I PÆDAGOGISK INSPIRATION

FAKTA
Udviklingsprojektet i Gentofte Børnehave er iværksat i et samarbejde
mellem interesseorganisationen
Gentofte Børnevenner og Huset for
Inklusion. Lektor ved DPU Bjørg Kjær
har bidraget til at kvaliﬁcere mål og
indhold i projektet.

Udviklingsprojekt styrker

faglighed og inklusion

Af Ida Danneskiold-Samsøe

Gentofte Børnehave har igangsat et nyt pædagogisk udviklingsprojekt med afsæt i
Anvendt adfærdsanalyse. Den nye viden om adfærd giver pædagogerne oplevelsen
af, at inklusion kan lykkes, og at den kommer alle børn til gode.
Et stigende antal børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) inkluderes i almene dagtilbud. Ofte udfordres pædagoger af
mangel på kendskab til specialpædagogiske
værktøjer, der kan fremme børnenes udvikling og trivsel. Det er et nyt krav i de styrkede pædagogiske lærerplaner, at almene
dagtilbud skal tage højde for børn i udsatte
positioner, så deres trivsel, læring og udvikles fremmes. Denne opgave løses vanskeligt uden specialpædagogisk indsigt.
Nyt barn gav nye muligheder
Gentofte Børnehave er et alment dagtilbud
med 25 børnehavebørn, som har oplevet

et voksende behov for pædagogiske redskaber til at kunne støtte børn med ASF på
et mere specialfagligt underbygget grundlag. Muligheden for at deltage i et udviklingsprojekt med afsæt i Anvendt adfærdsanalyse vakte derfor interesse, da den
indfandt sig for Gentofte Børnehave for
halvandet år siden, fordi et barn med autisme begyndte i børnehaven. Leder Louise
van der Watt fortæller: "jeg var nysgerrig
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på, om metoden kunne give os et bedre

og praktiserer det pædagogiske arbejde.

fundament til at imødekomme den markant voksende udfordring omkring børn
med særlige behov, jeg i det daglige har oplevet som pædagog."
Ud fra Anvendt adfærdsanalyse er der
frembragt en række specialpædagogiske
metoder til at udvikle og inkludere børn med
ASF i almenmiljøet. Den internationale forskning viser, at indsatser baseret på Anvendt
adfærdsanalyse er effektfulde i forhold til
at udvikle børnene. Disse indsatser kendetegnes ved, at det teoretiske grundlag er
omsat til konkrete pædagogisk-metodiske
anvisninger til, hvordan man strukturerer

Denne struktur er tæt forbundet med en
løbende refleksion og justering af indsatsen,
som foretages i samarbejde med en ekstern
vejleder og forældre.
Der er altså tale om, at pædagoger får
nogle analytiske værktøjer til at strukturere dagligdags observationer af barnet,
som de omsætter til praktiske metodiske

beslutninger om deres konkrete handlinger i forhold til barnet. Denne kombination
af praktisk-pædagogiske tiltag, analyse,
refleksion og løbende tilpasning af indsatsen udgør essensen af et intensivt samarbejde med barnet.

Ting tager tid, og det kan være en udfordring
at få det hele organiseret og få enderne til at
mødes. Vi bliver ved, fordi vi kan se, at det kommer
børnene til gode, og vi udvikler os fagligt.

Arbejdet har været en øjenåbner
For pædagog i Gentofte Børnehave, Signe
Damborg, har dette arbejde været en øjen-

åbner. Den tidligere fornemmelse af at bruge usikre og nyttesløse kræfter på et van-

skeligt barn blev erstattet af en oplevelse af
at komme ovenpå situationen og kunne gøre
en forskel for barnet. Hun fortæller, at "barnet ophører med at blive opfattet som et 'pro-

blembarn' og bliver i stedet opfattet som et
unikt barn med et udviklingspotentiale. jeg
kan se, hvor ekstremt meget børn med autis-

me kan rykke sig på meget kort tid i forhold
til, hvad jeg nogensinde havde forventet. jeg
kan tydeligt se de resultater, jeg laver. Det er
en kæmpe motivationsfaktor at se, at man
rent faktisk er med til at kunne gøre noget,
som bliver så hurtigt progressivt."
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Begrænset viden i dagtilbud
Projektet i Gentofte Børnehave er blandt andet igangsat for at imødekomme et voksende behov for at bringe viden om Anvendt
adfærdsanalyse ind i dagtilbuddene og de
professionelle pædagogers virke. l Danmark
praktiseres Anvendt adfærdsanalyse hovedsageligt i forbindelse med hjemmetræ-

get mere ind i legen og tager en rolle i den,
end jeg gjorde før. jeg har nogle bagtanker

ning, og der er derfor begrænset viden om,

med ting, jeg gerne vil opnå i legen. Lige så
snart man går ind selv og tager en rolle i det,
så får man børnene til at opnå nogle andre
ting, for eksempel at få sat ﬂere ord på nogle ting, eller få øvet noget af det der med, at
det er okay at andre tager initiativ."

hvordan metoden kan anvendes meningsfuldt i danske dagtilbud. Det er et stort pro-

Ledelsen får også vejledning

blem, ikke mindst for det voksende antal
hjemmetræningsfamilier, der har behov for,
at indsatsen også bliver praktiseret i barnets

Børnehavens leder, Louise van der Watt,

bedste betingelser for at øve sociale færdig-

har siden årsskiftet også modtaget vejledning i metoden. Dermed spredes den metodiske praksis til ﬂere pædagoger og ﬂere
børn i dagtilbuddet. Louise van der Watt

heder med jævnaldrende. For pædagoger

fortæller: "Vi er kommet godt i gang med

er det ydermere en hæmsko, at der ikke findes hverken kurser eller en diplom- eller
kandidatuddannelse indenfor adfærdsanalyse på for eksempel pædagog- eller psykologiuddannelsen i Danmark, som det er tilfældet i de andre nordiske lande, England
og USA. Det er derfor vanskeligt for pædagoger at specialisere sig i området.
For at understøtte den fællesfaglige sparring og retning i Gentofte Børnehave skal
alle pædagoger over tid oparbejde kompetencer inden for Anvendt adfærdsanalyse.
De nye pædagogiske principper og værktøjer bliver på den måde en integreret del af
børnehavens pædagogik og får dermed betydning for alle børn i børnehaven. Det er
således et af projektets mål at stimulere og
udfolde hver enkelt barns potentiale og selvværd. Det pædagogiske udviklingsarbejde
viser sig lidt efter lidt i det daglige arbejde,
når de metodiske redskaber kommer ind under huden og bliver en naturlig del af den
måde, der arbejdes med børnene på. Pædagog Signe Damborg fortæller: "jeg går me-

Signe, og hendes viden spreder sig i vores
samtaler og aktiviteter. Endnu en pædagog
er i gang, og nu er jeg også selv ved at blive klædt godt på - det er vigtigt for vores
fælles grundlag. Men ting tager tid, og det
kan være en udfordring at få det hele organiseret og få enderne til at mødes. Vi bliver ved, fordi vi kan se, at det kommer børnene til gode, og vi udvikler os fagligt. ”
De foreløbige erfaringer fra Gentofte
Børnehave peger på, at pædagoger gennem Anvendt adfærdsanalyse kan udvikle en overbygning på deres professionalisme, der gør dem bedre i stand til at udvikle
og inkludere børn med ASF. Der er nu brug
for udvikling af yderligere viden om, hvordan projekter, der bygger på Anvendt adfærdsanalyse, bedst muligt kan praktiseres og organiseres i danske dagtilbud.
Vil du vide mere, eller har du interesse i
at arbejde med projekter, der bygger på Anvendt adfærdsanalyse, så kontakt Huset
for Inklusion, der er en af hovedaktørerne
i projektet. I

dagtilbud. Dagtilbuddet udgør nemlig de

Fakta om Huset for Inklusion
Huset for inklusion er en fondsbaseret nonproﬁt-organisation, der
har som formål at udvikle ny viden
om, hvordan man kan praktisere
Anvendt adfærdsanalyse i danske
dagtilbud og skoler.
Www.husetforinklusion.dk
Huset for inklusion er støttet af
OAK Foundation.

Huset for inklusion består af:
° interesseorganisationen Gentofte Børnevenner ved direktør
Sabina Holm Larsen

ida Danneskiold-Samsøe, ph.d.
Ekstern lektor, CBS
Mette Have Sørensen, adfærds-

analytiker
Morten Boas, iværksætter

Fakta om Gentofte
Børnevenner
Gentofte Børnevenner er en selvejende interesseorganisation, deri
mere end 70 år har spillet en signiﬁkant rolle på dag- og specialinstitutionsområdet i Gentofte Kommune.
WWW.gbv.dk.
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