruge den øgede indflydelse. F.eks. 

i et bofællesskab, hvor beboerne godt har kunnet forvalte den indflydelse, de har fået 

på, hvad de vil spise, hvilke aktiviteter de vil deltage i, og hvad de bruger deres penge 

på. 

 

”Vi har gjort noget ud af at sige, at man kan ønske sig alt, men det er ikke alle ønsker, 

der kan blive opfyldt. F.eks. må ferieønsker afpasses med de økonomiske muligheder.” 

Eksempler på individuelle anliggender 

Her følger nogle eksempler på personlige anliggender, som beboere har ønsket og fået 

indflydelse på. 
 
Forbrug af mad, drikke, cigaretter og penge 

Mange af de områder, som beboerne ønsker indflydelse på, er de helt nære forbrugs-

områder, som hvor meget chokolade de må spise, hvor mange colaer de må drikke, 

hvor mange cigaretter de må ryge, hvad de må bruge penge på. Når de har materielle 

ønsker, bliver de opfyldt, hvis de har pengene til det. 
 
Indkøb 
Et andet område, som beboerne ønsker indflydelse på, er muligheden for at tage i by-
en at handle. Det er der nogle, der kan klare på egen hånd, mens andre har brug for, at 
pædagogen tager med. Der er enkelte beboere, som kan foretage indkøb på egen 
hånd og dermed også træffe beslutninger om f.eks. at købe en hund, som en af bebo-
erne har gjort i dette projektforløb. 
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Fælles anliggender 

Det felt, der handler om fælles anliggender, må pædagogerne yde en særlig indsats i 

forhold til. Pædagogerne etablerer rammer, de sørger for, at alle kan komme til orde, 

de breder grundlaget for beslutninger ud, så beboerne kan forstå, hvad det er, der skal 

træffes beslutning om. Når det handler om at etablere rammer for de fælles beslutnin-

ger, peger pædagogerne på beboermødet som en velegnet ramme for det. Det er ikke 

alle, der behøver at være med til beboermøderne. Det er dem, der kan træffe beslut-

ninger, der deltager. I et bofællesskab har pædagogerne lagt beslutningen om, hvor-

dan beboermødet skal fungere, ud til beboerne. Det resulterede i, at det nu går på skift 

at være ordstyrer, og det giver indblik i, hvor svært det er at være ordstyrer på et møde, 

hvor alle snakker i munden på hinanden. Så nu er der blevet større opbakning til mø-

delederen. Pædagogerne søger at lære beboerne at tage ting op på beboermøder ved 

selv at fremlægge dem i stedet for at lade det gå igennem pædagogen.  

Det kan også være særlige temadage, som danner ramme om større fælles beslutnin-

ger. F.eks. omgangsformer, kostpolitik og større anskaffelser. De rammer vælger pæ-

dagogerne, når der er behov for mere tid til at involvere beboerne. 

De fleste beboere har svært ved at deltage i en fælles beslutningsproces. Nogle tager 

udgangspunkt i deres egen ret til at bestemme, og nogle steder har pædagogerne der-

for gjort noget ud af, at beboerne får forståelse for, at man har ret til at bestemme over 

sig selv, men ikke over andre. Andre steder har de taget udgangspunkt i den enkeltes 

ret til at bestemme. Når det gælder de fælles anliggender, har pædagogerne delt retten 

til at bestemme mellem dem, så den ene kan bestemme maden om lørdagen og den 

anden om søndagen. 

 

Pædagogernes største indsats består i at sørge for, at de beboere, der er til stede in-

den for rammen, får mulighed for at få ordet for at give sin mening til kende eller for at 

udtrykke sin tilslutning eller sin afvisning af et forslag. Spørgeskemaundersøgelsen 

viser, at 31 svarer, at pædagogen må sørge for, at alle kommer til orde. 22 svarer, at 

pædagogen må brede grundlaget for beslutningen ud og 27, at pædagogen må spørge 

den enkelte om tilslutning. 

 

”Det er godt at lade alle komme til orde og forklare det, så de forstår det, der skal træf-

fes beslutning om. Det kan være godt at snakke med dem hver især på mødet, så man 

sikrer, at alle forstår det.” 

 

Når det gælder nyanskaffelser, deler pædagogen beslutningsgrundlaget op i mindre 

dele, for det giver mulighed for en demokratisk snak, hvor det er muligt for beboerne at 

involvere sig i snakken og give udtryk for deres synspunkter. Det er som regel nogle 

meget konkrete ting i forhold til fællesskabet, der skal træffes beslutning om, f.eks. an-

skaffelse af køkkentøj (en gryde). 
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Fornuftens stemme 

Sammen med retten til indflydelse hører også adgangen til, at fornuften kan påvirke de 

beslutninger, der træffes. Hvis beboerne fremsætter ønsker, som ikke kan realiseres 

på grund af manglende økonomi, eller som vil påvirke beboerens helbred i negativ ret-

ning, må pædagogen finde en måde at lade fornuften få stemme, enten ved selv at 

gøre det eller ved at bringe beboeren på sporet af den. En pædagog fortæller, at hun 

arbejder med at få beboerne til at forstå konsekvenserne af de valg, de træffer, på to 

måder: Gennem dialog og gennem eksemplets magt, hvor hun viser dem, hvad der 

sker, hvis de træffer en given beslutning. 

 

”Beboernes valg er ofte baseret på lyst, og det kan være en vanskelig balance at få 

fornuften til at spille ind på valget.” 

 

Eksempel 

En beboer har et klædeskab, hvor hylderne er i stykker. De falder ned. Ud fra fornuf-

tens perspektiv har han brug for et nyt skab, men han vil ikke bruge penge på det. Han 

er god til at lægge sit vasketøj pænt sammen, men når han lægger det ind i skabet, 

blander han rent og beskidt tøj. Det giver kaos i hans hoved. Men det er ham, der be-

stemmer, hvad han vil bruge sine penge til. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 35 svarer ja til, at beboerne har fået større selv-

bestemmelse, og samme antal svarer, at de har fået øget medbestemmelse. Når det 

gælder fornuftens stemme, svarer 32, at det er pædagoger og beboere, der i fælles-

skab sørger for, at fornuftens stemme får plads i beslutningsfeltet. Kun 5 svarer, at det 

er pædagogen, der sørger for det. 

Aktiv medindflydelse – tæt på beboerne selv 

Aktiv medindflydelse har været et af projektets hovedformål. Et formål som knytter an 

til den retlige anerkendelsesdimension. I den pædagogiske udviklingsproces har pæ-

dagogerne haft fokus på dels at støtte beboerne i at give udtryk for, hvad de ønsker 

indflydelse på, dels at støtte dem i at træffe beslutninger. Analysen af datamaterialet 

har vist, at de områder, som beboerne udtrykker ønsker om at få indflydelse på, er de 

områder, der er meget tætte på beboerne selv, og som handler om de små ting i hver-

dagen. Den pædagogiske udviklingsproces har derfor medført, at pædagogerne arbej-

der med beboerne omkring de beslutningsprocesser, som hører sammen med de små 

ting i hverdagen på samme måde som de lidt større beslutningsprocesser. Derved kan 

de give beboerne erfaringer med at deltage i beslutningsprocesser og få erfaringer 

med at udøve indflydelse på deres eget liv. 

Når det gælder de indflydelsesområder, der vedrører de fælles anliggender, har pæda-

gogerne måttet udvikle nogle metoder, som gør det muligt at inddrage beboerne i disse 

beslutninger. Disse metoder består i at brede beslutningsgrundlaget ud, at dele større 

beslutningstemaer op i mindre dele og at sørge for at alle komme til orde med en til-

kendegivelse. Pædagogerne må således i langt højere grad tage beboerne i hånden, 

når det gælder om at få beboerne til at udøve indflydelse på de fælles anliggender. 

Det er således primært den del af den aktive medindflydelse som handler om selvbe-

stemmelse, som pædagogerne har kunnet involvere beboerne aktivt i. 
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Det kollegiale felt 

Rammerne for det kollegiale samarbejde er meget forskellige. De pædagoger, der ar-

bejder i distriktsgrupperne, arbejder meget alene og har så fælles møder med de andre 

i distriktsgruppen. Der er en pædagog, som udelukkende arbejder med én beboer, og 

som har sammensat et team af vikarer omkring den opgave. Der er et lille bofælles-

skab med to beboere. Der er større bofællesskaber, hvor der er flere pædagoger på 

arbejde ad gangen. For nogle er rammerne møder med andre pædagoger, for andre er 

rammerne hverdagens opgaver med beboerne og personalemøder. Fælles for alle 

pædagoger uanset ramme er, at der gennem projektforløbet er sket en udvikling af det 

kollegiale felt. Der er blevet plads til flere faglige refleksioner, og der er blevet mere 

plads til forskellighed og til at tage konflikter i det åbne. 

 

Det kollegiale samarbejdsfelt er også blevet rum for at drøfte usikkerhed og tvivl i for-

hold til spørgsmål om, hvorvidt en pædagog mener, at hendes indsats kan kaldes an-

erkendende. Således svarer 36, at hvis de bliver usikre på, hvad anerkendende pæda-

gogik er, så drøfter de det med kolleger. Ligesom 34 svarer, at hvis de bliver i tvivl om, 

hvorvidt de arbejder anerkendende, så drøfter de det med kolleger. 

 

Når man vælger, at pædagogerne skal kunne respondere på en beboers behov for 

nærvær her og nu, kræver det, at der er opbakning fra kollegerne til den pædagogik. 

For hvis de andre ikke bakker op om det, vil det forstyrre relationen mellem pædagog 

og beboer ved at skabe uro og usikkerhed på, hvor længe hun kan blive. 

 

”Vi har et fælles syn på, at det er vigtigt, at kunne være 100 % til stede. Det havde vi 

ikke fra projektets start. Da var vores samarbejde ikke så godt, at vi kunne være sikre 

på det.” 

 

I nogle bofællesskaber var det kollegiale samarbejde ikke særlig godt i begyndelsen af 

projektet, og det skabte forhindringer for udviklingsprocessen. Der var utryghed ved 

hinanden, og dermed var grundlaget noget skrøbeligt i forhold til at ændre på måden at 

forholde sig til beboerne på. Kursusforløbet åbnede imidlertid mulighed for, at der også 

kunne komme fokus på betydningen af det kollegiale samarbejde, og derved fik de 

taget fat på også at udvikle det kollegiale samarbejde, så de har et fælles syn på bebo-

erne og den pædagogik, der skal udøves i forhold til dem. I flere bofællesskaber har de 

arbejdet med kommunikationen på P-møderne. De sørger for, at alle kommer til orde 

og får indflydelse på de fælles beslutninger, som alle så er forpligtet i forhold til. Pæda-

gogerne er også blevet opmærksomme på betydningen af at give hinanden positiv re-

spons både mundtligt og skriftligt i hverdagen og i forbindelse med møder. Kommuni-

kationen er blevet udbygget, så der bliver plads til at dele både frustrationer og glæder. 

Nogle pædagoger har meget alenearbejde, og derfor har det stor betydning, at relatio-

nerne med kollegerne bliver plejet, så man kan hente opbakning hos hinanden. 

 

Projektet har giver pædagogerne redskaber til at kommunikere med hinanden, og flere 

steder har de indført et punkt med personalets trivsel, så uenigheder kan komme frem i 

lyset og blive drøftet, uden at det sætter splid i personalegruppen. De sørger for, at der 

bliver plads til at stille spørgsmål til hinanden, når man ikke forstår det den anden gør.  
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I det hele taget er dét at skabe plads til en åben respons noget, som pædagogerne 

tillægger stor betydning, da det giver mulighed for at holde diskussionen om, hvad det 

vil sige at arbejde, anerkendende åben. En sådan kommunikationsform gør det også 

muligt for nye kolleger at koble sig på den tilgang til arbejdet. 

 

Det, at enhederne skulle vælge den samme metode, betød, at de fik et fælles grundlag 

at arbejde ud fra. Man har skullet blive enige som personalegruppe om, hvilke rammer 

man etablerer for arbejdet med anerkendende pædagogik. Det er ikke muligt at have 

små privilegier, og det er ikke muligt at indgå særaftaler med en beboer for at undgå 

konflikter. Det er også nødvendigt at finde ud af en fælles tilgang til de beboere, som 

kan skabe splid i en personalegruppe. Det at arbejde anerkendende betyder en udfor-

dring for ene-arbejdsstrukturen. Man skal kunne arbejde i forlængelse af hinanden. 

Man er nødt til at have en fortløbende, faglig drøftelse af, hvad det vil sige at arbejde 

anerkendende. For anerkendelse er ikke bare at opfylde alle ønsker eller at give ros. 

Der er meget alenearbejde, og netop derfor er det vigtigt at have en fælles forståelse 

af, hvad der er beboernes behov, og hvordan man ved fælles hjælp kan arbejde på at 

imødekomme de behov på en anerkendende måde. Det er nødvendigt at træffe fælles 

beslutninger, som alle så arbejder ud fra. 

 

Gennem det kollegiale samarbejde må pædagogerne udvikle et fælles syn på den pæ-

dagogiske opgave, samtidig med at de holder den faglige diskussion levende. Der skal 

være sammenhæng mellem forståelse og praksis, så erfaringer fra praksis kan bringes 

op og udfordre den fælles forståelse. Derved kan der skabes grundlag for opbakning til 

den fælles linje. 

 

”Vi har i fællesskab fortsat fokus på anerkendelse og en fortsat diskussion af, hvad der 

er anerkendende pædagogik. Det er en stor støtte for mig.” 

 

”Der er udviklet samarbejdsrelationer, som gør det muligt at trække på samme ham-

mel.” 

 

Udviklingen af en mere refleksiv samarbejdsform matcher opgaven med at kunne etab-

lere en fleksibel struktur omkring den enkelte beboer i dagligdagen. For ingen af delene 

giver mulighed for at stivne hverken i bestemte daglige rutiner eller i bestemte fastlåste 

forestillinger om, hvad den pædagogiske opgave over for beboerne består i. 
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Forankring 

Projektet har haft et særligt fokus på implementeringen af anerkendende pædagogik i 

praksis. Som nævnt under afsnittet om sammenhæng mellem projektforløb og daglig 

praksis har der været god sammenhæng. Det er forskelligt, hvilke vilkår de enkelte 

bofællesskaber har haft for at medvirke i udviklingsprocessen, for i begyndelsen kom 

de fra seks forskellige kommuner og havde forskellige personalemæssige ressourcer 

og forskellige måder at tilrettelægge arbejdstiden på. Så for nogle var begyndelsen på 

projektforløbet en stor mundfuld, men det, at det har strakt sig over så lang en periode, 

har givet mulighed for at komme med på vognen. Her ved afslutningen af projektperio-

den giver alle udtryk for at have implementeret den anerkendende tilgang i deres pæ-

dagogik. Der har også været god opbakning fra ledelsen, og 32 svarer således, at den 

ledelsesmæssige opbakning har været meget støttende eller støttende. Det er samme 

mønster i interviewene. Alle giver udtryk for, at opbakningen fra ledelsen har været god 

og støttende. 

 

”Vi har fået rigtig god opbakning fra ledelsen.” 

 

Når det gælder svaret på spørgsmålet om, hvorvidt anerkendende pædagogik er en 

integreret del af den daglige praksis, svarer 28, at det er den i høj grad, mens 7 svarer i 

nogen grad. Der er ingen, der svarer, at den ikke er integreret. 

 

”Anerkendelse er en tankegang vi har i os (…) vi er blevet mere bevidste om, hvordan 

vi bruger os selv.” 

 

Det individuelle fokus har bidt sig fast i den pædagogiske indsats. Pædagogerne giver 

udtryk for, at de er meget mere opmærksomme på det enkelte individ, og det de ube-

vidst gør opmærksom på. De enheder, der har fulgt Marte meo-forløbet, har integreret 

den metode i det daglige arbejde og introducerer den til nye medarbejdere som en me-

tode, de skal lære at bruge. 

 

En udfordring for forankringen er nyansættelser. Der har været udskiftning af personale 

i løbet af projektperioden, i nogle enheder flere end i andre, men alle står med udfor-

dringen at skulle formidle, hvad det vil sige at arbejde pædagogisk anerkendende. 

Mange af de nyuddannede har stiftet bekendtskab med anerkendelsesteorier i deres 

uddannelse, men det kan godt være en udfordring at omsætte den i praksis. Flere ste-

der har de lavet introduktionsforløb for nyansatte. 24 af respondenterne i spørgeske-

maundersøgelsen svarer ja til, at der er indført procedurer for at præsentere nye med-

arbejdere for anerkendende pædagogik. 

 

Brugerne er nu vant til at blive mødt anerkendende. De er vant til at sætte ord på deres 

følelser, behov og ønsker. Det møder de også nyansatte med. Det giver sikkerhed for, 

at den anerkendende pædagogik er kommet for at blive. Det er en kultur, og det kan 

ikke stoppe igen. Nye kolleger bemærker, at der er ro og harmoni i huset, og det vil de 

også gerne kunne bidrage til.  
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Sammenfattende om den pædagogiske udvik-
lingsproces 

Den pædagogiske udviklingsproces har taget udgangspunkt i både et teoretisk videns-

grundlag og et metodisk vidensgrundlag. Det teoretiske vidensgrundlag gav grundlaget 

for, at pædagogerne kunne tage udgangspunkt i en anerkendende tilgang i deres ud-

vikling af de konkrete metoder. Mange af pædagogerne arbejdede allerede med man-

ge af de anerkendende aspekter i deres praksis. De havde bare ikke udviklet et sam-

menhængende fagsprog for det. Gennem deltagelsen i temadage og metodekurser fik 

pædagogerne et fælles sprog for anerkendende pædagogik, og for mange blev det en 

bekræftelse af, at de tendenser, de var begyndt at følge i deres pædagogiske praksis, 

var en vej til at udvikle anerkendende pædagogik. Det teoretiske vidensgrundlag be-

stod af flere dele: Én del var Axel Honneths tre anerkendelsesdimensioner - 

Retlig anerkendelse, social anerkendelse, kærligheds anerkendelse -, en anden del var 

en systemisk, anerkendende tilgang, en tredje del var Sterns udviklingsteorier – alle 

dele som gav grundlag for at udvikle en fælles forståelsesramme for anerkendende 

pædagogik – en forståelsesramme, som betyder at anerkendelse er forbundet med dét 

at arbejde ud fra et individorienteret perspektiv. 

 

”Vi skal ikke behandle beboerne som en gruppe, men som enkeltindivider.” 

 

”At se det hele menneske og at høre, se og forstå.” 

 

”Det handler om at være tolk, oversætter, at have roen med, lytte til og tage udgangs-

punkt i den enkelte.” 

 

”Anerkendelse handler om respekt for den enkelte, gode relationer og samhørighed.” 

 

Metodekurserne blev udgangspunkt for, at pædagogerne kunne omsætte den aner-

kendende tænkning til konkret praksis, for de bød alle fire, om end i forskelligt omfang, 

på konkrete metoder, der kunne prøves af i praksis. Gentle teaching, som i første om-

gang havde mere karakter af at være en filosofi, fik også tilført et konkret element i 

form af supervision, som også dér gav mulighed for at udmønte filosofien i en konkret 

praksis. 

 

Analysen af datamaterialet har vist, at man på tværs af de fire metoder kan trække 

nogle elementer ud, som har vist sig centrale for udvikling og implementering af aner-

kendende pædagogik. Med en forståelsesramme om anerkendelse, der lægger op til, 

at pædagogerne skal arbejde ud fra et individorienteret perspektiv, har den pædagogi-

ske udviklingsproces sat de pædagoger, der arbejder i et bofællesskab med flere be-

boere, på en særlig opgave med at finde en måde, hvorpå man både kan arbejde med 

den enkelte og med fællesskabet. Det har sat fokus på nødvendigheden af at kunne 

skabe en fleksibel struktur i hverdagen, som skaber mulighed for at åbne rum i fæl-

lesskabsstrukturen, som gør det muligt for pædagogen at rette sin opmærksomhed 

mod den enkelte beboer.  
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Pædagogerne har udviklet mange facetter og strenge i deres kommunikation med 

beboerne for derved at kunne støtte beboerne i at kunne give udtryk for deres behov 

og ønsker. Pædagogerne har haft et særligt fokus på at skabe rum for, at de kan indgå 

i én-til-én-relationer med beboerne, ligesom de har haft fokus på de balancer, der 

ligger i relationsmønstret mellem omsorg og krav, mellem selvstændighed og afhæn-

gighed og mellem magt og ansvar. Sammen med det individorienterede perspektiv har 

pædagogerne udviklet et dobbeltfokus, så de kan arbejde med den enkelte som en del 

af det sociale fællesskab, som bofællesskabet danner ramme om. Pædagogerne har 

her udviklet et stort repertoire af roller, som de kan træde ind i i deres arbejde med at 

udvikle samspillet mellem beboerne. 

 

Med muligheden for at udvikle relationsmønstret i bofællesskaberne, så én-til-én-

relationerne med beboerne får en central plads og udviklingen af et kommunikations-

mønster, som består af mange facetter og strenge, som gør det muligt at få beboernes 

egne ønsker og behov frem i lyset, har det vist sig, at de indflydelsesfelter, som pæda-

gogerne har kunnet øge beboernes aktivitet i forhold til, har været dem, der handler om 

de små nære ting. Det er blevet tydeligt, at pædagogernes udgangspunkt for at arbejde 

med beboernes aktive medindflydelse begynder i de små, nære ting og de beslut-

ningsprocesser, der hører sammen med dem. Ved at tage de små hverdagsanliggen-

der med samme alvor som de større beslutningsanliggender giver pædagogerne be-

boerne mulighed for at bevæge sig ind på indflydelsesfelter på deres egne præmisser 

og gøre erfaringer med at være i det felt, som giver grundlag for at kunne deltage i 

større beslutningsprocesser. Anerkendende pædagogik handler i denne sammenhæng 

om at have blik for detaljen og for de små nuancer i det nære hverdagsliv.
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SAMMENDRAG AF PROJEKTFORLØ-
BET 

I juni 2004 blev de første streger til projekt Udvikling og implementering af anerken-

dende pædagogik tegnet op. Med et grundigt forarbejde lød startskuddet i juni 2005 til 

et projekt, som kom til at involvere næsten 100 udviklingshæmmede borgere og lige så 

mange pædagoger i bofællesskaber og aktivitetstilbud i Tønder Kommune. I december 

2007 blev de egentlige projektaktiviteter afsluttet. Med hele vejen i det forløb har været 

en meget engageret og vedholdende styregruppe, som har skabt ejerskab til projektet 

ud i alle dele af det pædagogiske praksisfelt, som projektets ideer skulle omsættes i. 

Fokus for projektet var at øge beboernes aktive medindflydelse i deres hverdag i bo-

fællesskaber og aktivitetstilbud. Derfor satte man fra begyndelsen fokus på beboernes 

ønsker og behov, deres samspil med pædagoger og de andre beboere, deres selv-

værd og trivsel. Med det fokus gik pædagogerne i gang med at udvikle og implemente-

re anerkendende pædagogik. 

 

Selv om det ikke lykkedes at få tilført eksterne økonomiske midler til projektet blev pro-

jektets grundlæggende ideer om at sætte de udviklingshæmmede borgere i centrum for 

udviklingen af anerkendende pædagogik realiseret. I dag er anerkendende pædagogik 

en integreret del af kulturen i bofællesskaber og aktivitetstilbud. 

 

Med iværksættelsen af et længerevarende kursusforløb, hvor pædagogerne fik indsigt i 

metoder til at arbejde anerkendende, blev der etableret en nær sammenhæng mellem 

projektet og den daglige praksis. Det var ikke helt nye veje pædagogerne skulle betræ-

de i projektet. For flere af pædagogerne brugte allerede elementer fra anerkendende 

pædagogik i deres daglige arbejde med de udviklingshæmmede borgere. De havde 

bare ikke udviklet et fælles fagsprog for det. Gennem kursusdeltagelsen, hvor pæda-

gogerne var sammen med kolleger fra både deres egen enhed og fra andre enheder, 

fik de stof til at udvikle en anerkendende tilgang til den daglige praksis. 
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ET FÆLLES BILLEDE AF PROJEKTETS 
RESULTATER 

Der blev fra begyndelsen af projektet lagt spor ud til en følgeforskning, som imidlertid 

ikke kunne følges særlig langt ind i selve projektforløbet. Fordi der ikke blev bevilget 

økonomiske midler til den del. Først efter afslutningen af projektforløbet har det været 

muligt at finde midler til at foretage en evaluering af projektet. Den evaluering er foreta-

get af Videncenter for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt arbejde, UC Syd. 

Evalueringen består af tre dele. En interviewundersøgelse blandt de udviklingshæm-

mede borger, som blev foretaget to gange – ved projektets begyndelse i efteråret 2005 

og efter projektets afslutning i efteråret 2008. En videodel, som også består af to dele – 

videooptagelser af tre hverdagssituationer i bofællesskaber og aktivitetstilbud fra vinte-

ren 2005/2006, som blev gentaget i foråret 2008. Disse to dele af evalueringen har det 

primære formål at belyse effekten af projektet for de udviklingshæmmede borger. 

En del der belyser den pædagogiske udviklingsproces, hvor dataene blev samlet ind i 

foråret 2009. Denne del havde det primære formål at sætte fokus på de centrale ele-

menter i en anerkendende pædagogisk praksis. 

Hvis man samler brikkerne fra de billeder, som har kunnet tegnes ud fra de tre dele i 

evalueringen, kan man tegne et fælles billede af projektets resultater.  

Et klart billede af en mere positiv oplevelse af samspillet med pædago-
gerne 

Den sammenlignende analyse at de to brugerundersøgelser giver mulighed for at teg-

ne et billede af, at brugerne bliver mere positive i deres oplevelse af samspillet med 

pædagogerne. I de spørgsmål i interviewguiden, der kan belyse dette, bevæger svar-

mønstret sig fra mellemkategorierne til yderkategorien altid. Det er også de eneste 

spørgsmål, hvor bevægelsen tydeligt går den vej. 

Et broget billede af samspillet med de andre beboere 

Mens billedet af samspillet med de andre beboere bliver mere broget. I de spørgsmål i 

interviewguiden, som giver mulighed for at belyse dette, bevæger svarmønstret sig i de 

store linjer fra yderkategorien altid til mellemkategorierne ofte og nogle gange. 

Både i de lukkede spørgsmål og i de åbne spørgsmål giver brugerne udtryk for, at det-

te samspil fylder meget i deres hverdag, samtidig med at de i deres opfattelse af sig 

selv som en del af samspillet er blevet mere forbeholdne over for, hvordan de selv ind-

går i dette og usikre på, hvor de skal placere sig i samspillet.  

Et billede med forbehold i brugernes oplevelse af selvværd og trivsel 

Når det gælder brugernes oplevelse af sig selv og trivsel, sker der en bevægelse af 

svarmønstret fra den yderste positive kategori altid til mellemkategorierne ofte og nogle 

gange. Brugerne er således igen mere forbeholdne, når de skal give udtryk for, hvor-

dan de oplever deres selvværd og trivsel.  Når det gælder trivsel, er bevægelsen fra 

den positive yderkategori ind mod mellemkategorierne meget tydelig.  

De nære hverdagsting fylder billedet  
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I de åbne spørgsmål bliver det tydeligt, at det er de nære ting i hverdagen, som bru-

gerne er optaget af, og som de har ønsker i forhold til. På videooptagelserne bliver det 

tydeligt, at beboerne er mest aktive, når det gælder de indflydelsesområder, der ligger 

tæt på dem selv som enkeltindivider. Med udviklingen af et kommunikationsmønster, 

som består af mange facetter og strenge, som gør det muligt at få beboernes egne 

ønsker og behov frem i lyset, har det vist sig, at de indflydelsesfelter, som pædagoger-

ne har kunnet øge beboernes aktivitet i forhold til, har været dem, der handler om de 

små nære ting. Det er blevet tydeligt, at pædagogernes udgangspunkt for at arbejde 

med beboernes aktive medindflydelse begynder i de små, nære ting og de beslut-

ningsprocesser, der hører sammen med dem. Ved at tage de små hverdagsanliggen-

der med samme alvor som de større beslutningsanliggender giver pædagogerne be-

boerne mulighed for at bevæge sig ind på indflydelsesfelter på deres egne præmisser 

og gøre erfaringer med at være i det felt, som giver grundlag for at kunne deltage i 

større beslutningsprocesser. 

Én – til – én - relationen i centrum af billedet 

Når det gælder måden, hvorpå beboerne indgår i samspillet med de andre beboere og 

pædagogerne, viser analysen, at det er én-til-én-relationen og kommunikationen mel-

lem pædagogen og beboerne enkeltvis, der danner grundstrukturen i beboermøderne. 

Ud fra den grundstruktur får beboerne mulighed for at tage udgangspunkt i deres egne 

anliggender og udvikle deres måde at fortælle om sig selv på, så de bruger flere ord og 

flere sætninger. Pædagogerne har haft et særligt fokus på at skabe rum for, at de kan 

indgå i én-til-én-relationer med beboerne,  

Beboernes egne anliggender fylder billedet  

Det er tydeligt, at beboernes engagement stiger, når de får mulighed for at fortælle om 

egne anliggender til pædagogen. Analysen af videomaterialet viser ikke det store sam-

spil mellem beboerne, hverken på beboermøderne eller i spisesituationen.  

Når det gælder den demokratiske indflydelse, tager beboerne ikke imod den indflydel-

se, som de har mulighed for at udøve.  

Med et konkret fælles tredje stiger aktiviteten i billedet 

Der, hvor beboerne bliver mest aktive i samspillet med hinanden, er der, hvor der er et 

fælles tredje, som de kan koble sig på. Det gælder både på beboermøderne og i fritids-

situationen. Det er ligeledes understøttende for den aktive deltagelse, at beboerne har 

et konkret anknytningspunkt i form at en tildelt opgave eller et individuelt valg af aktivi-

tet. 

Et positivt selvbillede  

En af hypoteserne bag projektet var, at beboernes manglende aktive medindflydelse 

havde sammenhæng med, at beboerne havde behov for at udvikle et mere positivt 

selvbillede. Hvis brugerne primært spejler sig i pædagogerne i forhold til deres billede 

af sig selv, ja så viser brugerundersøgelsen, at brugerne har fået et mere positivt selv-

billede. Hvis de spejler sig i de andre brugere eller i deres egne følelser, har de fået et 

mindre positivt selvbillede. På spørgsmålene om selvværd og trivsel svarer brugerne 

således med et større forbehold i 2008-undersøgelsen end i 2005-undersøgelsen. På 
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spørgsmålene om samspillet med de andre brugere svarer de ligeledes med større 

forbehold i 2008-undersøgelsen end i 2005-undersøgelsen. 

Et billede udefra 

Videomaterialet giver kun mulighed for at se beboerne udefra og i de fleste optagelser i 

samspil med andre brugere. Det er jo som nævnt forbundet med en vis usikkerhed for 

brugerne at svare på, hvordan de oplever sig selv i det felt. De viser imidlertid tydeligt, 

at det er pædagogerne, som brugerne vender deres primære opmærksomhed mod, og 

at de i de fleste tilfælde forholder sig til de andre brugere ud fra den grundstruktur, pæ-

dagogen etablerer i sit relations- og kommunikationsmønster med brugerne. 

Et tværgående billede 

Analysen af datamaterialet har vist, at man på tværs af de fire metoder kan trække 

nogle elementer ud, som har vist sig centrale for udvikling og implementering af aner-

kendende pædagogik. Med en forståelsesramme om anerkendelse, der lægger op til, 

at pædagogerne skal arbejde ud fra et individorienteret perspektiv, har den pædagogi-

ske udviklingsproces sat de pædagoger, der arbejder i et bofællesskab med flere be-

boere, på en særlig opgave med at finde en måde, hvorpå man både kan arbejde med 

den enkelte og med fællesskabet.  

Fleksible strukturer i billedet 

Det har sat fokus på nødvendigheden af at kunne skabe en fleksibel struktur i hverda-

gen, som skaber mulighed for at åbne rum i fællesskabsstrukturen, som gør det muligt 

for pædagogen at rette sin opmærksomhed mod den enkelte beboer. 

Et billede med mange facetter  

Pædagogerne har udviklet mange facetter og strenge i deres kommunikation med be-

boerne for derved at kunne støtte beboerne i at kunne give udtryk for deres behov og 

ønsker.  

Et billede med flere balancer 

Pædagogerne har haft fokus på de balancer, der ligger i relationsmønstret mellem om-

sorg og krav, mellem selvstændighed og afhængighed og mellem magt og ansvar.  

At installere et dobbeltfokus i billedet 

Sammen med det individorienterede perspektiv har pædagogerne udviklet et dobbelt-

fokus, så de kan arbejde med den enkelte som en del af det sociale fællesskab, som 

bofællesskabet danner ramme om.  

Plads til et stort rollerepetoire i billedet 

Pædagogerne har her udviklet et stort repertoire af roller, som de kan træde ind i i de-

res arbejde med at udvikle samspillet mellem beboerne. 

Kollegiale refleksionsrum 

Der er åbnet refleksionsrum på flere niveauer i tilknytning til den daglige praksis. Det 

har givet og giver stadig mulighed for, at pædagogerne kan holde den anerkendende 

pædagogik levende og dynamisk. 
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Bilag 1: Interviewguide - brugerundersøgelsen 

 

Interviewrespondent:   Interviewer: 

Køn: Alder: Bosted:  Antal år på bosted: 

Interviewsted:   Interviewdato 

 

Interviewguide Kodeark 

Præsentation  

 Interviewer fortæller: hvem 
du/I er, hvorfor og hvordan 
der interviewes  

 Hvem er du og hvordan har 
du det? 

 Hvorfor er jeg her? (evt. korri-
ger og fortæl) 

Forståelse interviewet:  ikke 1 2 3 4 5 meget 

Kendskab til projektet:      ikke 1 2 3 4 5 meget 

-respondentens fortælling om sig selv i stikord 

(prioriteret af interviewer) 

1.____________________________________                            

2.____________________________________                      

3.____________________________________ 

Brugerundersøgelsen 

Trivsel/selværd/relationer: 

1. Hvad kan du godt lide/ikke lide 

ved stedet her? 

2. Tænk på sidste gang du har haft 

det rigtigt hyggeligt! Hvornår og 

hvad skete der 

3. Hvem var du sammen med  
4. hvem kan du bedst lide og være 

sammen med – beboere, pæda-

goger, familie, andre 
5. hvordan er man sammen, når 

det føles godt? 
6. Kan pædagogerne forstå dig? 
7. Har du arbejde? Hvordan har 

du det med dit arbejde? Er du 
meget glad for dit arbejde, 
ked af arbejdet (brug ansig-
ter) 

 

1.A:godt lide________________________ 

   _________________________________ 

   B: ikke lide________________________ 

        __________________________________ 

2.Sidst haft det hyggeligt_______________ 

A:situation__________________________ 

B:hvad:_____________________________ 

3. A:hvem___________________________ 

4. bedst lide at være sammen med: 

A:beboere  B:pædagoger  C:Familie   

D: andre E:alle F: ingen  G:ved ikke 

5.A:godt sammen_____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

6.aldrig 1 2 3 4 5 altid 

7. meget glad 1 2 3 4 5 meget ked af 

Afrunding på brugerundersøgelsen 

 opsummering af interviewer 

 hvis du helt selv kunne be-
stemme, ligesom gaver til jul, 
hvordan skulle det så være 
her? 

Interviewerens opsummering (vigtigst) 

1.  

2. 

3.             

Hvordan skulle det så være (ønsker?) 

1. 

2. 

3. 
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Effekt/selværd (Rosenberg Self- 

Esteem Scale) 

Nu vil jeg gerne høre hvordan du har 

det inden i dig. (Tag skalaen frem og 

forsøg på forskellige måder at få respon-

denten til at forstå spørgsmålene og 

skalaen, er det ikke muligt, gå videre. De 

4 første spørgsmål er vigtigst) 

1. at kunne li sig selv. Kan du al-
tid lide dig selv….(jeg kan li-
de mig selv) 

2. at være en god person. Har 
du det altid sådan, at du sy-
nes du er ligeså god som an-
dre… (jeg føler jeg er en 
god person, lige så god 
som andre) 

3. at være god til ting. Har du al-
tid/aldrig… (jeg føler jeg har 
mange gode kvaliteter.) 

4. at være god til ting. Har du 
det altid/aldrig sådan… (jeg 
kan gøre ting lige så godt 
som andre) 

5. at gøre noget der har værdi 
for andre. Har du det al-
tid/aldrig sådan…(jeg føler 
jeg aldrig har gjort noget 
værdifuldt) 

6. at være noget værd. Har du 
det altid/aldrigsådan (nogle 
gange tænker jeg at jeg in-
tet er værd) 

 

 

 

Standard skalaer (Brug skalaerneA4-ark i dialogen 

og sæt kryds ved både værdien og hvem der har 

svaret, hvis respondenten ikke selv kan, men du 

som interviewer synes du kan tolke svaret er det fint, 

men kan respondenten ikke forstå spørgsmålet sæt-

tes kryds i umuligt ) 

1. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 
2. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 
3. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 
4. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 
5. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 
6. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 

kommentar: (Var nogle spørgsmål svære at forstå, 

hvilke og hvordan skabte du forståelse) 
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Effekt/relationer(Social Com-
parison Scale G&A) 

Når jeg er sammen med andre men-

nesker føler jeg som regel: 
1. dårligere end andre  ----  bed-

re end andre 

 
2. bedre til at gøre ting  ----  dår-

ligere til at gøre ting 

 
3. mere venlig  ----  mindre ven-

lig 

 
4. mere genert  ----  mindre ge-

nert 

 
5. at jeg er en del af  ----  alene 

 
6. at jeg er ligesom dem  ----  

anderledes 

Standard skalaer (Brug skalaerneA4-ark i dialogen 

og sæt kryds ved både værdien og hvem der har 

svaret, hvis respondenten ikke selv kan, men du 

som interviewer synes du kan tolke svaret er det fint, 

men kan respondenten ikke forstå spørgsmålet sæt-

tes kryds i umuligt ) 

 
1. dårligere 1 2 3 4 5 bedre end andre 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
2. dårligere 1 2 3 4 5 bedre til ting 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
3. mere venlig 1 2 3 4 5 mindre venlig 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
4. mere genert 1 2 3 4 5 mindre genert 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
5. en del af 1 2 3 4 5 alene 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
6. er ligesom 1 2 3 4 5 anderledes 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 

kommentar: (Var nogle spørgsmål svære at forstå, 

hvilke og hvordan skabte du forståelse) 

 

Effekt/trivsel 

1. jeg føler jeg har det godt  
2. jeg kan lide at være sammen 

med de andre beboere 
3. jeg kan lide at være sammen 

med pædagogerne 
4. de andre hører efter hvad jeg 

siger 
5. jeg synes jeg bor godt 
6. nogen gange er jeg tilfreds 

med mit liv 

 

 

Standard skalaer (Brug dialog-ark) 
1. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
2. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
3. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
4. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
5. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  
6. aldrig sandt 1  2  3  4  5 altid sandt 

respondent      interviewer     ”umuligt”  

 

Kommentar: (Var nogle spørgsmål svære at forstå, 

hvilke og hvordan skabte du forståelse) 

 

Afrunding og perspektiver 

 Hvis du selv kan bestemme 
en rigtig dejlig dag, hvordan 
ser den ud 

 Mange tak for interviewet. Der 
bliver skrevet en rapport og 
den bliver sent 

En dejlig dag 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Interviewerens personlige kommentar på bagsi-

den: 
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Bilag 2: Data fra de to brugerundersøgelser i 
2005 og 2008 

 

Køn 05: 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Mand 45 51,2 51,2 51,2 

Kvinde 43 48,8 48,8 100 

Total 88 100 100   

 

Køn 08: 

    

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Mand 34 48,6 48,6 48,6 

kvinde 36 51,4 51,4 100 

Total 70 100 100   

 

Alder 05: 

  N Minimum Maximum Mean  

Alder 77 21 84 48,35  

      

 

 

 Alder 08: 

  N Minimum Maximum Mean  

Alder 70 24 88 51,46 - 
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Forståelse for interviewet 05: 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ingen 
forståelse 14 15,9 18,7 18,7 
Lidt for-
ståelse 14 15,9 18,7 37,3 
Nogen 
forståelse 20 22,7 26,7 64 
Megen 
forståelse 13 14,8 17,3 81,3 
Fuld 
forståelse 14 15,9 18,7 100 
Total 75 85,2 100   

Missing System 13 14,8     
Total 88 100     

 

 

 

Forståelse for interviewet 08: 

 
 
  

  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   15 21,4 21,4 21,4 

Ingen 
forståelse 

5 7,1 7,1 28,6 

Lidt for-
ståelse 

5 7,1 7,1 35,7 

Nogen 
forståelse 

7 10 10 45,7 

Megen 
forståelse 

13 18,6 18,6 64,3 

Fuld 
forståelse 

25 35,7 35,7 100 

Total 70 100 100   
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Kendskab til projektet 05: 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Intet 26 29,5 34,2 34,2 
Lidt 23 26,1 30,3 64,5 
nogen 13 14,8 17,1 81,6 
meget 5 5,7 6,6 88,2 
Alt 9 10,2 11,8 100 
Total 76 86,4 100   

Missing System 12 13,6     
Total 88 100     

 

 

Kendskab til projektet 08: 

    

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   14 20 20 20 

Intet 21 30 30 50 

Lidt 15 21,4 21,4 71,4 

nogen 6 8,6 8,6 80 

meget 9 12,9 12,9 92,9 

Alt 5 7,1 7,1 100 

Total 70 100 100   
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Kan pædagogerne forstå dig 05: 

  kan pædagogerne forstå dig Total 

  aldrig sjældent 
nogen 
gange som regel altid Ved ikke   

Køn Mand Count 4 1 7 9 17 2 40 
    % within 

Køn 10,00% 2,50% 17,50% 22,50% 42,50% 5,00% 100,00% 
  Kvinde Count 0 1 7 5 24 0 37 
    % within 

Køn 0,00% 2,70% 18,90% 13,50% 64,90% 0,00% 100,00% 
Total Count 4 2 14 14 41 2 77 
  % within 

Køn 5,20% 2,60% 18,20% 18,20% 53,20% 2,60% 100,00% 

 

Kan pædagogerne forstå dig 08: 

      Kan pædagogerne forstå dig 

Total 

      

aldrig sjældent 
Nogen 
gange som regel altid 

Køn Mand Count 0 0 8 5 21 34 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 23,50% 14,70% 61,80% 100,00% 

kvinde Count 1 1 8 4 22 36 

% within 
køn 

2,80% 2,80% 22,20% 11,10% 61,10% 100,00% 

Total Count 1 1 16 9 43 70 

% within 
køn 

1,40% 1,40% 22,90% 12,90% 61,40% 100,00% 
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2005 

 

hvem kan du bedst lide at være sammen med 

Total beboer pædagog familien andre alle 
ved 
ikke 

beboere og 
pædagoger 

beboere 
og 

familie 
pædagoger 
og familie 

Køn                        
Mand Count 3 3 7 2 11 7 5 1 2 41 

% 
within 
Køn 7,30% 7,30% 17,10% 4,90% 26,80% 17,10% 12,20% 2,40% 4,90% 100,00% 

Kvinde Count 3 6 9 2 6 4 2 4 1 37 
% 
within 
Køn   8,10% 16,20% 24,30% 5,40% 16,20% 10,80% 5,40% 10,80% 2,70% 100,00% 
Total Count 6 9 16 4 17 11 7 5 3 78 

% 
within 
Køn 7,70% 11,50% 20,50% 5,10% 21,80% 14,10% 9,00% 6,40% 3,80% 100,00% 

 

 

 

2008 

      hvem kan du bedst lide at være sammen med  

Total 

      

Beboer Pædagog Familien Andre Alle Ingen 
Ved 
ikke 

kan 
ikke 
tage 

stilling 

Køn mand Count 8 6 3 2 10 0 5 0 34 

% 
within 
køn 

23,50% 17,60% 8,80% 5,90% 29,40% 0,00% 14,70% 0,00% 100,00% 

kvinde Count 10 11 10 1 2 1 0 1 36 

% 
within 
køn 

27,80% 30,60% 27,80% 2,80% 5,60% 2,80% 0,00% 2,80% 100,00% 

Total Count 18 17 13 3 12 1 5 1 70 

% 
within 
køn 

25,70% 24,30% 18,60% 4,30% 17,10% 1,40% 7,10% 1,40% 100,00% 
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2005: 

      Er du glad for dit arbejde  

Total 

      meget 
glad glad både og ked af 

meget 
ked af Ved ikke 

Køn mand Count 26 4 3 2 3 7 45 

% within 
køn 

57,78% 8,89% 6,67% 4,44% 6,67% 15,56% 100,00% 

kvinde Count 18 2 4 5 0 14 43 

% within 
køn 

41,86% 4,65% 9,30% 11,63% 0,00% 32,56% 100,00% 

Total Count 44 6 7 7 3 21 88 

% within 
køn 

50,00% 6,82% 7,95% 7,95% 3,41% 23,86% 100,00% 

 

2008: 

 

 

      Er du glad for dit arbejde  

Total 

      meget 
glad glad både og ked af 

meget 
ked af Ved ikke 

Køn mand Count 16 5 1 1 4 8 34 

% within 
køn 

47,06% 14,71% 2,94% 2,94% 11,76% 23,53% 100,00% 

kvinde Count 11 6 1 7 1 10 36 

% within 
køn 

30,56% 16,67% 2,78% 19,44% 2,78% 27,78% 100,00% 

Total Count 27 11 1 8 5 18 70 

% within 
køn 

38,57% 15,71% 1,43% 11,43% 7,14% 25,71% 100,00% 
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2005: 

      Kan du lid dig selv 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn mand Count 1 2 3 9 27 3 45 

% within 
køn 

2,22% 4,44% 6,67% 20,00% 60,00% 3,00% 100,00% 

kvinde Count 1 0 6 11 21 4 43 

% within 
køn 

2,33% 0,00% 13,95% 25,58% 48,84% 9,30% 100,00% 

Total Count 2 2 9 20 48 7 88 

% within 
køn 

2,27% 2,27% 10,23% 22,73% 54,55% 7,95% 100,00% 

 

 

2008: 

køn * li sig selv 08Crosstabulation 

      Kan du li sig selv 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn mand Count 1 1 5 6 20 1 34 

% within 
køn 

2,90% 2,90% 14,70% 17,60% 58,80% 2,90% 100,00% 

kvinde Count 0 0 9 10 17 0 36 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 25,00% 27,80% 47,20% 0,00% 100,00% 

Total Count 1 1 14 16 37 1 70 

% within 
køn 

1,40% 1,40% 20,00% 22,90% 52,90% 1,40% 100,00% 
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2005: 

      Jeg føler jet er en god person ligeså god som andre 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn mand Count 2 2 9 6 22 4 45 

% within 
køn 

4,44% 4,44% 20,00% 13,33% 48,89% 8,89% 100,00% 

kvinde Count 0 2 5 6 23 7 43 

% within 
køn 

0,00% 4,65% 11,63% 13,95% 53,49% 16,28% 100,00% 

Total Count 2 4 14 12 45 11 88 

% within 
køn 

2,27% 4,55% 15,91% 13,64% 51,14% 12,50% 100,00% 

 

 

2008: 

      Jeg føler jeg er en god person ligeså god som andre  

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 1 2 4 10 14 3 34 

% within 
køn 

2,90% 5,90% 11,80% 29,40% 41,20% 8,80% 100,00% 

kvinde Count 2 0 8 13 11 2 36 

% within 
køn 

5,60% 0,00% 22,20% 36,10% 30,60% 5,60% 100,00% 

Total Count 3 2 12 23 25 5 70 

% within 
køn 

4,30% 2,90% 17,10% 32,90% 35,70% 7,10% 100,00% 
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2005: 

 

      Jeg kan gøre ting ligeså godt som andre 

Total 

      altid dår-
ligere 

ofte dårlige-
re ligesom ofte bedre 

altid bed-
re Ved ikke 

Køn mand Count 0 1 13 11 13 7 45 

% within 
køn 

0,00% 2,22% 28,89% 24,44% 28,89% 15,56% 100,00% 

kvinde Count 2 1 12 4 19 5 43 

% within 
køn 

4,65% 2,33% 27,91% 9,30% 44,19% 11,63% 100,00% 

Total Count 2 2 25 15 32 12 88 

% within 
køn 

2,27% 2,27% 28,41% 17,05% 36,36% 13,64% 100,00% 

 

2008: 

  

 

 

køn * ting så godt som andre 08 Crosstabulation 

      Jeg kan gøre ting ligeså godt som andre 

Total 

      altid dår-
ligere 

ofte dårlige-
re ligesom ofte bedre 

altid bed-
re Ved ikke 

Køn 1 Count 2 5 5 9 11 2 34 

% within 
køn 

5,90% 14,70% 14,70% 26,50% 32,40% 5,90% 100,00% 

2 Count 0 0 12 10 11 3 36 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 33,30% 27,80% 30,60% 8,30% 100,00% 

Total Count 2 5 17 19 22 5 70 

% within 
køn 

2,90% 7,10% 24,30% 27,10% 31,40% 7,10% 100,00% 
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2005: 

      

Når jeg er sammmen med andre føler jeg mig som regel ( venlig) 

Total 

      

altid mere 
venlig 

ofte mere 
venlig 

ingen 
forskel 

ofte min-
dre venlig 

altid min-
dre venlig Ved ikke 

Køn mand Count 12 5 8 7 5 8 45 

% within 
køn 

26,67% 11,11% 17,78% 15,56% 11,11% 17,78% 100,00% 

kvinde Count 12 4 7 2 8 10 43 

% within 
køn 

27,91% 9,30% 16,28% 4,65% 18,60% 23,26% 100,00% 

Total Count 24 9 15 8 13 18 88 

% within 
køn 

27,27% 10,23% 17,05% 9,09% 14,77% 20,45% 100,00% 

 

2008: 

      Når jeg er sammen med andre føler jeg mig som regel (Venlig) 

Total 

      

altid mere 
venlig 

ofte mere 
venlig 

ingen 
forskel 

ofte min-
dre venlig 

altid min-
dre venlig Ved ikke 

Køn Mand Count 11 4 8 2 7 2 34 

% within 
køn 

32,40% 11,80% 23,50% 5,90% 20,60% 5,90% 100,00% 

kvinde Count 12 9 5 3 3 4 36 

% within 
køn 

33,30% 25,00% 13,90% 8,30% 8,30% 11,10% 100,00% 

Total Count 23 13 13 5 10 6 70 

% within 
køn 

32,90% 18,60% 18,60% 7,10% 14,30% 8,60% 100,00% 
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2005: 

      Når jeg er sammen med andre føler jeg mig som regel 

Total 

 (en del af) 

      altid som 
en del af 

ofte som en 
del af både og ofte alene 

altid ale-
ne Ved ikke 

Køn mand Count 16 2 8 2 10 7 45 

% within 
køn 

35,56% 4,44% 17,78% 4,44% 22,22% 17,60% 100,00% 

kvinde Count 16 5 6 2 7 7 43 

% within 
køn 

37,21% 11,63% 13,95% 4,65% 16,28% 17,60% 100,00% 

Total Count 32 7 14 4 17 14 88 

% within 
køn 

36,36% 7,95% 15,91% 4,55% 19,32% 17,60% 100,00% 

 

2008: 

køn * en del af 08Crosstabulation 

      Når jeg er sammen med andre føler jeg mig som regel 

Total 

 (en del af) 

      altid som 
en del af 

ofte som en 
del af både og ofte alene 

altid ale-
ne Ved ikke 

Køn mand Count 10 3 6 4 5 6 34 

% within 
køn 

29,40% 8,80% 17,60% 11,80% 14,70% 17,60% 100,00% 

kvinde Count 11 8 4 6 0 7 36 

% within 
køn 

30,60% 22,20% 11,10% 16,70% 0,00% 19,40% 100,00% 

Total Count 21 11 10 10 5 13 70 

% within 
køn 

30,00% 15,70% 14,30% 14,30% 7,10% 18,60% 100,00% 
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2005: 

  

 

 

2008: 

køn * ligesom 08Crosstabulation 

      Når jeg er sammen med andre føler jeg mig 

Total 

 som de andre eller anderledes 

      

altid lige-
som 

ofte lige 
som både og 

ofte ander-
ledes 

altid an-
derledes Ved ikke 

Køn Mand Count 11 4 7 4 4 4 34 

% within 
køn 

32,40% 11,80% 20,60% 11,80% 11,80% 11,80% 100,00% 

kvinde Count 8 2 7 8 5 6 36 

% within 
køn 

22,20% 5,60% 19,40% 22,20% 13,90% 16,70% 100,00% 

Total Count 19 6 14 12 9 10 70 

% within 
køn 

27,10% 8,60% 20,00% 17,10% 12,90% 14,30% 100,00% 

 

 

     Når jeg er sammen med andre føler jeg mig 

Total 

 som de andre eller anderledes 

      

altid lige-
som 

ofte lige 
som både og 

ofte ander-
ledes 

altid an-
derledes Ved ikke 

Køn Mand Count 17 2 8 1 7 10 45 

% within 
køn 

37,78% 4,44% 17,78% 2,22% 15,56% 22,22% 100,00% 

kvinde Count 9 5 3 5 11 10 43 

% within 
køn 

20,93% 11,63% 6,98% 11,63% 25,58% 23,26% 100,00% 

Total Count 26 7 11 6 18 20 88 

% within 
køn 

29,55% 7,95% 12,50% 6,82% 20,45% 22,73% 100,00% 
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2005: 

      Jeg føler jeg har det godt 

Total 

  

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 2 0 8 5 28 2 45 

% within 
køn 

4,44% 0,00% 17,78% 11,11% 62,22% 4,44% 100,00% 

kvinde Count 0 1 8 3 26 5 43 

% within 
køn 

0,00% 2,33% 18,60% 6,98% 60,47% 11,63% 100,00% 

Total Count 26 7 11 6 18 20 88 

% within 
køn 

29,55% 7,95% 12,50% 6,82% 20,45% 22,73% 100,00% 

 

 

 

2008: 

køn * har det godt 08Crosstabulation  

      Jeg føler jeg har det godt 

Total 

  

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 2 6 9 16 1 0 34 

% within 
køn 

5,88% 17,65% 26,47% 47,06% 2,94% 0,00% 100,00% 

kvinde Count 1 6 9 19 1 0 36 

% within 
køn 

2,78% 16,67% 25,00% 52,78% 2,78% 0,00% 100,00% 

Total Count 3 12 18 35 2 0 88 

% within 
køn 

3,41% 13,64% 20,45% 39,77% 2,27% 0,00% 100,00% 
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2005: 

      

Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere  

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn 1 Count 0 0 10 7 21 7 45 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 22,22% 15,56% 46,67% 15,56% 100,00% 

2 Count 0 0 5 4 27 7 43 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 11,63% 9,30% 62,79% 16,28% 100,00% 

Total Count 0 0 15 11 48 14 88 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 17,05% 12,50% 54,55% 15,91% 100,00% 

 

 

2008: 

køn * li at være sammen med de andre 08Crosstabulation 

      Jeg kan lide at være sammen med de andre beboere  

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn 1 Count 2 3 6 9 14 0 34 

% within 
køn 

5,90% 8,80% 17,60% 26,50% 41,20% 0,00% 100,00% 

2 Count 1 2 5 12 14 2 36 

% within 
køn 

2,80% 5,60% 13,90% 33,30% 38,90% 5,60% 100,00% 

Total Count 3 5 11 21 28 2 70 

% within 
køn 

4,30% 7,10% 15,70% 30,00% 40,00% 2,90% 100,00% 
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2005: 

      jeg kan lide at være sammen med pædagogerne 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn 1 Count 1 1 5 12 22 4 45 

% within 
køn 

2,22% 2,22% 11,11% 26,67% 48,89% 8,89% 100,00% 

2 Count 0 2 5 5 25 6 43 

% within 
køn 

0,00% 4,65% 11,63% 11,63% 58,14% 13,95% 100,00% 

Total Count 1 3 10 17 47 10 88 

% within 
køn 

1,14% 3,41% 11,36% 19,32% 53,41% 11,36% 100,00% 

 

 

2008: 

køn * li sam pæd 08 Crosstabulation 

      jeg kan lide at være sammen med pædagogerne 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn 1 Count 1 1 4 6 21 1 34 

% within 
køn 

2,90% 2,90% 11,80% 17,60% 61,80% 2,90% 100,00% 

2 Count 1 1 2 5 25 2 36 

% within 
køn 

2,80% 2,80% 5,60% 13,90% 69,40% 5,60% 100,00% 

Total Count 2 2 6 11 46 3 70 

% within 
køn 

2,90% 2,90% 8,60% 15,70% 65,70% 4,30% 100,00% 

 



Side 184 af 219 

 

2005: 

  

 

2008: 

køn * hører efter 08Crosstabulation 

      de andre hører efter hvad jeg siger 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 3 0 9 7 13 2 34 

% within 
køn 

8,80% 0,00% 26,50% 20,60% 38,20% 5,90% 100,00% 

2kvinde Count 1 1 8 7 15 4 36 

% within 
køn 

2,80% 2,80% 22,20% 19,40% 41,70% 11,10% 100,00% 

Total Count 4 1 17 14 28 6 70 

% within 
køn 

5,70% 1,40% 24,30% 20,00% 40,00% 8,60% 100,00% 

 

      de andre hører efter hvad jeg siger 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 2 3 7 9 19 5 45 

% within 
køn 

4,44% 6,67% 15,56% 20,00% 42,22% 11,11% 100,00% 

2kvinde Count 2 4 7 6 19 5 43 

% within 
køn 

4,65% 9,30% 16,28% 13,95% 44,19% 11,63% 100,00% 

Total Count 4 7 14 15 38 10 88 

% within 
køn 

4,55% 7,95% 15,91% 17,05% 43,18% 11,36% 100,00% 
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 2005: 

  

 

2008: 

      jeg synes jeg bor godt  

Total 

      

aldrig nogle gange ofte altid Ved ikke 

køn mand Count 1 2 10 21 0 34 

% within 
køn 

2,90% 5,90% 29,40% 61,80% 0,00% 100,00% 

kvinde Count 2 1 4 26 3 36 

% within 
køn 

5,60% 2,80% 11,10% 72,20% 8,30% 100,00% 

Total Count 3 3 14 47 3 70 

% within 
køn 

4,30% 4,30% 20,00% 67,10% 4,30% 100,00% 

 

      jeg synes jeg bor godt  

Total 

      

aldrig nogle gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 3 4 5 30 3 45 

% within 
køn 

6,67% 8,89% 11,11% 66,67% 6,67% 100,00% 

Kvinde Count 0 0 5 33 5 43 

% within 
køn 

0,00% 0,00% 11,63% 76,74% 11,63% 100,00% 

Total Count 3 4 10 63 8 88 

% within 
køn 

3,41% 4,55% 11,36% 71,59% 9,09% 100,00% 
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2005: 

      Jeg er tilfreds med mit liv 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 1 1 6 3 27 7 45 

% within 
køn 

2,22% 2,22% 13,33% 6,67% 60,00% 15,56% 100,00% 

kvinde Count 1 1 4 2 28 7 43 

% within 
køn 

2,33% 2,33% 9,30% 4,65% 65,12% 16,28% 100,00% 

Total Count 2 2 10 5 55 14 88 

% within 
køn 

2,27% 2,27% 11,36% 5,68% 62,50% 15,91% 100,00% 

 

2008: 

køn * tilfreds 08Crosstabulation  

      Jeg er tilfreds med mit liv 

Total 

      

aldrig 
næsten 
aldrig 

nogle 
gange ofte altid Ved ikke 

Køn Mand Count 1 2 8 22 1 0 34 

% within 
køn 

2,94% 5,88% 23,53% 64,71% 2,94% 0,00% 100,00% 

kvinde Count 2 3 9 19 3 0 36 

% within 
køn 

5,56% 8,33% 25,00% 52,78% 8,33% 0,00% 100,00% 

Total Count 3 5 17 41 4 0 70 

% within 
køn 

4,29% 7,14% 24,29% 58,57% 5,71% 0,00% 100,00% 
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Bilag 3: Interviewguide projektledere 

 

Interviewguide – projektlederne 
 

 

Baggrunden for at iværksætte projektet 

- Hvordan opstod ideen til projektet 

- Hvilke tanker og erfaringer dannede grundlag for formuleringen af projektbeskrivel-

sen 

 

Rammen for projektet 

- Hvad lagde du vægt på i planlægningen af rammerne for projektet 

o på ledelsesplan 

o på tværs af enhederne 

o i sammensætning af styregruppe 

o i den daglige praksis i enhederne 

 

Det faglige input 

- Hvad lagde du vægt på i valg det faglige input til udvikling af den pædagogiske 

praksis 

o anerkendelsestænkningen/ forståelsen af anerkendelse 

o udbuddet af metodekurser 

 

Sammenhængen mellem ny viden og den daglige praksis 

- Hvordan spillede den nye viden sammen med praksis op til projektets start 

o var der modsætninger 

o var der ligheder 

o noget der skulle gøres op med 

o noget der skulle videreudvikles 

 

Sammenhæng mellem metoderne og den daglige praksis 

- Hvordan passede de nye metoder ind i den daglige praksis 

- Var der brug for ændringer af den daglige arbejdstilrettelæggelse 

- Var der brug for ledelsesopbakning 

- Var der brug for særlige styringsredskaber 

 

Brugerundersøgelsen 

- Hvilken betydning har brugerundersøgelsen haft for valg af vidensgrundlag og ud-

bud af metodekurser 

- Hvilken betydning har brugerundersøgelsen har for udviklingen af den pædagogi-

ske praksis i den enkelte enhed og på tværs af enhederne 

 
Udviklingsfelter i den daglige pædagogiske praksis 
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- Hvordan ser du udviklingen af den pædagogiske praksis i løbet af projektforløbet 

på disse nedslagspunkter: 

 

Rammesætning 
- pædagogens måde at etablere rammer om forskellige dele af brugernes hverdags-

liv på – både individuelt og i fællesskabet 
- pædagogens måde at forvalte sin rolle inden for rammen 
- brugernes mulighed for deltagelse 
- brugernes mulighed for indflydelse 

 

At yde støtte/ at imødekomme brugernes behov 
- pædagogens måde at arbejde med brugernes måde at udtrykke deres behov på 
- pædagogens støtteform – hjælp til selvhjælp/imødekomme ønsker 
- pædagogens balance mellem omsorg og krav 

 

Kommunikationsfeltet 
- pædagogens fokus på det verbale – brugerens verbale udtryksform 
- pædagogens fokus på andre udtryksformer 
- pædagogens fokus på brugernes udvikling af særlige sprogfelter – hverdagssprog, 

sprog for følelser, fagudtryk 
- primært fpkus på udvikling af kommunikationen mellem pædagog og bruger – eks. 

Spørgsmål – svar; fortællinger rettet mod pædagogen 

 

Relationsfeltet 
- pædagogens fokus i relationen med brugerne – en til en 
- pædagogens mulighed for at arbejde med udvikling af relationerne mellem bruger-

ne 
- pædagogens mulighed for at have fokus på sammenhængen mellem forskellige 

anerkendelsesformer og måden at indgå relationer på 
- pædagogens måde at forvalte magtrelationen på 
- pædagogens måde at finde balancen mellem selvstændighed og afhængighed 

 

Retsikkerheds og – beslutningsfeltet 
- Pædagogens måde at åbne indflydelsesfelter på 

o De individuelle anliggender 
o De fælles anliggender 

- Pædagogens måde at udvikle en pædagogik i det felt, der handler om: 
o Ret til at træffe beslutninger, som giver mulighed for at få opfyldt ønsker 
o Ret til at træffe beslutninger i fællesskab til fælles bedste 
o At fornuftens stemme skal spille sammen med de beslutninger der træffes 
o At normer og regler skal spille sammen med de beslutninger der træffes 
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Forankringen af projekterfaringerne 

- Er projekterfaringerne blevet til en integreret del af den daglige praksis 

- Hvad har hæmmet udviklingsprocessen 

- Hvad har fremmet udviklingsprocessen 

- Hvilke faktorer har haft størst betydning for udvikling af beboernes selvværd, rela-

tionskompetence, trivsel mv. 
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Bilag 4: Interviewguide pædagoger 

 

Baggrund 
- Hvad er din uddannelse 

- Hvornår er du uddannet 

- Hvor længe har du været ansat i Bofællesskabet/aktivitetstilbuddet 

- Hvordan fordeler du den del af din arbejdstid som består i direkte kontakt med be-

boerne 

o i forhold til beboerne enkeltvis 

o i forhold til beboerne som gruppe 

- Hvad er dine primæropgaver 

o i forhold til den enkelte beboer 

o i forhold til fællesskabet 

 

Projektforløbet 
 

Vidensgrundlaget 

- Hvordan har du brugt den viden som du fik i den indledende fase af projektet 

- Hvilke dele af vidensgrundlaget har du haft mest gavn af 

- Hvilken betydning har vidensgrundlaget haft for din forståelse af anerkendelsesbe-

grebet 

- Hvordan beskriver du anerkendelsesbegrebet? 
- for nye kolleger 
- for samarbejdspartnere 
- for brugerne  

 

Brugerundersøgelsen 

- Hvilken betydning har brugerundersøgelsen haft for udviklingen af din pæda-

gogiske praksis 

- I hvilke sammenhænge har du brugt den 

- Hvordan har du brugt brugerundersøgelsen 

 

Metodekurserne 

- Hvilket metodekursus har du deltaget i 

- Hvordan var sammenhængen mellem det vidensgrundlag du fik i den indle-

dende fase og den viden du fik på metodekurset 

- Har der været sammenhæng mellem metodekurset og den daglige praksis 
-  på hvilke områder 

hvordan 

- Hvad har du haft mest gavn af i udviklingen af din pædagogiske praksis 

- Hvad har du haft mindst gavn af 

- Hvad er blevet forankret i din daglige pædagogiske praksis 

 

Udviklingsfelter i den daglige pædagogiske praksis  
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Rammesætning 

Hvad har du fokus på i den struktur der etableres i den enkelte beboers hverdag 

- i beboerens hverdag uden pædagoger 
- i beboerens hverdag sammen med pædagogen 

 

- Har du ændret på din måde i arbejdet med strukturen om den enkelte beboers 

hverdagsliv i projektforløbet 

- Hvad har det betydet for din pædagogiske praksis 

- Hvad har det betydet for din rolle i forhold til beboeren 

- Hvad har det betydet for beboerens måde at møde dig på 

 

Hvad har du fokus på i de rammer der etableres omkring fællesskabssituationer,  

f.eks. beboermødet, spisesituationer, fritidssituationer 
- i fællesskabssituationer uden pædagoger 
- i fællesskabssituationer med pædagoger 

 

Har du ændret på din måde at etablere rammer på 

 

Hvad har det betydet for din pædagogiske praksis 

 

Hvad har det betydet for din rolle 

 

Hvad har det betydet for beboernes tilstedeværelsesmåde 

 

At yde støtte 

Hvordan har projektforløbet påvirket den del af din pædagogiske praksis, der handler 

om at afklare hvilken form for støtte brugerne har behov for 

 

Hvordan har projektforløbet påvirket den del af din pædagogiske praksis, der handler 

om hvilken type støtte du yder til beboerne såvel enkeltvis som gruppevis 

 

Er der sket ændringer i dit fokus i balancen mellem hjælp til selvhjælp og omsorg 

 

At stille krav 

Hvordan har projektforløbet påvirket den del af din pædagogiske praksis, der handler 

om at stille krav til brugerne, såvel enkeltvis, som gruppevis? 
- krav om at gøre 
- krav om at sætte ord på 
- krav om at tage ansvar 
- krav om at bidrage til fællesskabet 
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Kommunikationsfeltet 

Hvordan har projektforløbet påvirket din måde at kommunikere med brugerne på? 

Hvad har du haft fokus på i udviklingen brugernes kommunikation  

 
- at sætte ord på følelser 
- at udvikle ordforråd 
- at udvikle verbal udtryksform 
- at udvikle andre udtryksformer 
- omgangstone 
- fagbegreber i sammenhæng med anerkendelse 
- dagligdags ord 

 

Har du udviklet støtteformer – f.eks. billeder – for brugernes kommunikation 

 

Hvordan har brugernes kommunikation udviklet sig 
- svar på pædagogens spørgsmål 
- egne fortællinger 

 

Hvad har du haft fokus på i det pædagogiske arbejde med brugernes kommunikation 

med: 
- de andre brugere 
- med dig som pædagog 
- med andre professionelle 
- med familie og andre  

 

Relationsfeltet 

Hvordan har projektforløbet påvirket din måde at indgå i relationen med den enkelte 

bruger og med gruppen af brugere? 

 

Er der sket ændringer i balancen mellem selvstændighed og afhængighed? 

 

Er der sket ændringer i magtbalancen mellem dig som pædagog og brugeren? 

 

Hvad har du haft fokus på i udviklingen af brugernes måde at indgå i forskellige relati-

onssammenhænge på 
- bruger – bruger 
- bruger – pædagog 
- bruger – familie 

 

Har du haft opmærksomhed på hvilke relationer der åbner mulighed for en kærlig-

hedsmæssig anerkendelse og hvordan den type relationer kan udvikles? 

 

Har du haft opmærksomhed på hvilke relationer der åbner mulighed for en social aner-

kendelse og hvordan den type relationer kan udvikles?  

 

Retssikkerheds og – beslutningsfeltet 

Hvordan har projektforløbet påvirket din pædagogiske praksis i forhold til at arbejde 

med brugernes ret til selvbestemmelse? 
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Hvilke områder har brugerne fået øget indflydelse på 

 

Er der forskel på brugernes engagement i de forskellige anliggender for beslutning 
- de individuelle anliggender, der vedrører brugeren selv 
- de fælles anliggender, der vedrører at brugeren skal indgå i en sammenhæng 

med andre og kunne se sig som en del af en helhed 

 

Hvem giver stemme til fornuften  

 

Hvor meget plads er der til at opfylde ønsker 

 

Er der sammenhæng mellem brugernes kommunikationsfærdigheder og deres adgang 

til indflydelse 

 

Er der sammenhæng mellem brugernes kendskab til normerne og deres adgang til 

indflydelse 

 

Rammerne for projektforløbet 

 

Det kollegiale felt 

Hvordan har projektforløbet påvirket det indbyrdes samarbejde 

 

Har projektforløbet medført etablering af faglige foraer 
- hvilke 

 

Den store organisation 

Hvilken støtte har du fået fra ledelsen til at udvikle din pædagogiske praksis i projekt-

forløbet 

 

Har samarbejdet på tværs af de gamle kommunegrænser betydet noget for samarbej-

det i ”Ny Tønder Kommune” 

 

Forankringen 

Er projekterfaringerne blevet til en integreret del af den daglige praksis 

 

Hvad har hæmmet udviklingsprocessen 

 

Hvad har fremmet udviklingsprocessen 

 

Hvilke faktorer har haft størst betydning for udvikling af beboernes selvværd, relations-

kompetence, trivsel mv. 
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Bilag 5: Interviewguide fokusgruppe 

Fokusgruppeinterview 
 

Interviewtemaer der har til formål af belyse balancer og dilemmaer i udviklingen 
og implementeringen af anerkendende pædagogik. 

 

Sammenhængen mellem projekttiltagene og den daglige praksis 

 - temadage, metodekurser, målformuleringer, refleksionslog 

 

Brugerundersøgelsen – hvilken betydning i forhold til projektforløbet 
- fokus i forhold til billedet af brugerne 

o ønsker, muligheder 
o begrænsninger 

 

Indflydelsesfelter – hvordan har I arbejdet med at øge brugernes indflydelse 
- opmærksomhed på rammesætningen 
- opmærksomhed på rollefordeling inden for rammen 
- opmærksomhed på magtforholdet 
- opmærksomhed på hvilke anliggender brugerne kan engagere sig i 

o individuelle anliggender 
o fælles anliggender 

 
- skelner I mellem selvbestemmelse og medbestemmelse 
- er der forskel på den pædagogiske opgave i forhold til om man skelner 

 
- fornuftens stemme 
- talerør for samfundets normer 

 

Brugernes behov for støtte – hvordan har I arbejdet i det felt 
- omsorg 

o omsorgspligt - omsorgssvigt 
- udfordringer 
- krav  

o evner 
- ændring i hvilke støttebehov som bliver imødekommet 
- ændringer i hvordan I arbejder med brugerne omkring grænser 

 

Relationsfeltet – hvordan har I arbejdet i det felt 
- en til en relationer 
- grupperelationer 
- pædagog – pædagog – brugere 

særlige rammer om relationerne 

 

balancen mellem afhængighed og selvstændighed 

 

Anerkendelsesdimensionerne 
- kærlighed – følelsesmæssige relationer 
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- social – værdier – bidrag med forskellige ydelser til fælles bedste og fælles værdier 
- retlig – rettigheder – lighed med andre borgere 

 

Kommunikationsfeltet – hvordan har I arbejdet i det felt 

 

Har den verbale kommunikation højere status end andre kommunikationsformer 

 

Er der udviklet andre kommunikationsformer? – Hvordan 

 

Etiske dilemmaer 

 

Respekt  

Værdighed 

Retfærdighed 

 

Hvilke faktorer har haft størst betydning for udvikling af brugernes selvværd, 

trivsel og relationer 

 

 

Forankringen af projekterfaringerne 

 

Hvilke dele af projekterfaringer er blevet en integreret del af den daglige praksis? 

 

Hvad har haft en fremmede virkning for forankringen af projekterfaringerne 

 

Hvordan introduceres nye medarbejdere til anerkendende pædagogik 

 

Hvordan beskriver I den anerkendende pædagogik til nye kolleger, samarbejdspartne-

re, brugere og pårørende. 
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Bilag 6: Spørgeskema – pædagoger 

 

 

 

 

 

Projekt Udvikling og implementering  
af anerkendende pædagogik 
i Tønder Kommune 
 
 
 
 
 

 

Spørgeskemaundersøgelse 
vedrørende den pædagogiske udviklings-
proces 
 
 

 

 

 

 

 

 

Konsulent Jytte Hansen,  
Videncenter for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt arbejde, 

UC Syd, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev
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Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen 
vedrørende den pædagogiske udviklingspro-
ces i projekt "Udvikling og implementering af 
anerkendende pædagogik". 
 

 

Det vil være af stor betydning for bredden i evalueringen, at du vil tage 
dig tid til at besvare dette spørgeskema. 
 
Det gælder både for de pædagoger, der har været med fra begyndel-
sen af projektet og for dem, der er blevet ansat senere - også de pæ-
dagoger, der er ansat efter projektets afslutning. 
 
For at få så mange nuancer i datagrundlaget vil vi opfordre dig til at 
lave en individuel besvarelse. 
 
Du vil være anonym i behandlingen af spørgeskemaet og i formidlin-
gen af evalueringen. 
 
På forhånd tak for din deltagelse! 
 

 



Side 199 af 219 

 

Baggrundsspørgsmål 
 

 

 

Hvad er dit køn 

  Mand 

  Kvinde 

 

Hvad er din uddannelse 
  Pædagog 

  Andet________________________________  

 

Hvornår er du uddannet? 

  2005 - 2009 

  2000 - 2004 

  1995 - 1999 

  1990 - 1994 

  1989 eller tidligere 

 

Hvor stor en del af projektperioden(juni 2005 - januar 2008) har du været 

ansat? 

  Hele projektperioden 

  Trefjerdedele af projektperioden 

  Halvdelen af projektperioden  

  Sidste fjerdedel af projektperioden 

  Efter projektafslutningen( januar 08) 

 

Hvordan er din arbejdstid fordelt mellem den enkelte bruger og gruppen af 

brugere 

  Den enkelte bruger - 100 % 

  Den enkelte bruger 75 %- gruppen 25% 

  Den enkelte bruger 50% - gruppen 50% 

  Den enkelte bruger 25% - gruppen 75%  
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  Gruppen - 100% 

Det teoretiske vidensgrundlag 

I projektets indledende fase blev der afholdt temadage på Pædagogseminariet i 
Aabenraa. Formålet med dem var: 
 
 - at give pædagogerne et teoretisk vidensgrundlag for udviklingen af anerkenden-
de pædagogik 
- at bidrage til at pædagogerne udviklede en anerkendende tilgang i det pædago-
giske arbejde. 
 
De næste spørgsmål handler om dette vidensgrundlag.  
 

Har du deltaget i temadagene i foråret 2006 på Pædagogseminariet i Aa-

benraa? 

  Ja 

  Nej 

Hvordan har du brugt det teoretiske vidensgrundlag i udviklingen af din 

pædagogiske praksis?(sæt gerne flere kryds) 

 i høj grad 
i middel 

grad 

i mindre 

grad 
slet ikke ved ikke 

som fundament           

som inspiration           

som grundlag for refleksion           

som grundlag for målfor-

muleringen 
          

som sikkerhed i brugen af 

anerkendelsesbegrebet 
          

som grundlag for valg af 

metodekursus 
          

Hvad gør du hvis du bliver usikker på hvad anerkendende pædagogik er? 

  Drøfter det med kolleger 

  Læser materiale på egen hånd 

  Søger støtte hos lederen 

 Andet __________________________________________________________ 
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Brugerundersøgelsen 

I 2005 i den indledende fase af projektperioden blev der foretaget en undersøgel-
se af brugernes trivsel, selvværd og relationer. 
Formålet med den var at etablere et grundlag for udviklingen af anerkendende 
pædagogik, som tog udgangspunkt i brugernes oplevelser og opfattelse. 
 
De næste spørgsmål handler om brugerundersøgelsen. 
 

 

 

 

Hvordan svarede brugerundersøgelsen til dit eget billede af brugerne 

 i høj grad 
i middel 

grad 
i lav grad Slet ikke Ved ikke 

der var lighed           

der var forskel           

 
 

Hvordan har du anvendt brugerundersøgelsen i udviklingen af din pæda-

gogiske praksis?(sæt gerne flere kryds) 

  Som grundlag for målformuleringen 

  Som grundlag for særlige initiativer over for brugerne 

  I de faglige drøftelser med kolleger 

  Andet________________________________________________

  

 
 

Hvordan har brugerne forholdt sig til de særlige tiltag i forbindelse med 

anerkendelsesprojektet? 

 meget middel mindre Slet ikke Ved ikke 

aktivt           
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Metodekurser og den daglige praksis 

 

I den indledende fase blev der afholdt temadage i Løgumklosterhallen, hvor fire 
forskellige metoder blev præsenteret.Denne præsentation skulle danne grundlag 
for enhedernes valg af metodekursus. 
Metodekurserne har været afholdt i perioden oktober 06 - december 07. 
 
De næste spørgsmål handler om sammenhængen mellem metodekurserne og 
den daglige pædagogiske praksis 

 

 

Har du deltaget i et af metodekurserne? 

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

Hvilket metodekursus har du deltaget i? 

  Værdsættende samtaler 

  Ikke voldelig kommunikation 

  Marte Meo 

  Gentle Teaching 

 

Hvordan var sammenhængen mellem metodekurset og din daglige prak-

sis? 

 
meget 

stor 
stor middel mindre Ved ikke 

Værdsættende samtaler           

Ikke voldelig kommunikati-

on 
          

Marte Meo           

Gentle teaching           
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Hvordan har metodekurset påvirket din egen opfattelse af om du arbejder 

anerkendende? 

 i høj grad 
i middel 

grad 
i lav grad ved ikke 

det giver sikkerhed         

det giver tvivl         

 
 

Hvad gør du hvis du bliver i tvivl om du arbejder anerkendende?(sæt ger-

ne flere kryds) 

  Drøfter det med lederen 

  Drøfter det med kolleger 

  Søger at klare det selv 

  Andet________________________________________________ 
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Udviklingsfelter i den daglige pædagogiske 
praksis 

I dette afsnit af undersøgelsen sætter vi fokus på forskellige dele af den daglige 
praksis. Det handler de næste spørgsmål om. 

 

 

 

Yder du mere støtte i form af omsorg? 

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

Stiller du øgede krav til brugerne? 

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

Hvor har du dit primære fokus i arbejdet med at udvikle brugerne måde at 

kommunikere på?(sæt kun 1 kryds) 

  Det verbale sprog 

  Kropssproget 

  Sansemæssige udtryk 

  Andet________________________________________  

 

Hvilket fokus har du i udvikling af brugernes sprog?(sæt kun 1 kryds) 

  Hverdagssproget 

  At sætte ord på følelser 

  At forstå fagudtryk 

  At kunne fortælle en historie 

  At udvikle sproglige nuancer 

  Ikke noget særligt fokus 

  Andet_________________________________________  

 

Hvilken type relationer giver dig det bedste grundlag for at udvikle aner-
kendende pædagogik? 
  En til en relationer mellem dig og brugeren 
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  Relationen mellem dig og en gruppe af brugere 

  Relationer mellem flere pædagoger og flere brugere 

  Andre typer relationer____________________________________

  

 
 

Konfliktfeltet 

 Ja Nej Ved ikke 

Er relationerne mellem dig 

og brugerne blevet præget 

af færre konflikter 

      

Er relationerne mellem dig 

og brugerne blevet præget 

af flere konflikter 

      

Er relationerne mellem 

brugerne blevet præget af 

færre konflikter 

      

Er relationerne mellem 

brugerne blevet præget af 

flere konflikter 

      

 

Er der sket ændringer i balancen i brugernes afhængighed af dig som 

pædagog? 

  De er blevet mere afhængige 

  De er blevet mindre afhængige 

 Der er ikke sket nogen ændring 

 

Er der sket ændringer i brugerne selvstændighed i relationen med dig? 

  De er blevet mere selvstændige 

  De er blevet mindre selvstændige 

  Der er ikke sket nogen ændring 
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Hvilken betydning har det at arbejde anerkendende for pædagogens magtposi-

tion 

forhold til brugerne? (der må gerne sættes flere kryds) 

  Magtpositionen er blevet mere tydelig 

  Magtpositionen er blevet mindre tydelig 

  Magtpositionen er blevet større 

  Magtpositionen er blevet mindre 

  Brugerne udfordrer magtpositionen i større grad 

  Brugerne søger at tilpasse sig den position pædagogen indtager 

  Der er ikke sket nogen ændring i magtrelationen mellem pædagog og 

bruger 

 
 

Hvilke ændringer er der sket i de felter bruger har indflydelse på?( der må 

gerne sættes flere kryds) 

  Brugerne har fået større indflydelse på personlige anliggender 

  Brugerne har fået mindre indflydelse på personlige anliggender 

  Brugerne har fået større indflydelse på fælles anliggender 

  Brugerne har fået mindre indflydelse på fælles anliggender 

  Der er ikke sket nogen ændring i brugerne indflydelse 

 
 

Hvordan arbejder du med at inddrage brugerne i beslutninger i personlige 

anliggender?(der må gerne sættes flere kryds) 

  Jeg bruger mere tid på at støtte brugerne i at give udtryk for deres be-

hov 

  Jeg støtter brugerne i at komme frem med deres ønsker 

  Jeg opfylder brugernes ønsker  

  Jeg støtter brugerne i at lære at udsætte behov 

 Jeg arbejder på at give brugerne et fyldigt beslutningsgrundlag 

 Andet _____________________________________________ 

 

Hvordan arbejder du med at inddrage brugerne i beslutninger vedrørende 

fælles anliggender?(der må gerne sættes flere kryds) 

  Jeg sørger for at alle kommer til orde, når der skal træffes beslutninger 
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  Jeg gør meget ud af at grundlaget for beslutningen bliver bredt ud 

  Jeg spørger efter den enkeltes tilslutning 

 Jeg undersøger om nogle er direkte imod 

 Andet_____________________________________________ 

 

Har brugerne fået øget selvbestemmelse? 
  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 
 

Har bruger fået øget medbestemmelse? 

  Ja 

  Nej  

  Ved ikke 

 
 

Hvem sørger for at fornuftens stemme får plads i beslutningsfeltet? 

  Det gør pædagogerne 

  Det gør brugerne 

  Det gør pædagoger og brugere i fællesskab 
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Det kollegiale samarbejdsfelt 
 

 

Hvordan har projektforløbet påvirket det kollegiale samarbejde? 

( der må gerne sættes flere kryds) 

 

  Der er flere åbne konflikter 

 Der er færre konflikter 

 Der er færre faglige refleksioner 

 Der er flere faglige refleksioner 

  Der er kun plads til succeshistorier 

  Der er mere plads til forskellighed 

  Der er mere opmærksomhed på at give respons til hinanden 

  Det kan både være positiv og negativ respons 

  Det er mest positiv respons 

 Det er mest negativ respons 

 Andet_______________________________ 
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Organiseringen af projektet 
 

 

Hvilke muligheder har organiseringen af projektet givet for at udvikle en 

anerkendende pædagogik i det daglige? 

  Meget gode muligheder 

  Gode muligheder 

  Nogenlunde muligheder 

  Mindre gode muligheder 

  Ingen muligheder 

 

 

Hvordan har du oplevet den ledelsesmæssige opbakning i projektforlø-

bet? 

  Som et pres 

  Meget støttende 

  Støttende 

  Mindre støttende 

  Uden støtte 

 

Hvor meget er du blevet inddraget i beslutninger vdr. projektets forløb og 

indhold? 

  Mere end jeg mente var passende 

  Lige tilpas 

  Mindre end jeg mente var passende 
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Forankringen af projektet 
 

 

I hvilket hvilket omfang er anerkendende pædagogik blevet en integreret 

del af den daglige praksis? 

  I høj grad 

  I nogen grad 

  I mindre grad 

  Slet ikke 

 
 

Er der lavet procedurer for at introducere nye medarbejdere til anerken-

dende pædagogik? 

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 
 

Hvad mener du har fremmet eller hæmmet udviklingsprocessen i projekt-

perioden? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Mange tak for du brugte tid på at udfylde spørgeskemaet.  
Send det venligst til undertegnede. 
 
 
 
Konsulent 
Jytte Hansen 
Videncentret for specialpædagogik, socialpædagogik og socialt arbejde 
UC Syd 
Lembkesvej 3-7 
6100 Haderslev 
 
 
mail: jyh@ucsyd.dk 

tlf: 73 22 71 37 
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Bilag 7: Sammenfatning af spørgeskemaunder-
søgelsen blandt pædagogerne 

1. Køn:   

35 kvinder og 2 mænd 

 

Der er således en markant overvægt af kvinder blandt de ansatte. 

 

2. Uddannelse:  

34 med pædagoguddannelse – 3 med anden eller uden uddannelse 

 

En meget lille andel der ikke har en pædagoguddannelse, den ene af dem er uddannet 

Sosu-assistent, mens to ikke har uddannelse. 

 

3. Uddannelsesår: 

05 – 09: 11; 00-05: 8; 95-99: 4; 90-94: 3; 89 - : 8 

 

Som det fremgår er der 19, som er uddannet i dette tiår og således har en nyere ud-

dannelse, hvor de har stiftet bekendtskab med teorier om anerkendelse. Derimod er 

der 8 der har en noget ældre uddannelse og som ikke har lært noget om anerkendende 

pædagogik på deres uddannelse. 

 

4. Ansat del af projektperioden: 

Hele perioden: 21; trefjerdedel: 5; halvdelen: 2; en fjerdedel: 2 ; efter projektperioden: 7 

 

Der er 28 der har været med mindst halvdelen af projektperioden, 21 har været ansat 

hele projektperioden. 

Det betyder at grundlaget for at besvarelsen kan gives på grundlag af egne erfaringer 

er forholdsvis stort. 

De 7, der er ansat efter projektperioden kan svare ud fra det grundlag de møder, som 

andre har været med til at etablere. 

 

5. Fordeling af arbejdstiden på individ/gruppe: 

100%: 2; 75/25%: 5; 50/50%: 10; 25/75% 14; 100%: 4 

Der er således flest som må bruge enten halvdelen er en større del af deres arbejdstid 

på gruppen. 

 

 

6. Deltagelse i temadage: 

 ja: 24; nej: 13 

 

Det teoretiske grundlag, som var tanken med de første tre temadage, er det kun ca. 2/3 

af respondenterne der har deltaget i, men sammenholdt med hvornår respondenterne 

er uddannet kan det teoretiske grundlag godt være i orden for alle.  
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7. Hvis pædagogen bliver usikker på, hvad anerkendende pædagogik er:  

Drøfter med kolleger: 36; søger støtte hos lederen: 10; læser materiale på egen hånd: 

17; andet: 2 

 

Det er således mest fremherskende at gå til kolleger med sin usikkerhed og/eller selv 

at læse. Der er færrest der søger støtte hos lederen. 

 

8. Brugerundersøgelse svarede til pædagogens eget billede af brugerne:   

Lighed – høj grad: 9; middel grad: 11; ved ikke: 2 

Forskel – høj grad: 3; middel grad: 10; lav grad: 11; slet ikke: 1; ved ikke:2 

 

Der er således stor overensstemmelse mellem pædagogernes eget billede af brugerne 

og det som brugerundersøgelsen viste.  

 

 

9. Anvendt brugerundersøgelse til:  

målformulering: 19; særlige initiativer med brugerne: 24, faglige drøftelser med kolle-

ger: 23; andet: 3 

 

Her er der også en stor del af respondenterne som anvender brugerundersøgelsen i 

faglige drøftelser med kollegerne – både de daglige drøftelser og i forbindelse med 

målformuleringen. Der er desuden en stor del der anvender brugerundersøgelsen som 

grundlag for at iværksætte særlige initiativer med brugerne. 

 

 

10. Brugernes aktivitet i forbindelse med de særlige tiltag: 

Meget højt:12; middel: 18; mindre: 2; slet ikke: 1 

 

Brugernes deltager fra højt til middel aktivt i disse særlige tiltag. 

 

 

11. Deltagelse i metodekursus: 

ja: 29; nej: 8 

 

Det er således ikke alle, der har deltaget i metodekurserne, men der var jo vist under 

spørgsmålet om ansættelse i forbindelse med projektperioden at der er 7 der er ansat 

efter projektperiodens afslutning og 2 der er ansat i den sidste fjerdedel af perioden. 

 

12. Deltaget i: 

VS: 12; IVK: 6; MM: 2; GT: 7 – der er flere der har sat kryds ved alle fire metodekurser 

– derfor usikkerhed om fordelingen  

 

Der har tilsyneladende været usikkerhed i besvarelsen af spørgsmålet om hvilket me-

todekursus respondenten har deltaget i. For der er flere der sætter kryds ved alle fire 

og pædagogerne har kun kunnet vælge ét kursusforløb. Lederne har kunnet vælge to 

og der er ledere blandt respondenterne, som har sat kryds ved to, hvoraf det ene er 
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IVK. Det betyder at det ikke er muligt at tegne et tydeligt billede af fordelingen af re-

spondenter på valg af kursus på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. 

  

13. Sammenhæng mellem metodekurset og daglig praksis: 

Meget stor: 7; stor: 14; middel: 2; mindre 1; ved ikke: 1 

 

Svarene viser her at pædagogerne har oplevet en god sammenhæng mellem metode-

kurset og daglig praksis. 

 

14. Metodekurset har giver sikkerhed: 

I høj grad: 26; i middel grad: 14; i lav grad: 0; ved ikke: 2 

 

Ligesom pædagogerne er blevet sikre i det at arbejde anerkendende. Netop oplevelsen 

af den store sammenhæng mellem metodekurset og daglig praksis kan være befor-

drende for at føle sig på sikker i opfattelsen af at arbejde anerkendende pædagogisk. 

 

 

15. Metodekurset giver tvivl: 

I høj grad: 1; i middel grad: 2; i lav grad: 13; ved ikke: 2 

 

Dette billede bekræftes af den lille tvivl, der er om hvad det vil sige at arbejde anerken-

dende. 

 

 

16. Ved tvivl om pædagogen arbejder anerkendende: 

Drøfter med leder: 20; drøfter med kolleger: 34; søger at klare det selv: 8; andet:4 

 

Det er igen det kollegiale felt, der fylder mest i besvarelserne. I forhold til spørgsmål 7 

er der en større del der går til lederen med sin tvivl. 

 

17. Pædagogen yder mere støtte i form af omsorg: 

Ja: 20; nej: 11; ved ikke: 6 

 

Der er således en betydelig overvægt i andelen af pædagoger, der yder mere omsorg, 

som en del af den anerkendende pædagogik. 

 

18. Pædagogen stiller øgede krav til brugerne: 

Ja: 20; nej: 7; ved ikke: 5 

 

Samme andel som i spørgsmål 17, der stiller større krav. Det giver et billede af at an-

erkendende pædagogik både betyder at yde omsorg og at stille krav. 

 

 

19. Pædagogens primære fokus i arbejdet med at udvikle brugernes måde at 

kommunikere på: 

Verbalt sprog: 23; kropssprog: 10; sanseudtryk:0; andet: en blanding: 6 
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Som det fremgår af fordelingen af svarene, er der flest der har deres primære fokus på 

det verbale sprog, mere en dobbelt så mange som på kropssproget. 

 

 

20. Pædagogens primære fokus i udviklingen af brugernes sprog: 

Hverdagssproget: 11; at sætte ord på følelser: 27; at forstå fagudtryk: 0; at kunne for-

tælle en historie: 3; at udvikle sproglige nuancer: 4; ikke noget særligt fokus:0 

 

Her er det at arbejde med at brugerne sætter ord på deres følelser, der får det største 

antal svar. Det passer jo også meget fint med svarene på spørgsmål 19, 

 

21. Relationstype, der giver pædagogen det bedste grundlag for at udvikle aner-

kendende pædagogik: 

En til en relation: 28; relationen til en gruppe: 17; flere pædagoger og flere brugere:8; 

andre: 0 

 

En til en relationen giver det bedste grundlag for at udvikle anerkendende pædagogik, 

mens det at indgå i relationen med en gruppe også vurderes som det bedste grundlag. 

Hvis man sammenligner med fordelingen af pædagogerne arbejdstid(spørgsmål 5) kan 

man se, at vilkårene for at etablere ”en til en relationer” skal tænkes sammen med en 

arbejdstid, hvor en stor del af tiden bruges på gruppen som gruppe. 

 

 

22. Konfliktfeltet: 

 

Flere konflikter mellem pædagoger og brugere: ja:2; nej 29 

Flere konflikter mellem brugerne: ja:4; nej:28 

 

Færre konflikter mellem pædagoger og brugere: ja:18; nej: 7 

Færre Konflikter mellem brugerne: ja:19; nej 9  

 

Ved ikke: 7 

 

Når man ser på fordelingen af svar bliver det tydeligt at konfliktniveauet mellem pæda-

goger og brugere er faldet betydeligt. Det gælder også konfliktniveauet mellem bruger-

ne, selv om tendensen er knap så markant der. 

 

23. Ændringer i brugernes afhængighed af pædagogerne: 

Mere afhængige: 3; mindre afhængige: 19; ikke ændret: 8 

 

Brugerne er således blevet meget mindre afhængige af pædagogerne. Kun 3 er blevet 

mere afhængige. 

 

24. Ændringer i brugernes selvstændighed i relationen med pædagogerne: 

Mere selvstændige: 27; mindre selvstændige:0; ikke ændret:6 
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Som det fremgår, er der en klar tilkendegivelse af, at brugerne er blevet mere selv-

stændige. 

 

25. Pædagogernes magtposition i forhold til brugerne: 

Mere tydelig: 6; mindre tydelig:17; større: 0; mindre: 15; brugerne udfordrer mere: 18; 

brugerne tilpasser sig:0; ingen ændring: 7 

 

Som det fremgår, mener en overvejende del pædagogerne, at deres magtposition bå-

de er mindre og mindre tydelig, ligesom de mener, at brugerne udfordrer magtpositio-

nen mere. 

 

26. Ændringer i brugernes indflydelsesfelter: 

Større indflydelse på personlige anliggender: 29; mindre indflydelse på personlige an-

liggender:0; større indflydelse på fælles anliggender: 30; mindre indflydelse på fælles 

anliggender:0; ingen ændringer: 2 

 

De fleste pædagoger er således af den opfattelse, at brugerne har fået større indflydel-

se både på de personlige anliggender og de fælles anliggender. 

 

27. Pædagogen arbejder med at inddrage brugerne i beslutninger vdr. personlige 

anliggender ved: 

At støtte brugerne i at give udtryk for deres behov: 34; at støtte brugerne i at komme 

frem med deres ønsker: 37; opfylder brugernes ønsker:10; støtter brugerne i at lære at 

udsætte behov:18; et fyldigt beslutningsgrundlag:17 

 

Inddragelsen i beslutninger vedrørende brugernes personlige anliggende arbejder pæ-

dagogerne med ved at støtte brugerne i at komme frem med deres ønsker og ved at 

støtte brugerne i at give udtryk for deres behov. Det har det primære fokus i udviklin-

gen af anerkendende pædagogik, mens det at lære brugerne både at give udtryk for 

deres behov og at kunne udsætte opfyldelsen af dem fylder mindre i det pædagogiske 

virke. Hvis man holder det sammen med spørgsmål 26 kan man tegne det billede at 

brugerne har fået større indflydelse på beslutninger vedrørende personlige anliggender 

og at grundlaget for det er at de får støtte til at give udtryk for deres behov og ønsker. 

 

28. Pædagogen arbejder med at inddrage brugerne i beslutninger vdr. fælles an-

liggender ved: 

At alle kommer til orde: 31; at brede grundlaget for beslutningen ud: 22; at spørge efter 

den enkeltes tilslutning:27; at undersøge om nogle er direkte imod:11; andet:1 

 

Pædagogens primære fokus er således at sørge for at alle kommer til orde og at alle 

får mulighed for at give sin mening til kende. Der ligger også en pædagogisk opgave i 

at brede grundlaget for beslutning ud. Når det gælder de fælles anliggender består den 

pædagogiske opgave i at sørge for at alle kommer til orde, at der er et bredt grundlag 

for beslutningen og at den enkelte bliver spurgt om sin tilkendegivelse.   

 

29. Brugerne har fået øget selvbestemmelse:  

Ja: 35; nej:1; ved ikke: 1 
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Her taler tallene for sig selv. Bortset fra 2 mener alle at brugerne har fået øget selvbe-

stemmelse. 

 

30. Brugerne har fået øget medbestemmelse: 

Ja: 35; nej 1; ved ikke:1 

 

Det samme gælder medbestemmelse. Så der er bred enighed om at brugerne har fået 

både øget selvbestemmelse og medbestemmelse. 

 

31. Hvem sørger for at fornuftens stemme får plads i beslutningsfeltet: 

Pædagogerne: 5; brugerne: 0; pædagoger og brugere i fællesskab: 32 

 

Som det fremgår, mener det store flertal af respondenter at det er pædagoger og bru-

gere i fællesskab, der sørger for at fornuftens stemme får plads, når der skal træffes 

beslutninger. Kun 5 svarer, at det er pædagogerne, der sørger for det. 

 

Det kollegiale samarbejdsfelt: 

Flere åbne konflikter: 8 

Færre konflikter:4 

Færre faglige refleksioner:0 

Flere faglige refleksioner:31 

Kun plads til succeshistorier:0 

Mere plads til forskellighed:24 

Mere opmærksomhed på at give hinanden respons:30 

 

Som det fremgår, har projektet medført, at der er flere faglige refleksioner og at pæda-

gogerne er mere opmærksomme på at give hinanden respons. Endvidere er der blevet 

mere plads til forskellighed. Hvis man sammenligner det med spørgsmål 7 og 17 er der 

god overensstemmelse mellem svarene på de tre spørgsmål og de giver til sammen et 

billede af, at det kollegiale fællesskab har udviklet sig til et forum for refleksion og re-

spons, hvor man kan komme med sin usikkerhed og tvivl og hvor der er plads til for-

skellighed. 

 

 

Organiseringen af projektet har givet muligheder for at udvikle anerkendende 

pædagogik i det daglige: 

Meget gode: 13; gode: 18; nogenlunde:3 

 

Disse svar tegner et billede af gode organisatoriske muligheder for at udvikle anerken-

dende pædagogik i det daglige og hvis man sammenholder det med spørgsmål 13 om 

sammenhængen mellem metodekurset og daglig praksis, så har der været gode mu-

ligheder for det, hvilket kan henføres til, at der har været gode rammer for den sam-

menhæng. 

 

Den ledelsesmæssige opbakning har været: 

Et pres: 0; meget støttende: 20; støttende: 12; mindre støttende: 2 
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Den ledelsesmæssige opbakning har således bredt set været en god støtte for pæda-

gogerne. 

 

Pædagogen er blevet inddraget i beslutninger vdr. projektets forløb og indhold: 

Mere end passende: 0; lige tilpas:30; mindre end passende: 2 

 

Pædagogerne er således blevet inddraget lige tilpas i projektets forløb og indhold, 

bortset fra 2, som angiver, at det har været mindre end passende. 

 

 

Forankringen af projektet 

 

Anerkendende pædagogik er en integreret del af daglig praksis: 

I høj grad: 28; i nogen grad:7 

 

Der er således ingen der svarer, at anerkendende pædagogik ikke er en integreret del. 

En mindre del mener det er sket i nogen grad, mens de fleste svarer at det er sket i høj 

grad. 

 

 

Der er lavet procedurer for at introducere nye medarbejdere til anerkendende 

pædagogik: 

Ja: 24; nej:8; ved ikke:3 

 

Der er 24, der svarer, at der er procedurer for introduktion af nye medarbejdere. 

 


