
Selv om velfærdssamfundet kæmper for at få alle med, vokser risikoen for at børn bliver hægtet af 

allerede i daginstitutionen. Et stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet tager fat på 

den nedarvede sociale ulighed.
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* Alle, der har sat deres ben i en børnehave, genkender billedet 

af drengen, der ikke kan finde ud af at lege med de andre 

børn og hele tiden kommer op og slås. Eller pigen, der klæber 

til pædagogen, og som ikke ser ud til at have lyst til at lege 

eller prøve noget nyt. De er de udsatte børn, som på trods af 

massiv økonomisk omfordeling og et af verdens mest solidariske 

skole- og uddannelsessystemer er i stor risiko for at blive hægtet 

af. Efter al sandsynlighed har de problemerne med hjemmefra, 

og efter al sandsynlighed tager de dem med sig op i skolen og 

videre ud i et liv med arbejdsløshed og sociale problemer.

Kan vi gøre noget for, at børnene fra de socialt udsatte hjem 

får lige så gode muligheder for at blive nysgerrige, kreative og 

velfungerende som de andre børn? En af Danmarks førende 

forskere i social arv svarer ja. Men kun hvis vi tager fat helt nede 

ved roden og arbejder målrettet imod den sociale arvs negative 

konsekvenser allerede i daginstitutionen. Lektor Bente jensen fra 

Danmarks Pædagogiske Universitet står i spidsen for forsknings-

projektet Handlekompetencer i Pædagogisk Arbejde med socialt 

udsatte børn og unge (HPA), som gennem samarbejde mellem 

forskere, konsulenter, pædagoger og daginstitutionsledere 

undersøger nye muligheder for at rykke den negative sociale 

arv op ved roden.

DEN NEDARVEDE ULIGHED

Roden er daginstitutionen. Her finder vi 85 procent af alle børn 

i alderen 0-2 år og 95 procent af alle 3-6-årige. Ved at ændre 

grundlæggende på måden, vi tænker og arbejder med pædago-

gikken på i institutionerne, kan vi sikre, at alle børn – også de 

socialt udsatte – får chancen for at blive kreative og nysgerrige og 

for at udvikle nye kompetencer. Ifølge Bente jensen er måden, 

vi prøver at hjælpe de udsatte børn i daginstitutionerne på, 

ofte logisk og nærliggende, men ikke desto mindre nyttesløs: 

Vi giver det enkelte barn det, vi tror, det mangler. Pigen, der har 

et dårligt sprog, ryger til talepædagog, og drengen, der ikke kan 

finde ud af at lege med de andre, bliver mandsopdækket af en 

støttepædagog. Uanset hvor nærliggende metoden kan virke, 

mener Bente jensen ikke, at den tager højde for det, problemet 

dybest set handler om: den nedarvede ulighed. 

”De socialt udsatte møder fra vugge til grav resten af samfun-

det som tabere, der ikke kan leve op til de krav og forventninger, 

de er udsat for. Det giver dem en identitet som socialt udsatte, 

som man ikke kan løse på et individuelt plan”. Allerede i dagin-

stitutionen får børnene fra de socialt udsatte hjem oplevelsen 

af at være mindre privilegerede og have færre muligheder end 

de andre børn. 

fOKUS PÅ fEJL OG MANGLER

Bente jensen mener, at oplevelsen af at være underprivilegeret 

præger barnet grundlæggende, og det er derfor her, hun mener, 

man bør sætte ind. Hun fremdrager en klassisk samtalesituation 

som eksempel: 

”De socialt udsatte møder fra vugge til grav resten af samfundet 

som tabere, der ikke kan leve op til de krav og forventninger, 

de er udsat for.”

SOCIaL arV

Børnene sidder i en rundkreds mandag formiddag og 

fortæller om, hvad de har lavet i ferien. En har været på La 

Santa Sport eller i Lalandia og fortæller om tennisbaner og 

swimmingpools. En anden har været i Dyrehaven og taler om 

kronhjorte, og en tredje har spillet på sin nye PlayStation. Et af 

børnene siger ingenting, uanset hvor meget pædagogerne pres-

ser på. Pædagogerne konkluderer – blandt andet på baggrund 

af deres kendskab til barnets problemfyldte hjem – at barnet 

har nogle grundlæggende udviklingsmæssige mangler. Det har 

først og fremmest brug for en masse omsorg, og når det så har 

fået tillid til sine omgivelser, bør det sendes til talepædagog, så 

det kan komme op på de andres børns sproglige niveau. Hvis 

barnet i øvrigt er et af de børn, som har svært ved at lege med 

de andre og roder sig ud i en masse konflikter, kan det være, 

pædagogerne også sørger for at få bevilget en støttepædagog, 

der kan mandsopdække barnet og lære det at fungere med 

sine omgivelser.

Med andre ord en tilgang, der fokuserer på barnets fejl og 

mangler og på, hvordan barnet kan få de evner, som det tydelig-

vis mangler. ”Det er udtryk for en pædagogisk tænkemåde, som 

man i vid udstrækning forlod i 70’erne, og som pædagogerne 

selv til hver en tid ville forsværge,” siger Bente jensen. Metoden 

bliver også beskrevet som tankpasser-pædagogik, altså en fore-

stilling om, at modtageren i den pædagogiske situation er som 

en benzin-sulten bil, der bare skal have fyldt prædefineret viden 

eller evner på for at kunne køre ud og møde verden. Men selvom 

pædagogerne i overvejende grad har forladt den tilgang, bliver 

den alligevel fundet frem, når det gælder de udsatte. 

”Problemet er,” siger Bente jensen ”at det er med til at ud-

stille det udsatte barn og cementere barnets følelse af at være 

udenfor. Man peger på barnet og siger, at det ikke har noget 

sprog, fordi det aldrig siger noget. Dermed graver man den 

nedarvede sociale grøft mellem det mindre privilegerede barn 

og det mere privilegerede fællesskab endnu dybere. Min påstand 

vil være, at det stille barn ikke siger noget, fordi det ikke har 

noget at fortælle. Eller at det, som barnet vil fortælle, ikke bliver 

anerkendt som relevant i institutionen. Hvor de andre børn har 

været på spændende ferier eller spillet spil med deres forældre, 

har det stille barn måske bare været overladt til sig selv.”  

”Man graver den nedarvede sociale grøft mellem det mindre 

privilegerede barn og det mere privilegerede fællesskab 

endnu dybere.”
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fÆLLESSKAB fREM fOR TANKPASSERE

I stedet for at sende barnet til en pædagogisk tankstation i form 

af en støttepædagog, en talepædagog eller en adfærdspsykolog, 

mener Bente jensen, at institutionen skal forsøge at skabe et 

fællesskab, som alle børnene kan deltage i. Man skal med 

andre ord skabe en verden sammen i institutionen. ”Man kan 

selvfølgelig ikke undgå at tage omverdenen og ens erfaringer 

med ind i institutionen. Men det afgørende er, at man skaber et 

fællesskab, som alle børnene uanset baggrund og oplevelser har 

mulighed for at deltage i. I stedet for at sætte støttepædagogen 

til at mandsopdække problembarnet, kan man bruge vedkom-

mende til at arbejde med en større gruppe børn. Og når man 

sidder i rundkreds og taler sammen, kan man som pædagog 

gøre en særlig indsats for, at det bliver muligt for alle børnene 

at deltage. Det kan for eksempel helt oplagt være ved at tale om 

noget, man har lavet sammen i stedet for emner, der udstiller 

dem, der ikke har de samme muligheder. 

Et helt centralt punkt i Bente jensens arbejde er læsning og 

historiefortælling. Det er her man bruger sproget til at udvikle 

tænkning, undersøgelse og refleksion hos børnene. ”De fleste 

pædagoger læser for børnene, men det er helt afgørende, at 

læsningen bliver et rum, som alle børnene kan deltage i. Man 

kommer nogle gange til at udelukke nogle, hvis de ikke kan 

koncentrere sig og ødelægger situationen for de andre børn. 

Så er det lettere at sende barnet ind ved siden af for flertallets 

skyld end at ændre på selve situationen”. En måde at ændre 

situationen på er at inddrage børnene mere aktivt og forsøge at 

finde en fortælleform, som alle børnene kan deltage i. Det kan 

for eksempel være ved at lege med sproget og lade børnene få 

indflydelse på historien og fortællingen.

IDENTITET SOM UDSAT

Med en grov forsimpling er 80 procent af danskerne ifølge Bente 

jensen velfungerende. De har uddannelse og arbejde, lever 

sundt og tilhører alt i alt det, man kunne kan kalde de privilege-

rede. De resterende 20 procent har ingen uddannelse ud over 

niende klasse, de tilhører de laveste indkomstgrupper, og de 

har det dårligste helbred. Det for velfærdsprojektet bekymrende 

er, at de 20 procent dårligst stillede har overhængende risiko 

for at reproducere uligheden til deres børn, så også de havner i 

de nederste 20 procent af det samfundsmæssige hierarki. Eller 

som Bente jensen formulerer det: ”Placeringen i hierarkiet går 

i arv. Der er selvfølgelig undtagelser, og vi kender masser af 

eksempler på mønsterbrydere fra forskning og hverdagsliv. Men 

al forskning peger på, at der er overvejende sandsynlighed for, 

at man uddannelsesmæssigt, økonomisk og socialt ender på 

samme niveau som ens forældre”.

Hvis daginstitutionerne ikke skal være roden til ulighed, skal 

daginstitutionerne styrke indsatsen over for de udsatte børn 

og sikre, at alle børn arbejder med især kreative og sociale 

kompetencer i daginstitutionen. ”Det vil i fremtiden blive 

sværere og sværere at konkretisere, hvad man har brug for, 

hvis man skal kunne begå sig både uddannelsesmæssigt og på 

arbejdsmarkedet. Hvor man tidligere i højere grad kunne pege 

på et sæt mere statiske færdigheder, bliver det i fremtiden i 

højere grad uspecifikke sociale og kreative kompetencer, der gør 

forskellen mellem succes og fiasko,” siger Bente jensen. Netop 

kompetencer som kreativitet, intuition og evnen til at kunne 

afkode sociale signaler er noget af det, Bente jensen håber at 

kunne bidrage med gennem forskningsprojektet HPA.  

Af jesper Nissen

jesni@dpu.dk

”Min påstand vil være, at det stille barn ikke siger noget, fordi 

det ikke har noget at fortælle”.

SOCIaL arV

WWW     www.dpu.dk/om/bj

BeNTe JeNSeN

Lektor på Learning Lab Denmark ved Dan-
marks Pædagogiske Universitet. Arbejder 
bl.a. med at udvikle konkrete metoder til 
pædagoger i daginstitutionerne. Har skrevet 
en række bøger og artikler om social arv 
og ulighed. Er aktuel med bøgerne ’Ulighed 
i børn og unges sundhed – set i lyset af 
social kapital’ og ’Social arv, pædagogik og 
læring i daginstitutioner’.

DANSK INDSAST MOD SOcIAL ARV

Den danske regering besluttede i 1999 at satse mere 

målrettet på at modvirke negativ social arv. I den for-

bindelse blev der nedsat en ekspertgruppe, som blev 

bedt om at udrede området med henblik på at udpege 

nye satsningsområder. Projektet Handlekompetencer i 

Pædagogisk Arbejde med socialt udsatte børn og unge 

(HPA) er et af de projekter, der kom ud af det.

HPA-projektet løber fra 2005-2009. Bente jensen og 

projektets øvrige forskere vil udvikle og undersøge ef-

fekterne af konkrete metoder til at komme den negative 

sociale arv til livs gennem en målrettet indsats fra børns 

tidligste alder i daginstitutioner. 

I HPA-projektet defineres udsatte børn som børn 

med forringede livschancer som følge af en opvækst 

under socialt belastende vilkår, for eksempel fattigdom, 

arbejdsløshed, forældre uden uddannelse, overførsels-

indkomst, og skilsmisse.

Læs mere om projektet på www.dpu.dk/hpa


