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Forord

Forord 

Jeg har mødt mange dejlige mennesker i den pædagogiske verden, som hver 
især har bidraget til professionen. Jeg har haft kontakt med både ledere, med-
hjælpere og pædagoger, som alle har forsøgt at få hverdagen til at hænge sam-
men, samtidig med at de har gjort et stort stykke professionelt arbejde. 

Gennem møder og vejledninger med disse mennesker har jeg erfaret, at de 
alle indeholdt mange flere ressourcer, end de fik brugt i deres daglige arbejde. 
De havde masser af ideer og visioner, men blev på en eller anden måde ind-
fanget i uskrevne regler, forskelligheder og en kultur, der ikke lod dem udnytte 
deres indre ekspertiser. 

Det var tydeligt, at de gerne ville skabe værdier for andre mennesker, men 
samtidig var det også som om, at omstændighederne bremsede dem i at udfolde 
sig mere, end de gjorde.

Jeg hørte ofte disse udsagn, måske kender du dem også: 

- Jeg har alt for travlt på mit arbejde.
- Jeg føler mig udbrændt.
- Børnene vil ikke høre efter.
- Der bliver flere og flere børn, der ikke har det godt.
- Jeg er i tvivl om, om jeg skal blive i faget.
- Jeg får flere og flere arbejdsopgaver.
- Der er ikke plads til godt pædagogisk arbejde.
- Jeg går hjem med en følelse af, at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok.
- Jeg oplever samarbejdsvanskeligheder.

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af disse udsagn, så er du ikke alene. 
Der er mange, der har det ligesom dig – desværre. Og det kan være alvorligt, 
for udsagnene har grund i negative følelser, hvilket kan føre til sygdomme som 
stress og depression. 

Du føler måske ikke, at du har tid til det enkelte barn, og går derfor ofte hjem 
med dårlig samvittighed, fordi du ikke synes, at du slog til. Du har sikkert gjort 
alt, hvad du kunne, for at få det hele til at lykkes, men føler alligevel, at du ikke 
håndterede situationen godt nok. 

Har det givet dig søvnløse nætter? Har du en følelse af, at det ikke rigtig vir-
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ker, det du gør? Føler du ikke, at du slår til? Føler du dig magtesløs, er du ked af 
det, har underskud, mangler dit gode humør eller andet, der giver dig negative 
følelser? Oplever du ganske enkelt ikke en dyb tilfredshed i hverdagen? 

Det kan være ganske forfærdeligt at skulle bære rundt på sådanne følelser, og 
det kan føre til voldsomme stresstilstande, hvis der ikke bliver gjort noget ved 
det. 

Mange pædagoger går psykisk ned, og mange må forlade faget for altid. 

Men hvad nu hvis du i stedet kunne sige:

- Jeg når det, jeg skal, i løbet af en dag.
- Jeg har overskud.
- Børnene vil gerne høre efter.
- Der er flere og flere børn, der kommer i trivsel.
- Jeg elsker mit job.
- Jeg har spændende arbejdsopgaver.
- Jeg udfører et godt pædagogisk arbejde.
- Jeg går hjem med en følelse af, at jeg har gjort en forskel.
- Jeg har det godt med lederen og kollegaerne.

Disse følelser er positive og fører til glæde og overskud. Hvilke udsagn ville du 
vælge?

Du vil sikkert vælge de sidste. Det er sådanne udsagn, vi gerne kunne skulle 
sige, når vi går på arbejde. Du skulle gerne have en følelse af, at det er dejligt at 
arbejde, og at arbejdspladsen er et sted, hvor du kan bruge dine faglige kompe-
tencer. 

Du har sikkert megen viden indenfor det pædagogiske område. Måske har du 
taget ekstrakurser eller efteruddannelse, og måske har du en masse god erfaring 
at trække på. 

Og du vil sikkert rigtig gerne sætte det hele i spil, men oplever måske ikke, at 
du rigtig kan få anvendt dine kompetencer. Du føler dig dygtigere, end du får 
mulighed for at vise, og føler, at du indeholder mere end det, du præsterer i løbet 
af en arbejdsdag. 

Hvis jeg spørger dig, om du er tilfreds med dit arbejde, hvad vil du så svare? 
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Hvis du svarer ja, så du vil sandsynligvis trives på en del områder, men måske 
vil der alligevel være nogle ting, du gerne vil have forbedret. Hvis du har over-
vejende positive følelser omkring din arbejdsplads, så vil de negative (hvis der 
er nogle) ikke fylde så meget hos dig. Det kan dog alligevel være, at du opdager, 
at der kunne være plads til forbedringer, hvis du ser nærmere på faktorer, der 
ville kunne skabe endnu flere positive følelser hos dig. Ville det ikke være endnu 
et gode? 

Hvis du svarer nej til, om du er tilfreds med dit arbejde, vil du kunne nikke gen-
kendende til mange af de første udsagn, og der vil være meget, du gerne vil have 
forbedret på din arbejdsplads. Hvis du har overvejende negative følelser, når du 
går på arbejde, så er det vigtigt at gøre noget. Din arbejdsglæde har en afgørende 
betydning for, at du trives og bliver den bedste udgave af dig selv. 

Hvad nu hvis du selv kunne ændre din arbejdssituation til det bedre? Hvad nu 
hvis du hver dag kunne gå hjem med en følelse af overskud og glæde? Hvordan 
ville dit liv så være?

Du tænker du måske, at det ville være en umulig opgave. Du synes sikkert, 
at du har prøvet alt, og at det ikke bragte noget bedre med sig. Men er det ikke 
værd at give det en chance mere?

Løsninger i dagligdagen 

Vi leder for det meste efter en at give skylden for, at vi har det dårligt, og mange 
vil placere ansvaret hos et eller flere af følgende steder:

• Politikere: nedskæringer
• Lederen: organisering
• Kollegaer: samarbejde
• Forældre: krav
• Børnene: opdragelse

Ofte leder vi efter en her-og-nu-løsning – vi har et problem, og vi forsøger at 
finde den enkleste måde at løse problemet på. 

Hvis det er det politiske niveau, hvor det er nedskæringer, vi ser som proble-
met, så vil vi løse det ved at tilføre flere ressourcer. 
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Hvis det er på ledelsesniveauet, hvor det handler om det organisationsmæssi-
ge, så må lederen skabe nogle andre betingelser.

Hvis det er mellem kollegaer, så må kollegaerne ændre deres handlinger.
Hvis det er forældrene, så må de nedtone deres krav.
Hvis det er børnene, så må de opdrages bedre.

Dette er eksempler på den umiddelbare metode til at finde frem til løsninger – 
hvad skal der ændres for, at det hele bliver bedre. Vi er dog nødt til at grave os et 
lag længere ned og undersøge, hvad der gemmer sig der. Med andre ord må vi 
finde løsningerne “nede” i dagligdagen. 

Hvis du for eksempel befinder dig i gymnastiksalen med en flok børn, og der er 
et par stykker, der ikke vil deltage, kommer i konflikt med hinanden eller viser 
meget stærke negative følelser. Hvad gør du så? 

Undersøger du, hvad der kan ligge bag børnenes negative adfærd? Tænker 
du, at du må gøre tingene på en anden måde næste gang? Eller har du lyst til at 
finde en mere overordnet forklaring, som for eksempel at det er børnene, der 
ikke kan finde ud af det, og placerer dermed ansvaret hos dem? 

Eksempel: 

Engang var jeg sammen med et par pædagoger og en gruppe børn i 
gymnastiksalen. Pædagogerne havde planlagt forskellige aktiviteter. 
De var tydelige i deres instruktioner og brændte for deres opgave, 
hvilket både kunne ses og mærkes. 

Der var dog nogle af børnene, som hele tiden havde de samme 
konflikter igen og igen. De fik stærke følelsesmæssige udbrud, som 
ikke gjorde noget godt, hverken for det enkelte barn eller for gruppen. 

Det gik op for mig, at alle pædagogernes aktiviteter var konkur-
renceprægede – der var altså hele tiden tabere og vindere. Det var der 
nogle børn, der havde svært ved at takle, og det gav derfor anledning 
til de samme konflikter igen og igen. Jeg påpegede problemet over for 
pædagogerne, som slet ikke havde overvejet, at alle aktiviteterne var 
konkurrencelege. Men da de blev bevidste om det, planlagde de helt 
andre aktiviteter, der havde andre udgangspunkter, så de børn, der 
før fik negative følelsesmæssige udbrud, nu kunne deltage. 
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Eksemplet fra gymnastiksalen viser, at det er nødvendigt, at vi finder ud af, hvad 
børn reagerer negativt på. Disse børn kunne ikke tåle at tabe, så pædagogerne 
måtte finde ud af, hvordan de kunne planlægge lege, så der ikke blev nogen 
tabere. 

Da legene fik et andet udgangspunkt og et andet resultat, ville børnene gerne 
deltage og havde alle en sjov oplevelse, når de skulle i gymnastiksalen. 

Vi må som pædagoger altså overveje, hvad det er, vi vil med en aktiviteten. Vil 
vi fremme børnenes sociale kompetencer? Vil vi fremme manglende evner? Vil 
vi fremme fællesskabsfølelsen? Eller noget helt andet? Hvilke tanker har du selv 
gjort dig?

Pædagogerne kunne også have valgt, at konkurrencelegene skulle blive ved 
med at indgå i aktiviteterne i gymnastiksalen. Så ville det blot kræve noget andet 
i planlægningen, f.eks. at lære børnene at tabe og vinde.

De kunne også spørge sig selv, hvorfor de synes, det er vigtigt, at børn lærer 
konkurrencelege. Er det for at ruste børnene til fremtiden eller for at fremme 
nogle bestemte egenskaber hos dem? 

Det ville altså kræve didaktiske overvejelser, hvilket jeg vil kom omkring se-
nere i bogen.

Sådan kan der være forskellige faktorer, der er afhængige af din tilgang og ind-
sats. Du kan tilføre værdi til dit arbejde, når du har truffet bevidste valg i hver-
dagen. 

Dette var blot et eksempel på, hvad der kan ske i en aktivitet. Aktiviteter og 
lege kan give mening for nogle børn, mens de for andre vil have den direkte 
modsatte virkning. Der sker desværre ofte det, at selv om ni børn har haft det 
godt med aktiviteten, så kan det tiende barn, der vækker modstand, være nok 
til at frembringe en negativ følelse hos pædagogen, som vil overskygge den po-
sitive. Og pædagoger vil, ligesom alle os andre, blive demotiverede, hvis de ikke 
opnår succes.

Det handler om dig

Hvis du begynder at undersøge, hvad det er, der skaber den negative følelse hos 
barnet, så kan du bruge det til at styrke din pædagogiske faglighed. 

Der vil altid være noget, som kan gøres anderledes. Der vil altid være andre 
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valg, der kan træffes, som vil skabe andre resultater. Det handler derfor om at 
undersøge, hvilke andre muligheder du har, og så benytte disse i stedet. 

Hvis du altid griber tingene an på den samme måde ved at sige de samme 
ting, gøre de samme ting og mene de samme ting, så bliver mønsteret ikke 
brudt. Hvis du vil opnå noget andet, end det du plejer, så må du også gøre noget 
andet, end du plejer. 

Du må finde frem til, hvad der gav anledning til den negative følelse i første 
omgang og så finde ud af, hvordan du kan ændre dette, så resultatet bliver en 
positiv oplevelse for alle parter. Du må altså undersøge, hvad der ligger til grund 
for den adfærd, du ser hos de personer, du omgiver dig med. Det være sig både 
voksne som børn. 

Ligegyldigt hvilke valg du træffer, så har de en betydning for barnets trivsel og 
udvikling, og de har i sidste ende også betydning for din egen trivsel og udvik-
ling. 

Du vil sandsynligvis blive ved med at opleve, at der vil være nogle ting, som 
ikke får det udfald, du havde ønsket dig. Men det vigtigste er hele tiden at un-
dersøge de situationer, der opstår, og om der er noget, du kan gøre anderledes 
næste gang. På den måde bliver du hele tiden bedre til dit arbejde. 

Ved at reflektere over din egen indsats og din egen faglighed, så vil du udvikle 
dine faglige kompetencer og derved få en større arbejdsglæde, fordi du vil ople-
ve, at du oftere lykkes i dine arbejdsopgaver. 

Du vil opnå en stor tilfredshed med dit arbejde, når du kan skabe bedre resul-
tater sammen med børnene. 

Når du starter med dig selv og undersøger, om der er alternative veje, du kan gå 
ind i det pædagogiske arbejde, så vil du ved at ændre din praksis også være med 
til at forandre hverdagen i institutionen. 

Det vil sige, at du har mulighed for at forandre det, som du selv er en del af. 
Du må altså tage ansvaret på dig og blive en del af forandringen. Når du starter 
med dig selv, så er du også med til at forandre en kultur, og den skal ikke kun 
forandres på det overordnede plan, men også nede på det relationelle plan. Det 
er der, hvor du former og skaber mennesker og gør en virkelig forskel for dem. 
Der, hvor du bruger alle dine kompetencer og sætter din viden i spil. Når du 
gør det, så vil du opleve arbejdsglæde og ikke mindst arbejdstilfredshed. Det vil 
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både give dig overskud og styrke din faglige indsats. 
Uanset om du gør det ene eller det andet, så handler det om at finde frem til 

noget, som du kan mærke, føles godt. Noget, som giver dig et svar og en løsning, 
der virker langsigtet. Noget, som skaber en dyb tilfredshed hos dig, så du kan 
mærke, at du får overskud og bliver glad.

Når du kan give andre en følelse af succes og af at mestre, så vil du opleve, at 
du har succes i dit arbejde. 

Så det handler altså om dig. 
Det, jeg vil præsentere dig for i denne bog, er, hvordan du kan få noget til at 

ske ved at arbejde “indefra og ud”. 
Alt, hvad du ønsker af forandringer, handler om dig. Så når du gerne vil have 

et svar eller finde en løsning på en problemstilling, så er det inde i dig selv, du 
skal begynde. Det er din tilgang, din tænkning, dit sprogvalg, dine beslutninger, 
dine valg, dine handlinger, din tilstedeværelse, dine måder at se og forstå verden 
på og dine resultater, der bliver afgørende for, hvilken følelse du går hjem fra 
arbejde med. Du kan vende dine negative følelser til positive, og du vil komme 
til at lyse op.

Tro mig, du vil kunne skabe store forandringer og finde gode løsninger på dine 
udfordringer, når du tager personligt ejerskab over dine valg. 

Jeg ønsker dig al mulig held og lykke!
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Baggrund for bogens opståen

Denne bog har været undervejs i mange år. Jeg begyndte at skrive, efter jeg sag-
de mit arbejde op. 

I ti år arbejdede jeg som pædagog i den samme børnehave. Det var ti gode år 
af mit liv. De første mange år glædede jeg mig hver dag til at skulle af sted om 
morgenen. Jeg havde rigtig gode kollegaer, som jeg var meget glad for og samar-
bejdede godt med, samt en ledelse, der havde gode faglige visioner. Jeg har altid 
stillet store krav til fagligheden og arbejdet for at forandre noget, hvis jeg syntes, 
der har været brug for det. Jeg tog det som en selvfølge, at jeg trivedes med mit 
job, og tænkte egentligt ikke meget over, hvorfor det var, som det var. 

Arbejdspladsen voksede og blev større, hvilket ikke påvirkede vores gode 
samarbejde. Vi var en institution i udvikling, og en del af dette var en studietur 
til Firenze, hvor vi besøgte børnehaver og skoler, som arbejdede efter Reggio 
Emilia-filosofien. Her hentede vi stor inspiration om bl.a. indretning og doku-
mentation. Vi arbejdede også på at blive mere strukturerede i vores hverdag. Vi 
lavede hver dag planer for, hvad der skulle arbejdes med pædagogisk, og vores 
møder blev henvist til bestemte tider på dagen. Vi stødte selvfølgelig på udfor-
dringer hen ad vejen, men vi forsøgte hele tiden at blive bedre.

Selv om jeg var glad for mit arbejde, var det også som om, der manglede noget. 
Jeg ville noget andet. 
Jeg tog orlov et år og tog en voksenunderviseruddannelse. Jeg ville ud for at 

undervise. Jeg viste ikke i hvad, men tænkte, at det fandt jeg nok ud af.

Der blev i denne periode skåret kraftigt i voksenundervisere, så der var ikke no-
get arbejde at søge som underviser, da jeg var færdig. Jeg kom tilbage efter orlov 
og var endnu to år på min gamle arbejdsplads. 

Det blev til to gode år, men jeg havde hele tiden i baghovedet, at jeg skulle 
noget andet.

Da jeg ikke kunne genfinde glæden ved at skulle på arbejde efter en ferie, mente 
jeg, at det var på tide at afslutte denne del af mit arbejdsliv. Derfor sagde jeg op 
til stor overraskelse for mine kollegaer. 

Jeg blev enig med mig selv om, at jeg ikke ville arbejde som pædagog mere. 
Jeg skulle noget andet. Det blev dog lidt anderledes end forventet. 
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Som ledig fik jeg tilbudt seks ugers efteruddannelse og seks ugers videreuddan-
nelse som pædagog, ligesom jeg var “sikret” et års vikararbejde bagefter. Jeg har 
altid været meget interesseret i ny viden og sagde ja til tilbudet. 

Jeg var på efteruddannelse med mange andre ledige pædagoger. En del af 
dem kunne fortælle kedelige historier om samarbejdsvanskeligheder. Det var 
noget, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg hørte kun deres del af forklaringen 
på, hvad der var sket, men ikke desto mindre var det da tragisk, at et menneske 
skal opleve at forlade en arbejdsplads på den baggrund. Det var jo søde menne-
sker, sådan som jeg oplevede dem, så jeg tænkte på, hvad det mon var, der var 
sket, siden det endte, som det gjorde. 

Jeg kom efterfølgende ud i et vikariat i en børnehave i et år. Dette var en øjen-
åbner for mig, hvad angik pædagogik, samarbejde, indretning af lokaler, di-
daktiske overvejelser, og hvordan menneskelige ressourcer kan anvendes. Jeg 
oplevede det hele på ny, fordi jeg var på en ny arbejdsplads. Jeg sammenlignede 
mit tidligere arbejde med det nye og kunne se, at de hver især kunne noget for-
skelligt. 

Jeg var ikke helt tilfreds med min arbejdssituation, selv om jeg havde de sø-
deste kollegaer og en sød leder.

Der skete så det, at jeg en dag kom hjem fra arbejde, satte mig i en stol i stuen og 
begyndte at græde. Min mand spurgte, hvad der var galt, og det gik op for mig, 
at jeg var ked af at arbejde som pædagog igen. Jeg havde undertrygt mine egne 
ønsker, og pludselig havde en negative følelse overtaget mig. 

Jeg var så trist og ked af det, at jeg ikke kunne tage på arbejde. Noget jeg aldrig 
havde prøvet før, da jeg var kendt som et glad og positivt menneske. Jeg gik til 
læge for at blive sygemeldt. Hun spurgte, om jeg viste, hvorfor jeg havde fået det 
sådan. Jeg svarede, at det var fordi, jeg ikke ville være pædagog mere. Lægen 
spurgte så, om jeg ikke bare kunne tage på arbejde og gøre det, som jeg skulle 
gøre, uden at lade mig påvirke af det, samt hvad det var, som påvirkede mig.

Først blev jeg vældig provokeret af lægens spørgsmål. Så begyndte jeg at tæn-
ke over, hvad det egentlig var, jeg blev så påvirket af.

Heldigvis var jeg på arbejde igen uge efter, selv om der i lang tid stadig var fy-
siske tegn på, at jeg havde lidt overlast (jeg havde mere brug for ro, kunne ikke 
høre musik i radioen, kunne ikke være i store forsamlinger længe ad gangen 
m.m.)
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Derefter blev jeg optaget af lægens spørgsmål om, hvad det var, der påvirkede 
mig.

Jeg skrev alt det ned, som jeg fik øje på i første omgang. Jeg skrev lidt om, 
hvad jeg oplevede, og hvor jeg oplevede, at der var noget, der ikke fungerede 
optimalt. Så tog jeg på biblioteket og lånte bøger. Jeg læste om organisation og 
ledelsesteorier og andre emner, som jeg følte, var relevante for at svare på de 
spørgsmålet, jeg havde. 

Sideløbende med mit arbejde brugte jeg min fritid på at læse faglitteratur, der 
gav mig indsigt og nye vinkler, som kunne anvendes i det pædagogiske arbejde. 
Jeg begyndte at skrive mine egne tanker ned om, hvad det var, jeg mente, der 
kunne gøres på andre måder. Jeg prøvede nye teorier og metoder af og oplevede, 
hvordan mit arbejde fik en større faglighed, hvilket gav mig en dybere tilfreds-
hed. 

Jeg slog en stor mental koldbøtte, for meget af det, jeg havde stået for og som 
havde været en del af mig i mit pædagogiske virke, måtte jeg skrotte. Jeg fandt 
ud af, at det ikke havde tjent mig godt, så det måtte jeg vinke farvel til og i stedet 
sige goddag til nye metoder og tilgange. 

Jeg ville på det tidspunkt gerne give min viden videre, jeg vidste dog ikke i hvil-
ken sammenhæng. 

Så jeg takkede nej til en fastansættelse og tænkte, der måtte være et sted for 
mig, hvor jeg kunne formidle min viden. 

Der blev slået en stilling op som ressourcepædagog i en af landets kommuner. 
Jeg søgte den og var så heldig at få den.

Her varetog jeg støtteopgaver i daginstitutioner for børn med specialpæda-
gogiske behov og vejledede personalet pædagogisk. Vejledningsdelen brændte 
jeg jo meget for. 

De fleste af mine arbejdsopgaver bestod i at være støttepædagog. Egentligt 
var jeg ikke videre begejstret for den del af opgaven, da jeg fik jobbet, fordi jeg 
brændte for vejledningsdelen. Der er dog ikke noget, der er så skidt, at det ikke 
er godt for noget, og det var her, jeg virkelig fik indsigt i hverdagen. Det var her, 
jeg selv kom i spil og oplevede, hvordan metoderne og teorierne virkede i prak-
sis. I dag vil jeg ikke have været dem foruden, da denne bog netop er baseret på 
min egen empiri.
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Hvad jeg fik øje på

Jeg oplevede igennem hele min pædagogiske arbejdsperiode, at der findes en 
masse faktorer, som spiller ind i forhold til både på børn og voksnes trivsel og 
anvendelse af deres personlige ressourcer. Sådan var det hver gang, jeg kom ud 
i en ny institution. Hver gang jeg oplevede noget, som jeg undrede mig over, så 
prøvede jeg at finde frem til, hvad det drejede sig om. 

Det, jeg fik øje på, var: 

• Hvordan personalet kommunikerede med hinanden, og hvilke følelser det 
gav.

• Hvor godt personalet og lederen kendte hinanden, og om der var trygt at 
være. 

• Hvilke tilbud børnene fik, og hvilke kompetencer de havde mulighed for at 
udvikle.

• Hvilke muligheder børnene havde for at sætte en leg i gang og blive i den, 
og hvilken hjælp de fik til det.

• Hvad personalet brugte tiden på, og hvilken selvtilfredshed det gav dem.
• Hvad der blev lagt vægt på, at dagen skulle indeholde, og hvordan de tilret-

telagde deres dag.
• Hvordan de taklede konflikter, og hvilken læring børnene fik af det.
• Hvilke handlinger der blev foretaget, og hvordan det påvirkede fagligheden.
• Hvorvidt personalet følte ejerskab over fælles beslutninger, og om de kunne 

arbejde i samme retning.
• Hvordan personalet imødekom det enkelte barns behov for udvikling, og 

hvordan det indgik i hverdagens pædagogiske tilbud.
 

Alt det, jeg fik øje på, var i første omgang en stor rodebunke. Det virkede uover-
skueligt at finde hoved og hale i alle de spørgsmål, der dukkede op. Der var så 
mange ting i spil, og jeg måtte finde en måde, at få alle spørgsmålene sat ind i 
kategorier. 

Jeg inddelte det hele i 5 kategorier:
 

• Kommunikation
• Rum
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• Personalet
• Planlægningen 
• Børn

Hvorfor disse faktorer er vigtige

Den vigtigste ressource er medarbejderne. Her ligger så meget kraft og styrke, 
som kan løfte og tilføre faget en vækst på det pædagogiske plan. Det er her, vi 
skal finde vejen til at frigøre denne kraft.

Du tænker måske, at det ville gøre dagen bedre, hvis der var flere ansatte. Måske 
har du i mange år målt god pædagogik på mange medarbejdere. Jo flere medar-
bejdere, jo flere børn kan tilgodeses. 

Jeg vil her ikke forholde mig til antallet af medarbejdere, da det er en politisk 
debat. Jeg vil i stedet forholde mig til, hvordan du kan optimere dine egne og 
børnenes personlige ressourcer igennem dit arbejde.

Det handler om, hvad du som medarbejder kan tilføre hverdagen af kvalificeret 
arbejde, og hvordan du kan bruge din faglige kunnen. 

Hvis du ikke har en plan for dit daglige arbejde, så kan du let komme ud af 
kurs. Du føler, du har meget travlt, fordi du gerne vil tilgodese alle børn, samti-
dig med at du tager dig af praktiske opgaver. Derimellem kommer alle afbrydel-
serne, som telefon der ringer, forældre der vil snakke, møder m.m.

Hvis du stadig tænker, at der ikke er mulighed for noget som helst, fordi der er 
så få medarbejdere, så vil din vurdering temmelig sikkert være baseret på, at 
det ikke kan lade sig gøre set ud fra det grundlag, dagen er organiseret på, samt 
hvordan strukturen for dagen er.

Strukturen har nemlig en afgørende betydning for, hvad der kan lade sig gøre 
for dig. Strukturen skal være med til at frigive tid til det pædagogiske arbejde, så 
du opnår større tilfredshed og endnu mere faglighed i arbejdsopgaverne. 

For at det skal kunne lade sig gøre, må der træffes bevidste valg om, hvad dagen 
skal indeholde. 

Det er altså afgørende, at du organiserer og strukturerer hverdagen, så du kan 
anvende dine personlige ressourcer på en sådan måde, at det løfter fagligheden. 
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I de følgende kapitler vil jeg komme ind på:

• Hvordan du kan komme væk fra følelsen af underskud og nederlag og frem 
til en følelse af at have overskud og tid nok til faglig fordybelse. 

• Hvordan du kan undgå børn, der mistrives og ikke udvikler sig, som de 
skal.

• Hvordan du kan give børn mulighed for at udvikle sig på mange områder, 
fordi du skaber en hverdag, hvor børnene bruger deres potentialer. 

• Hvordan du kan være med til at præge det pædagogiske arbejde, så det på-
virker både din egen og børnenes udvikling på en måde, så det rækker ind 
i jeres psykiske systemer. 

• Hvordan du kan være med til at åbne op og tilgodese din og børnenes triv-
sel langt mere, end du gør på nuværende tidspunkt. 

• Hvordan du kan være med til at skabe de rette betingelser for dig selv og 
børnene. 

• Hvordan du kan komme væk fra negative følelser om ikke at slå til og ikke 
at have tid nok. 

Fordi du er forandringen, og fordi du er ressourcen 
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Kapitel 1. Hjernen

Alle de oplevelser, input og stimuleringer, du får i løbet af en dag, påvirker dig 
følelsesmæssigt. Alle de ting og mennesker, du er omgivet af, skaber bestemte 
følelser hos dig. Det vil sige, at din hjerne bliver påvirket, enten på en måde der 
åbner op for velvære eller lukker ned og skaber negativitet. 

Sidst i 1950’erne udviklede Peter MacLean (1990) teorien om den tredelte hjer-
ne, hvor han opdelte hjernestrukturer i tre lag. Han kaldte det mest primitive 
lag for protomentalisering, det midterste lag for emotionel mentalisering og det 
tredje lag for rationel mentalisering.

Den tredelte hjerne

Kilde: Susan Hart: "Den følsomme hjerne", 2009

Det autonome nervesystem

Det er her, den sansende hjerne bliver udviklet. Her er det instinkter og drifter, 
der danner baggrund for følelserne. Det er på dette niveau, der dannes et basalt 
kredsløb for opmærksomhedsstyrring og nærvær. (Damasio, 1999, Lewis m.fl., 
2001)

Autonom
- sansende

Præfrontal cortex
- tænkende

Limbisk
- følende




