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Forord 

Det er læreren og pædagogen, som i sidste ende kan skabe praksisforbedringer til gavn for børn, 

tweens og teenagere. Det er en følge af uddelegering af pædagogiske opgaver. Innovative 

læringsmiljøer skabes derfor ikke udefra, men indefra.  

Udefra kommer der en vedvarende strøm af informationer, som kan medvirke til at styrke 

lærerens og pædagogens professionelle dømmekraft. Sådanne informationer risikerer imidlertid 

at blive opfattet som kommunikativt støj (‘blah-blah-blah’), hvis de ikke bliver koblet til lokale 

handlinger.  

De kan formodentlig kun blive til nyttig, pædagogisk viden, hvis læreren og pædagogen får tid til 

refleksion og lejlighed til at omsætte dem i praksis. Med det forbehold er hensigten med denne 

publikation at bidrage til udvikling af et fælles og konkret læringssyn.  

God fornøjelse med anvendelsen af den. 

Bent B. Andresen 

Maj 2015 
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1. Indledning 

I denne publikation præsenteres resultater af en udredning om et fælles pædagogisk grundlag og 

læringssyn, som er blevet til på initiativ af Fredericia Kommune. Den bygger på analyser af 

centrale dokumenter om børn og unges læring.  

Dokumentgrundlaget omfatter den kommunale politik på børne- og ungeområdet. Desuden 

omfatter det kommunale strategier vedr. inklusion, naturfag, mad, måltid og bevægelse samt 

digital dannelse. 

Problemfelt 

Børn og unge lærer gennem det, de foretager sig. Egentlig lærer de kun gennem det.  

Derfor er det væsentligt, hvad de foretager sig, og hvem de gør det sammen med. Hvilke 

aktiviteter skal børn og unge involvere sig i, og sammen med hvem skal de gøre det i lærings-

miljøerne? Det er en gennemgående problemstilling ved tilrettelæggelse af enhver form for 

pædagogisk praksis.  

Professionelle voksne kan fremme børn og unges læringsaktiviteter. Det er en grundlæggende 

forudsætning for al pædagogisk praksis.  

Ved begrebet læringssyn forstås fagprofessionelles mening om, hvilke aktiviteter der er bedst 

egnet til at fremme læring. Denne definition er ikke det eneste mulige, men den er enkel og 

omsættelig i praksis.  

Læsevejledning 

I denne publikation præsentes resultater af en analyse af et fælles og konkret læringssyn. 

Resultaterne udgør ikke bindende forskrifter, men input til lærerens og pædagogens selvstændige 

meningsdannelse.  

I afsnit 2 sammenfattes de væsentligste fund, og der opstilles fremadrettede anbefalinger. 

Afsnit 3 vedrører tilskyndelse til læring forstået som proces og resultat. I fokus er også 

indikationer på læring som kendskab, færdigheder, indstillinger og lærelyst. Desuden rettes 

søgelyset mod børn og unges lærelyst.  

Afsnit 4 vedrører forståelse af læringsaktiviteter og pædagogisk praksis. Der skelnes i den 

forbindelse mellem at forestå og forstå pædagogisk praksis. I fokus er forståelse baseret på 

veldefinerede fagbegreber og mål, som er relateret til praksis. 

I afsnit 5 afrundes udredningen. 
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2. Konklusion og anbefalinger 

På opdrag af Fredericia Kommune er der gennemført en udredning af mulighederne for at 

udvikle et fælles og enkelt læringssyn på grundlag af politik og strategi på 0-18-årsområdet. I 

dette afsnit sammenfattes de vigtigste fund. 

Hvad er læringssyn? 

Pædagogisk praksis forudsætter ikke indgående viden om, hvordan børn og unge lærer. Læreren 

og pædagogen behøver faktisk ikke at være eksperter i processerne, som foregår mellem ørene 

på børn og unge.  

Pædagogiske medarbejdere må derimod forstå de aktiviteter, som fører til udvikling og læring, 

og som de selv har indflydelse på. Det er en forudsætning for professionel tilrettelæggelse af 

læringsaktiviteter. 

Børn og unge lærer egentlig kun gennem det, de foretager sig. Derfor er det væsentligt at præge, 

hvad de foretager sig, og hvem de gør det sammen med. 

Ved begrebet læringssyn forstås fagprofessionelles mening om, hvilke aktiviteter der er bedst 

egnet til at fremme læring. Dette syn på børn og unges læring er ikke det eneste mulige, men der 

er enkelt og omsætteligt i praksis.  

Opfølgning – begrundet valg af læringsaktiviteter 

Begrebet læringsaktivitet anvendes i denne sammenhæng som overbegreb for handlinger, der 

giver børn og unge mulighed for at udvikle sig i henhold til gældende mål. Det siger næsten sig 

selv, at valg af disse aktiviteter må være velbegrundet.  

Hvilke aktiviteter skal børn og unge involvere sig i i læringsmiljøerne, og sammen med hvem kan 

de gøre det? Det er en gennemgående problemstilling ved tilrettelæggelse af enhver form for 

pædagogisk praksis. 

Opfølgning omfatter lærerens og pædagogens valg af metode. Ved begrebet metode forstås i 

denne sammenhæng en planmæssig fremgangsmåde i den hensigt at opfylde gældende mål.  

Læreren og pædagogen kan ikke benytte samme metoder på hele det område, som dækkes af 

vuggestue, børnehave, indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse. Det er 

nødvendigt at anvende forskellige metoder, fordi der er forskel på børn og unge.  

I de fleste tilfælde kan læreren og pædagogen vælge blandt flere forskellige metoder. For at gøre 

det må de overveje og forstå konsekvenserne af at handle på bestemte måder under givne vilkår.  

På grundlag af heraf kan de begrunde deres valg af metode. Erfaringer med pædagogisk praksis 

er sjældent tilstrækkelig til at begrunde nye metodevalg. Læreren og pædagogen har jo ikke gjort 

erfaringer med nye tiltag, inden de har prøvet dem.  
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Det er heller ikke nok blot at henvise til egen interesse. Det kan meget vel tænkes, at det kun er 

den voksne, som synes, at en bestemt aktivitet er interessant. 

Når læreren og pædagogen begrunder læringsaktiviteter, må de overveje spørgsmål som disse: Er 

det noget, de tror, eller noget, de ved? Er det kort sagt påstand eller faktum?  

Læreren og pædagogen må vide, hvilke fakta, om overhovedet, der er grundlag for deres 

aktivitetsvalg. Uden kendskab til fakta er han/hun jo blot endnu en person med en holdning.  

Opfølgning – italesættelse af brugbare mål 

En af de største udfordringer ved uddelegering af den pædagogiske indsats er, at beslutnings-

tagere og medarbejdere har forskellig forståelse af målene hermed. En medvirkende årsag hertil 

kan være, at nogle grundlæggende mål er højtklingende.  

Hermed menes, at de:  

1. lyder rigtig godt 

2. er relativt værdiløse i lærerens og pædagogens praksis.  

Det første punkt taler for at fastholde målene. Desuden bidrager de til at opfylde Servicelovens 

krav om udarbejdelse af en sammenhængende politik for børn og unge. 

Det andet punkt betyder, at målene ikke kan bruges til at vurdere, om og i hvilket omfang de 

bliver opfyldt. Det er der grund til at gøre noget ved. 

Eksempelvis er et højtklingende mål, at alle børn og unge skal dannes til at være aktive deltagere 

i samfundets fællesskaber. Hvad skal der til for at blive en ’aktiv deltager’, og hvornår og hvor-

dan vil man konstatere det?  

Der er behov for at beskrive mere konkrete indikationer på målopfyldelsen. Faggruppen for skole 

og dagtilbud må sørge for, at de grundlæggende mål er brugbare for læreren og pædagogen, hvis 

målene skal præge pædagogisk hverdagspraksis og ikke blot de politiske udmeldinger. 

Et andet højtklingende mål er, at børn og unges sociale baggrund skal have langt mindre 

betydning for deres uddannelsesforløb og -udbytte end hidtil. Hvad er kriteriet for, at den er 

’langt mindre’?  

Læringsaktiviteterne må være synlige i den forstand, at læreren og pædagogen ved, at de foregår 

efter hensigten. De må derfor på forhånd gøre sig klart, hvilke tegn eller indikatorer, de kan rette 

blikket mod.  

En operationalisering af højtklingende mål kan klargøre, hvad læreren og pædagogen skal være 

opmærksomme på, når de forestår pædagogisk praksis. Denne udredning indeholder konkrete 

forslag til, hvad der lokalt kan gøres for at italesætte tegn og indikatorer på læringsområdet. 
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Det kan ske under hensyntagen til sigtet med voksenplanlagte og andre aktiviteter for 0-18-årige. 

I publikationen præsenteres et bud på, hvad der må gøres for at afklare dette.  

Udgangspunktet for dette arbejde er at konkretisere eksisterende højtklingende, pædagogiske 

målbeskrivelser på børne- og ungeområdet, så de får øget værdi i praksis. Afklaring og itale-

sættelse heraf udgør den direkte vej til – indefra – at udvikle et fælles og konkret læringssyn. 
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3. Tilskyndelse til læring 

Læring er ikke en hvilken som helst aktivitet, men en aktivitet der gør en forskel. Forskellen 

kommer bl.a. til udtryk ved, at børn og unge efterhånden kan og ved mere, end da de første gang 

gik ind ad døren. 

Selve begrebet læring er grundlæggende et flertydigt begreb, fordi det både betegner en i gang-

værende aktivitet og et slutresultat. I tale og på skrift er det derfor nødvendigt at gøre op-

mærksom på, om læring anvendes i betydningen ’det lærte’ eller ’læreproces’.  

Det lærte 

Det lærte kan være er et mål i sig selv. Sådanne mål motiverer til at gøre en indsats i udviklings-

øjemed. 

Desuden kan det lærte være en følgevirkning ved andre typer indsats. Mange aktiviteter, 

herunder arbejde, bliver i dag betragtet i livslangt læringsperspektiv. 

I sådanne tilfælde kan man opfatte det lærte som en sidegevinst. For eksempel betegner begrebet 

leg en type aktivitet, som ikke har noget formål i sig selv, men som alligevel giver de legende 

mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. 

Når læreren og pædagogen – hver for sig og i fællesskab – vil tilskynde til læring, kan de over-

veje et pædagogisk dilemma. Vil de overvejende tilskynde til direkte læring, eller vil de hellere 

tilskynde til indirekte læring, hvor det lærte er en sidegevinst ved andre aktiviteter? 

På baggrund heraf kan de skabe en passende balance mellem direkte og indirekte læring. Denne 

balance må fastlægges fra situation til situation under passende hensyntagen til mål og alders-

gruppe (skema 1). 

Skema 1. Direkte og indirekte læring 

Læringsform Typiske eksempler Dimensioner 

Indirekte Leg Underholdende, social, lærerig 

Direkte Undervisning Formidlende, social, lærerig 

Det fremgår, at indirekte læring kan have legenes karakteristika. Som sådan er den under-

holdende. Det er jo dybest set formålet med børn og unges spontane lege.  

Det må også gerne være sjovt at lære i undervisningssituationer, men det er ikke det primære 

formål. Leg er den eneste aktivitet, hvor målet først og fremmest er underholdning.   

Leg kan forudsætte læring. Et eksempel er børn og unges regellege, som forudsætter, at de 

forstår reglerne. I nogle tilfælde kan de voksne godt undervise børn og unge i sådanne regler, 

men aktiviteten er i så fald kortvarig og tilrettelagt med sigte på at øge underholdningsværdien. 
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En aktivitet er undervisning, hvis der er en underviser, som kan initiere og formidle. En ’under-

viser’ er egentlig en, som ’viser til rette’ i en samtale imellem to personer.  

For godt to hundrede år siden indså politikerne, at behovet for at vise børn og unge til rette var så 

stort, at det var nødvendigt at supplere indirekte læring med mere direkte læringsformer. Det har 

udviklet sig til nutidens pligtige undervisning, som foregår 200 halve dage om året i både fysiske 

og digitale læringsmiljøer.  

Den anden læringsform, indirekte læring, har stadigvæk det største omfang, fordi den foregår på 

skoledage, både i skoletiden og den anden halvdel af disse dage. Derudover foregår den jo 165 

hele dage årligt.  

Leg og undervisning 

I snart mange år har det været almindeligt at opfatte børnehaven som et sted, hvor de ansatte til-

skynder til ’fri leg’. Skolen blev derimod opfattet som et sted, hvor de overvejende underviser, 

og fritidstilbuddet som et sted, hvor de tilskynder til leg og lign.  

Ved nærmere overvejelse foregår der som nævnt læring samtlige steder. Derfor er der grund til at 

bryde med vanetænkningen på området. Hverken leg eller læring er forbeholdt bestemte 

matrikler.  

Leg og undervisning repræsenterer to forskellige synsvinkler, dvs. mening om læreprocesser og 

deres resultater. Med henblik på at fuldstændiggøre forståelsen er det nødvendigt hele tiden at 

veksle mellem dem.  

I den ene rettes søgelyset mod, at læring er præget af den frie legs karakteristika. I den anden 

rettes det mod, at læring er præget af undervisningens karakteristika. 

På et tidspunkt blev det udbredt at tale om ’leg og læring’. Ordet og kan forbinde to ens typer af 

begreber, men det er ikke berettiget i denne sammenhæng, da læring udgør et overbegreb.  

Det svarer til, at det er fint at tale om ’æbler og bananer’, mens det er en kategorifejl at tale om 

’frugt og bananer’, fordi ’frugt’ jo er et overbegreb for ’bananer’. 

Det er mere meningsfuldt at sammenholde ’leg og undervisning’, fordi begge bidrager til børn og 

unges læring (som illustreret i tabel 2). Når alt kommer til alt er de 0-18-åriges læreprocesser 

således både præget af legens og undervisningens karakteristika. 

Læreprocesser 

Læreprocesser kan i denne sammenhæng afgrænses med henblik på 0-18 årige. Selve begrebet 

kan defineres som en aktivitet, hvor de hver især modificerer eller udvider deres kendskab, 

kunnen, indstilling og lærelyst.  
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Der er en tæt sammenhæng mellem børn og unges kendskab og kunnen. Det er typisk ikke nok, 

at de ved uden at kunne. Færdighed uden viden er for det meste heller ikke tilsigtet. 

Begrebet indstilling betegner forholdsvis permanente overbevisninger. Overbevisningerne udgør 

et handlingsberedskab. Det siger næsten sig selv, at der er tæt sammenhæng mellem dette 

beredskab og det, børn og unge er stemt for at gøre. 

I de sidste 40 år er begrebet kompetence blevet anvendt mere og mere som samlebetegnelse for 

læringsudbytte og handlingsberedskab. Børn og unge forventes at blive kompetente, herunder at 

kunne overveje og bruge det, de har lært sig. 

Kompetence kan i princippet iagttages gennem det, de foretager sig i forskellige situationer. Den 

afhænger af deres tro på egen formåen. Helt konkret afhænger det af, om og i hvilket omfang de 

tror, at de er i stand til at klare kommende opgaver.  

Der er en sammenhæng mellem børn og unges tro på egen formåen og det, de rent faktisk gør. 

Ringe tro på egen formåen kan både nedsætte deres lærelyst og brug af det lærte bagefter.  

Omvendt kan relativt stor tiltro medføre, at børn og unge både bruger deres kompetencer og øger 

deres lyst til at lære. Deres selvværd på dette område kommer bl.a. til udtryk i deres fortællinger 

om egen formåen.  

Lyst til at lære præger det, de fortæller om hidtidige og kommende læringsaktiviteter. Det er 

derfor vigtigt at lytte til deres stemme. 

Det kan man i nogle tilfælde gøre ved at stille sig i døren, når de henholdsvis går ind til og 

kommer ud fra en aktivitet. Hvilken forskel, om overhovedet, er der på det, de fortæller før og 

efter aktiviteten? 

Ligeværd 

Alle børn skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau. Det er den 

grundlæggende præmis i Salamanca-erklæringen. 

Den skelner ikke mellem piger og drenge. Indsatsen må omfatte samtlige børn uanset køn.  

I Fredericia Kommune er der – i lighed med andre kommuner – relativt store forskelle på drenge 

og pigers trivsel og synlighed i de pædagogiske dagtilbud. Denne kønsforskel findes også på 

skoleområdet.  

Allerede fra første dag i institutionerne påvirkes drenge og piger af, at der er forskellige 

forventninger til deres udvikling, læring og trivsel. Trods bestræbelserne herpå kniber det med at 

inkludere børn og unge af hankøn i læringsmiljøerne. 
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Når det kommer til stykket, bliver pigerne favoriseret. Sprogligt knækker mange piger koden, 

mens nogle af drengene knækker halsen. Efterfølgende får drenge i gennemsnit mindre ud-

dannelse end piger.  

Læringssynet angår børns læring i pædagogiske dagtilbud. Det angår også elever, som 

frekventerer børnehaveklassen og opefter. En forbedring kan bestå i at tilpasse dette læringssyn 

med henblik på at skabe ligeværdige læringsvilkår for drenge og piger. 

Indikationer på læring 

Lærerens og pædagogens mening om – og tilskyndelse til – læring må være baseret på fakta. 

Uden kendskab til fakta er man blot endnu en person med en holdning.  

En aktivitet kan fx begrundes i, at et emne er interessant at beskæftige sig med. I så fald er det 

ikke tilstrækkeligt blot at henvise til voksnes interesse. Det kan jo tænkes, at det kun er læreren 

eller pædagogen, som synes, at en bestemt aktivitet er interessant. 

Erfaringer med pædagogisk samspil er normalt heller ikke en tilstrækkelig begrundelse. Læreren 

og pædagogen har jo ikke gjort erfaringer med nye tiltag, inden de har prøvet dem.  

Praksisrelevante begrundelser forudsætter synlige tegn på børn og unges læring. Højtklingende 

mål som personlig og alsidig udvikling, social kompetence, faglig kompetence og lærings-

parathed kan ikke stå alene i denne sammenhæng.  

Mere brugbare er klare indikationer på, at børn og unge er i gang med en læreproces. Læreren og 

pædagogen må som nævnt fokusere på deres udvikling af kendskab, kunnen, indstilling og lære-

lyst (skema 2). 

Skema 2. Fire læringsaspekter  

Aspekt Det børn og unge 

Kendskab … ved om noget 

Kunnen … selv formår at gøre 

Indstilling … er stemt for 

Lærelyst … fortæller om egen formåen 

Hver for sig og tilsammen giver information om de fire aspekter (i skema2) viden om børn og 

unges læringspotentialer. I princippet kan enhver planmæssig aktivitet begynde med indhentning 

og analyse af sådanne informationer.  

Imens en aktivitet foregår, kan læreren og pædagogen også indhente og analysere information 

om den. Herigennem kan de få vished for, at aktiviteten foregår som planlagt. Når det mod 

forventning ikke sker, har de også et grundlag for at justere balancen mellem direkte og indirekte 

læring. 
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Deres forståelse må omfatte indsatsen for børn og unge, som har særlige behov for vejledning og 

støtte i læringsmiljøerne. Herigennem kan den medvirke til at undgå, at pædagogiske 

udfordringer bliver større på både kort, mellemlang eller længere sigt. 

Pædagogen og læreren kan i den forbindelse rette søgelyst mod barnets og den unges potentialer. 

Dette med særligt henblik på at mindske risikoen for, at de mister lærelyst.  

Et er, at læreren og pædagogen forestår læringsaktiviteter; noget andet er, at de forstår dem. 

Praksisforståelse omfatter viden om, hvad der skal til, for at børn og unge udvikler sig godt, er 

veltilpasse og bevarer lysten til læring.  
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4. Forståelse af læringsaktiviteter 

Det kan skabe udfordringer i (tvær-)professionelt samarbejde, hvis aktørerne taler i øst og vest 

om målene, fordi de ikke har udviklet et fælles fagsprog. Samarbejdet kan også blive udfordret, 

hvis læreren eller pædagogen misforstår sine kollegaer, fordi de opfatter målene forskelligt. 

Fagbegreber 

Det er der risiko for, hvis praksis bliver beskrevet ved hjælp af abstrakte fagbegreber. Denne 

type begreber henviser jo ikke direkte til den pædagogiske virkelighed.  

Henvisende ord er generelt lettere at forstå, fordi de peger på konkrete fænomener i den sanselige 

virkelighed, fx sandkasse og iPad. Man kan se begge dele i læringsmiljøerne. Man kan derimod 

ikke se begreber som strategitænkning, lærende organisation eller børnekultur.  

Det kaldes en kategorifejl, hvis man uforvarende sammenblander de to typer begreber. For at 

undgå det er der behov for fagbegreber, der har forbindelse til de aktiviteter i dagligdagen, som 

de angår.  

Denne sammenhæng må man selv skabe i et pædagogisk praksisfællesskab. Det kan bl.a. ske i 

forbindelse med afklaring af målene for indsatsen for de 0-18-årige. 

Pædagogiske mål, som henviser til noget, man stræber efter i den pædagogiske praksis, må 

kunne relateres til denne praksis. Hvis de er relativt uhåndgribelige, er det ikke let at afgøre, 

hvad sigtet med en aktivitet egentligt er.  

Målbeskrivelser 

En del målbeskrivelser udtrykker imidlertid højtklingende forhåbninger. Herved forstås mål, som 

lyder godt, men er relativt værdiløse i praksis.  

Kommunefarvede mål er typisk et mix af højtklingende og praksisrelaterede mål. De omfatter 

dels skildringer af højtklingende visioner og holdninger, dels fremstillinger af konkrete, 

ønskværdige situationer.  

Et eksempel er et generelt mål om, at børn og unges sociale baggrund skal have langt mindre 

betydning for deres uddannelsesforløb og -udbytte end hidtil. Her veksles ubesværet mellem 

ønsket om at reducere betydningen af social baggrund og beskrivelse af en fremtidig situation, 

hvor den er ’langt mindre’. 

Hvordan kan læreren og pædagogen vide, om betydningen er ’langt mindre’ eller det modsatte? 

For at udvikle praksisrelevante mål kan de gøre de generelle mål operationelle, dvs. klar til at 

blive brugt.  

Flere eksempler på målbeskrivelser er vist i skema 3. 
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Skema 3. Eksempler på målbeskrivelser i Fredericia Kommune1 

Generelt mål Centrale elementer 

Fællesskab  Forme aktive deltagere 

 Skabe deltagelsesmuligheder 

Deltagelse  Danne alle børn og unge  

 Aktive deltagere i samfundets fællesskaber 

Relationer  Børn og unge er trygge 

 Sikre stærke fællesskaber 

Faglighed  Få ungdomsuddannelse 

Også socialgruppe 4-5 

Interesser  Stimulere børn og unges interesser 

 Inddrage disse interesser 

Ligeværd  Pædagogiske løsninger målrettet samtlige børn og unge 

 Udfordre alle til at tage aktivt del i samfundet 

Forebyggelse  Tidlig, sammenhængende indsats 

 Imødegå at problemer øges på sigt 

Støtte  Støtte børn og unge med særlige behov 

Støtte meget dygtige børn og unge 

Potentialer  Have øje for børn og unges ressourcer 

 Støtte udvikling heraf 

Sundhed 

 
 Fremme børn og unges fysiske aktivitet  

 Fremme gode mad- og måltidsvaner 

Naturfag 

 
 Børn og unge er engagerede og fagligt dygtige 

 De kendes på en høj grad af miljøbevidsthed 

Digital dannelse 

 
 Betjeningsfærdigheder og kendskab til digitale udtryk 

 Kompetencer i forhold til kritisk informationssøgning 

Det fremgår af skema 3, at alle mål er fastlagt på et relativt overordnet plan. Hvis de skal have 

direkte praktisk betydning, har læreren og pædagogen behov for at operationalisere dem. 

Det kan de bl.a. gøre ved at beskrive indikatorer eller tegn. En indikator er noget, som læreren og 

pædagogen kan iagttage ved at optælle eller måle det. Med et tegn menes noget, de kan iagttage 

ved at se eller høre det.  

Det siger næsten sig selv, at jo bedre, læreren og pædagogen forstår og kender disse indikationer, 

jo bedre muligheder har de for at gribe ind, hvis børn og unge går glip af læringsoplevelser. 

                                                 
1
 Dokumentgrundlaget omfatter den kommunale politik på børne- og ungeområdet. Desuden omfatter den 

kommunale strategier vedr. inklusion, naturfag, mad, måltid og bevægelse samt digital dannelse. 
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Tegn på fællesskab 

I det følgende gives et eksempel vedrørende det kommunale mål fælleskab (jf. skema 3). 

Information på dette område kan indhentes ved at observere børn og unges samspil i 

læringsmiljøet og ved at spørge dem om, hvordan de oplever dette.  

Læreren og pædagogen kan vælge mange forskellige fremgangsmåder for at synliggøre 

deltagelsesmuligheder for forskellige aldersgrupper, hvilket er illustreret i skema 4. 

Skema 4. Synligt fællesskab 

Alle de lidt større børn er med i længerevarende lege i børnehaven. De formår at tage kontakt til 

hinanden, når de gerne vil lege, og at løsekonflikter, som opstår i forbindelse hermed. 

Alle tweens indgår i længerevarende samspil med andre elever, når de opholder sig på skolen. De 

formår at tage kontakt til hinanden om skolearbejde og fritidsinteresser – og undgår mobning i det 

fysiske og digitale læringsmiljø 

Samtlige teenagerne har et tæt samspil med mindst to andre elever på skolen. De formår at tage 

kontakt til hinanden om faglige og personlige forhold, og de danner ikke kliker. 

Læren og pædagogen kan overveje at synliggøre samspillet i drenge- og pigegruppen hver for 

sig. Der er nemlig belæg for, at børn indtil en vis alder foretrækker at lege med andre af sammen 

køn.  

Hvis de selv kan vælge, vil de i mange tilfælde danne fælleskaber for piger og drenge. Det 

ændrer sig, når de kommer i puberteten, men det er en anden historie. 

Hvis der er tegn på, at enkelte børn, tweens eller teenagere er uden for fælleskabet eller decideret 

ensomme, er der behov for hurtig opfølgning, herunder at styrke mulighederne for at de alle kan 

komme rigtigt med i fællesskabet.  

I gennemsnit er én ud af tyve tweens eller teenagere ensomme i Danmark. I deres læringsmiljøer 

har de ingen ’bedste venner’, og de er heller ikke er blandt dem, ’andre gerne vil være sammen 

med’. 

Ved opfølgningen kan læreren og pædagogen – som omtalt i afsnit 3 – sætte evaluerbare mål for 

disse børn og unges: 

 kendskab 

 kunnen 

 indstilling 

 lærelyst. 

Læreren eller pædagogen kan fx fastsætte mål for udvikling af kendskab til taleture (i dialogen 

med andre), (med-)bestemmelse eller sikker adfærd på internettet.  
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De kan fx også fastsætte mål for udvikling af færdigheder i at udtrykker sig, lave (lege-)aftaler, 

håndtere uvenskab eller konflikter.  

Det samme gælder børn og unges indstilling i forhold til at være venner, ’lege’ med hinanden og 

overhovedet tage initiativ til – og vise interesser for – samværet med jævnaldrende.  

Endvidere kan læreren og pædagogen fastsætte mål for disse børn og unges lyst til at lære at 

blive bedre på de omtalte områder. Det siger næsten sig selv, at konkrete mål først kan 

fastsættes, efter at læreren og pædagogen har: 

1) indhentet og analyseret information om aktiv deltagelse i fællesskabet 

2) konstateret et behov for at forbedre deltagelsesmulighederne (for nogle udsatte børn eller 

unge). 
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5. Afrunding 

I denne publikation behandles tiltag for at udvikle et konkret og fælles læringssyn. Læringssynet 

omfatter selvstændig meningsdannelse om det pædagogiske grundlag for indsatsen for 0-18-

årige. 

Den professionelle dømmekraft indebærer, at læreren og pædagogen undgår ’synsninger’, som 

udtrykker ubegrundede antagelser eller snæversyn. Den betyder også et opgør med bedreviden, 

hvor der naivt generaliseres ud fra enkeltstående fortilfælde. 

Fortilfælde er sociale konstruktioner. En gang i tidens løb har en gruppe medarbejdere valgt at 

gøre tingene på en bestemt måde, men det behøver ikke at være den bedste måde. Professionel 

dømmekraft kan bruges til at afgøre, hvad det er bedst at gøre fremover.  

Inden man overvejer sådanne spørgsmål, er det relevant at overveje et andet spørgsmål, nemlig 

hvad man vil opnå? Det vedrører sigtet med voksenplanlagte og andre typer aktiviteter, som 

direkte eller indirekte fører til, at børn og unge lærer noget. 

I det foregående er givet en række bud på, hvad der må gøres for at afklare dette. Udgangs-

punktet for dette arbejde er, at højtklingende målformuleringer typisk lyder godt, men har ringe 

værdi i praksis.  

Faggruppen for skole og dagtilbud må derfor sørge for, at de grundlæggende mål er konkrete og 

fælles, hvis de skal præge pædagogisk hverdagspraksis og ikke bare de politiske udmeldinger. 

Læringsaktiviteterne må synliggøres, så læreren og pædagogen kan få vished for, at aktiviteterne 

foregår efter hensigten. De må derfor på forhånd gøre sig klart, hvilke tegn eller indikatorer, der 

er velegnet til det.  

Afklaring og italesættelse heraf udgør den direkte vej til indefra i institutionerne at udvikle et 

fælles og konkret læringssyn. 


