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Forskningsprojekt

• En del af projektet: ”At ha’ det godt” 
sammen med Pernille Juhl, Niklas Chimirri
og Kim Rasmusen (RUC), støttet af BUPL

• Fokus:
1. Børnenes følelsesmæssige tilstande 

(”hvordan har de det?”)

2. Det følelsesmæssige klima i hverdagen

3. Pædagogernes følelsesmæssige 
omsorgsarbejde

4. Udviklingen over tid



Fra læring til (følelsesmæssig) omsorg, behov 
og udvikling

• Nutiden barnesyn: ”Det kognitive barn” (Dion Sommer, i ”Leg, 
Dannelse og Udvikling”, 2015, s. 67)

• ”Omsorg kan alment betragtes som en virksomhed rettet mod et 
andet menneske med henblik på at imødekomme dette menneskes 
behov og velbefindende.” (Diderichsen 1991, s. 18)

• ”konstant mangelfuld omsorg vil få vidtrækkende negativ betydning 
for hele barnets udvikling.” (Sommer 1996, s. 93)
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Allan Schore: Vi bør ha’ fokus på den tidlige 
følelsesmæssige udvikling

”den vigtigste forudsætning for et tilfredsstillende liv som voksen er 
barndommens følelsesmæssige sundhed, dernæst barnets adfærd. Den 
mindst vigtige faktor er barnets intellektuelle udvikling.”

”husk, at det er den højre hjernehalvdel der er den vigtigste hvad angår 
reguleringen af følelser og indre tilstande og håndteringen af social 
interaktion.” 

”Lige nu er der for meget fokus på (…) funktionen af en senere udviklet 
venstre hjernehalvdel. Vuggestuer og børnehaver bør holde fokus på 
de sociale og følelsesmæssige erfaringer som støtter en sund udvikling 
af den højre hjernehalvdel, og særligt hvis børnene kommer meget 
tidligt i institution.”
https://www.letsgrowkids.org/blog/dr-allan-schore-early-relationships-lifelong-health

Thomas Gitz-Johansen               www.thomasgitz.dk                    Roskilde Universitet



Sue Gerhardt: Vigtigheden af den 
følelsesmæssige omsorg

• ”Tidlige oplevelser har en stærk virkning på babyens fysiologiske 
systemer, fordi de er så ufærdige og sarte. (…) Selv hjernen, som 
vokser hurtigst i de første halvandet år af livet, vil måske ikke udvikle 
sig tilfredsstillende, hvis babyen ikke får de rigtige vækstforhold.” 

• ”det, der synes at være mest afgørende for babyen, er den 
udstrækning, i hvilken forælderen eller omsorgspersonen er 
emotionelt tilgængelig og til stede for ham, er opmærksom på hans 
signaler og regulerer hans sindstilstande, hvilket er noget, babyen ikke 
selv kan gøre.” 

Sue Gerhardt, 2004, Kærlighed gør en forskel, s. 39
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Spædbarnsobservation

• Udviklet på Tavistock Instituttet i London af Esther Bick til 
træning af psykoanalytikere

• Senere anvendt som kvalitativ forskningsmetode i 
spædbarns indre verden

• Min træning: På uddannelsen til jungiansk 
psykoanalytiker ved Jung Instituttet i København

Esther Bick (1902-1983)



Indlevende observationsspørgsmål
at bevæge sig fra det ydre til det indre

• “Hvordan mon det er at være det vuggestuebarn lige nu?” 

• “Hvis det var mig, der stod eller sad og gjorde sådan, som det barn 
gør lige nu, hvordan ville jeg så have det?”

• ”Hvad føler jeg ved at sidde og kigge på barnet og dets voksne lige 
nu?” (bliver jeg glad, trist, anspændt, forvirret, m.m.)
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De helt nære observationer
så tæt på som muligt

Sophia [står] lænet ind over en hynde. (…) Hun siger ikke noget, men kigger bare. 
(…) Hun holder en grøn gummibold mellem hænderne, og mens hun kigger ud på 
rummet, leger hendes fingre langsomt med bolden. Hendes fingre bevæger sig 
langsomt hen over boldens overflade, som om hun mærker boldens form og 
konsistens. På et tidspunkt kommer der et stykke legetøj lavet af stof op på hynden 
(…), og Sophia tager legetøjet og lader igen fingrene lege roligt med det ved at 
holde det i hånden og lade fingrene mærke på det. Jeg får indtryk af, at hun med 
fingrene mærker på stoffets bløde overflade. Imens kigger hun ud på omgivelserne 
med en lille rynke i panden. Lidt senere mister hun både bold og stof-legetøj, og så 
begynder hendes fingre langsomt at mærke på hyndens kant, der er blød, og hvor 
der er en lille revne med en lynlås nede i. Imens bevæger hun nogle gange benene 
og underkroppen lidt fra side til side, som om hun øver musklerne lidt, eller måske 
som om hun mærker efter, hvordan det føles at bevæge sig sådan. Hendes øjne 
flytter sig ikke på noget tidspunkt fra, hvad der sker i rummet omkring hende, og 
hendes fingre lader til at føle og sanse, mens de bevæger sig langsomt rundt af sig 
selv. Hun siger ikke noget.
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Indlevelse i observationerne
at slutte fra det ydre til det indvendige

Jeg prøver at forestille mig, hvordan Sophia mon har det. Det er lidt 
svært, for der kommer ikke rigtig noget ud fra hende. Måske er det 
primære, at der ikke kommer noget ud fra hende, men at hun selv 
tager indtryk til sig med øjnene og fingrene og måske også fra kroppen, 
som hun bevæger lidt. Jeg får det indtryk, at hun er lidt afskærmet, og 
at hun står og tager indtryk ind og lader dem bundfælde sig inden i sig, 
indtil hun på et tidspunkt selv er parat til at have et mere aktivt samspil 
med omverdenen. Det virker, som om hun tager til sig, men at hun ikke 
er klar til at give noget fra sig, og mit indtryk er, at hun selv vil 
bestemme, hvilke og hvor mange indtryk og påvirkninger der kommer 
ind udefra.
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Brug af eget følelsessystem (modoverføring)
at spejle den andens følelser

Lisa sidder med en blå skovl i sandkassen ved siden af pigen Alicia. En 
lidt større pige kommer hen og tager skovlen. Lisa kigger op på hende, 
stivner et øjeblik, men reagerer ellers ikke. Måske vurderer Lisa, at den 
anden pige er for stor til, at hun kan gøre noget, og Lisas reaktion bliver 
ligesom indeni. (…) Lisa siger ikke noget, og hendes ansigtsudtryk 
ændrer sig næsten ikke. Men hendes øjenbryn sænkes lidt, og hendes 
læber bliver lidt “trutmund”, og jeg får indtryk af, at hun er ked af det; 
jeg mærker i hvert fald selv en lille gråd i brystet ved at se på hende. 
Lisa sidder lidt på kanten, og det virker så, som om hun kommer sig 
over hændelsen. 
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Den følelsesmæssige påvirkning af mig

”Supervisionen i går sidder stadig i kroppen på mig. Jeg har sovet 
meget dårligt i nat, og jeg føler mig absolut ikke frisk i dag. Jeg har på 
fornemmelsen, at jeg ikke har fået bearbejdet alt efter supervision i går. 
Der er stadig noget tilbage i kroppen. […] Jeg er træt og har brug for at 
hvile mig. Jeg må samle kræfter til at tage i vuggestuen i morgen. Det er 
ekstremt hårdt at tænke på, at det kan være, at en masse små børn i 
vuggestuer landet over måske sidder med følelser, der ligner dem, som 
jeg sidder med. Følelser af savn og følelser af den “tunghed”, som jeg 
selv har fået kontakt til. Det er en næsten ubærlig tanke. […] Jeg har lyst 
til at komme væk fra dette forskningsprojekt.”
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Den følelsesmæssige påvirkning af 
småbørnsobservatører generelt

• Esther Bick: “Modoverføringspresset er stærkere på børneterapeuter 
end på terapeuter, der arbejder med voksne” (1962, s. 30, egen 
oversættelse). 

• Ole Henrik Hansen: “Jeg kunne ikke mere til sidst. Jeg kunne ikke 
holde ud at observere, hvordan vi lærer små børn at afskære sig helt 
fra det emotionelle. Det var kun, fordi min kone kaldte mig en kryster, 
da jeg var ved at give helt op, at jeg fuldførte.” (Berlingske Tidende, 
28. april 2012). 

Derfor skal man undervejs gå i supervision og analytisk terapi!
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At være ”en sikker base”:
at være tilgængelig og responsiv snarere end igangsættende

Kirsten og Lene er i denne situation bestemt ikke passive, selvom de 
nærmest ikke tager nogle initiativer i kontakten til børnene. De er i stedet 
meget responsive, og børnenes henvendelser eller smil bliver altid 
besvaret. De er simpelthen til rådighed. Pigen Alicia klatrer rundt på Kirsten 
og virker til at have det dejligt sådan. Alicia er sikkert en smule utryg ved, at 
jeg er i rummet, men når hun er på Kirsten, virker hun glad. (…) Selvom de 
voksne ikke igangsætter noget, er det bestemt ikke et inaktivt rum. 
Børnene løber rundt og leger eller sidder hos Lene og Kirsten. Det virker 
som et rigtig godt rum at lege i [bl.a.] fordi Lene og Kirsten sidder der og er 
til rådighed, og responderer velvilligt på det, man giver dem. 
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Intersubjektivitet – et pædagogisk højdepunkt:
”jeg viser dig at jeg har opfanget hvordan du har det”

Kirsten er ved at skifte Sophia inde i puslerummet. (…) Under hele forløbet har de 
en lille “samtale” i gang. Samtalen foregår sådan, at Sophia udbryder en lyd, og at 
Kirsten straks “fanger” lyden og giver den tilbage til Sophia. Sophias lyde er typisk 
små udbrud, der kommer som en brummen inde fra hende. Det er ikke lyde, som 
starter langsomt og så bygger sig op eller ændrer tone og intensitet undervejs. Det 
er korte udbrud, der har en ret høj intensitet hele vejen. Kirstens udbrud kommer 
lige efter Sophias, og jeg får fornemmelsen af en vis “timing” fra Kirstens side; 
Sophias lyde kommer som små, kraftige udbrud, og Kirsten svarer med en 
hurtighed, der matcher fornemmelsen og intensiteten i Sophias lyde. Når Sophia 
giver en slags brummen fra sig, så kan Kirsten godt finde på at svare med et “ja”, 
men selvom Kirsten lyd er forskellig, så har hendes “ja” samme følelse af 
bestemthed og intensitet som Sophias oprindelige lyd, og “ja’et” kommer med en 
hurtighed, som matcher den rytme, som Sophias udbrud sætter. Det kræver altså 
en vis musikalitet fra Kirstens side at opfange Sophias lyde og at give dem tilbage 
med en tilsvarende tone, intensitet og hastighed. 



Brugen af kroppen og stemmen:
omsorgen for barnets følelsesliv

• På et tidspunkt sidder en af pædagogerne med Amalie i favnen, så Amalie 
lægger tæt op ad pædagogens bryst og kind. De er meget tæt, og Amalie 
bliver virkelig helt omsluttet af en beskyttende og trøstende krop. Hun 
virker trøstet, som hun hænger hen hos pædagogen, og hendes ansigt ser 
lidt træt ud med store øjne, der er våde af gråd. 

• Alicia, der er syg i dag og sidder med en sut i munden, begynder at græde. 
[…] Pædagogen Dorthe tager Alicia op til sig for at trøste hende. Lisa 
begynder også at græde, og nu står Dorthe med to børn, der begge klynker. 
Hun vugger dem og siger små trøstende lyde og kysser dem også lidt. 
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Der er rigtig meget gråd at høre på stuen i dag. Selv pigen Sophia, som jeg indtil nu næsten ikke har hørt 
græde, begynder at græde, da hun ser mig. (…) Pædagogen Malene henter nu maden ind på stuen, og jeg 
oplever, at jeg selv ser frem til, at madroen skal sænke sig over stuen, som den plejer at gøre. Det sker dog ikke 
helt, og under hele måltidet må de tre voksne håndtere den barnegråd, der kan komme fra snart det ene og 
snart det andet barn. Netop som hun har sat sig for at spise, hører Malene, at Marie er vågnet i sin barnevogn 
udenfor og er begyndt at græde. Malene ser opgivende ud og rejser sig og henter Marie. Hun kommer ind igen 
med Marie på armen og sætter sig ved bordet med Marie på skødet. Pigen Sophia ligger i sin barnevogn inde 
på stuen, og nu begynder hun at græde. Malene henter barnevognen hen til bordet, så hun nu sidder med 
Marie på skødet, mens hun vugger Sophia i barnevognen og giver to børn mad. Imens skal Malene også selv 
sørge for at få noget af maden at spise. Vibeke sidder ovre ved sit bord med fire små børn, hvoraf tre af dem 
skal mades. Der bliver roligere, mens de spiser, men lidt inde i måltidet begynder et af børnene at græde. 
Vibeke prøver at made ham med en ske, og drengen tager lidt mere mad til sig, men holder ikke op med at 
græde. I stedet bliver hans gråd højere og højere, indtil han sidder med vidtåben mund og græder. Hans mund 
er stadig halvt fyldt af mad, tårerne løber ned ad hans kinder, der er tilsølede af mad, og der er mad ned ad 
hans tøj. Pædagogmedhjælperen Susanne, der ikke er færdig med sin egen mad, kommer og tager drengen op 
og tager ham ind i puslerummet for at skifte ham. Han har lavet lort i bleen, viser det sig. (…) Da børnene har 
fået noget at spise, stopper gråden ikke. Næste skridt for personalet er at få alle dem, der skal sove nu, lagt i 
deres barnevogne og få dem til at sove. De voksne farer rundt og prøver at trøste dem, der begynder at 
græde, få gjort børnene rene efter maden (der er mange madrester på sådan nogle vuggestuebørn, efter at de 
har spist), få børnenes ble skiftet, give dem pyjamas på, få dem lagt i barnevogn og få barnevognen kørt ud i 
rummet, hvor de sover. Imens skal grædende børn hele tiden gøres rolige, så de ikke græder. Da Malene med 
et barn på armen passerer Marie, der sidder i en højstol, siger Malene med en meget bestemt stemme til 
Marie, at nu skal HUN ikke begynde at græde. Jeg har på fornemmelsen, at Malene her er ved at få nok, og at 
det stressniveau, som de grædende børn giver, er ved at gøre hende arrig. Lidt senere er nogle af børnene lagt 
i seng, så der er lidt mere ro på, men Marie, som nu sidder på gulvet med noget legetøj, begynder nu at græde 
en smule. Malenes ansigt ser surt ud, og hun når lige at sige et vredt ord til Marie, men hun tager sig så i det 
og siger noget venligt i stedet og får Marie sat på en madras med noget legetøj. Hun får dog i den stressede og 
hektiske atmosfære taget lidt for hårdt fat i Marie, og Marie begynder at græde. Selvom hun givetvis er 
stresset og træt og ved at få nok af grædende børn, må Malene igen få sit temperament under kontrol og gøre 
sig rolig og gøre nogle få rolige bevægelser og sige nogle få rolige ord, så Marie kan sidde lidt alene med 
legetøjet. Jeg er selv ret meget “rundt på gulvet” af den hektiske stemning og af børnegråden.



Mange nye børn på kort tid
et slidt personale – og observatør

Jeg lader mig synke ned i trætheden sammen med pædagogerne 
Malene og Dorthe, så jeg får ikke observeret ret meget i dag. Jeg har 
været meget i vuggestuen denne og sidste uge, og jeg har de seneste 
dage siddet og gennemgået mine noter. Det slider følelsesmæssigt på 
mig, og det gør mig udmattet. Pædagogmedhjælperen Susanne 
fortæller mig med en trist stemme, at selvom personalet giver alt, hvad 
de har, så kan de gå hjem med en følelse af at have svigtet børnene. (…) 
Pædagogen Malene fortæller mig så, at der snart starter en ny lille 
dreng på stuen, Niels. Jeg lægger derefter mærke til, at der er en smule 
frygt i personalets stemmer, når de taler om ham. Dels skulle der være 
nogle udfordringer med ham, og dels er de allerede kørt helt trætte af 
nye små børn. 
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Omsorgsarbejdet i præstationssamfundet
citater fra workshop om ”at ha det godt” i dagtilbud

• ”At drikke kaffe er for mig blevet synonym med ladhed. I en periode føler vi, 
at vi ikke må drikke kaffe.” (pædagog)

• ”Vi må ikke stå og snakke med hinanden. Vi skal hele tiden snakke med 
børnene.” (leder)

• ”Det er en udfordring, at vi hele tiden bliver vurderet af forældrene, der 
komme på samme tidspunkt hver dag.” (pædagog)

• ”Det er hele den offentlige sektor, der har fokus på præstation. Med den 
mistro, bliver det man yder bare mindre.” (leder)
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Et manglende fokus på ‘det væsentlige’
fra workshops med daginstitutionspersonale

• ”Når vi på ledelsesplan taler om ’kerneopgaven’, så taler vi om læring. Mellem os 
pædagoger og på institutionen, kan vi godt tale om os som mennesker, men vi 
kan ikke tale om det videre ud, og der føler vi os klemt.” (leder)

• ”Hvis vi ikke fortæller om, hvad rækkefølgen er i, hvad der er vigtigst, så kommer 
der til at stå  læreplaner over det hele. Vi har fuldstændig glemt det helt basale.” 
(pædagog)

• ”Vi har et fag, hvor det er svært at forklare hvad vi laver af det uhåndgribelige.” 
(pædagog)

• ”Lige nu er der fokus på sprogscreening, så jeg skal sørge for, at børnene kan 
præstere bedre på sprogscreeninger, men det koster et andet sted. I det er der 
børn, der tabes totalt.” (leder)
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Cirkler af Omsorg
Samfundsmæssige/politiske/økonomiske 

betingelser

Institution og ledelse

Pædagogfællesskab

Pædagog

Barn/Børn

”Hvis jeg 
bliver 

stresset, 
ender det i 

barnet.” 
(pædagog)
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