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Indledning  

Undervisningsministeriets fremhæver i en vejledning om ”Disciplin, trivsel og god opførsel i 

folkeskolen
1
” at: ”Trivsel, læring, selvværd og social kompetence er nøglebegreber i forhold til god 

ro og orden i skolen. For børn som før skolestart ikke har lært et hensigtsmæssigt adfærdskodeks, 

vil den sociale kompetence være mangelfuld...
2
” Børns udvikling i førskolealderen, får her en 

central placering i den samfundsmæssige debat.  Inden for de sidste år har 90% af de danske skoler 

og en lang række børnehaver anskaffet sig det amerikansk inspirerede pædagogiske værktøj Trin for 

Trin (TFT). TFT er værktøjer pædagogen eller læreren anvender til at bearbejde børns måde at være 

overfor hinanden på (Cesl 2000  & bilag 1). Ønsket er, at børnene skal lære at kontrollere deres 

følelser, og reagere fornuftigt overfor andre. Programmet er lærerstyret, og følger en konkret 

manual og tilkoblede vejledninger om rigtige og forkerte svar og handlemønstre (jf. bilag 1).  

 

Børn inddrages sjældent som medforskere eller evaluerende led i arbejdet med pædagogiske 

værktøjer (Dencik og Jørgensen 2007 og Hedegaard og Fleer 2008) ). Lars Dencik fremhæver bl.a. 

at: ”når det gælder børnenes sociale udvikling, har den forskningsmæssige interesse imidlertid mere 

rettet sig mod de voksnes, personalets, indsatser overfor børnene” og ” forskningen om børn har 

hidtil i vid udstrækning haft et adultocentrisk udgangspunkt” (Dencik & Schultz Jørgensen 2007, s. 

33). I forhold til det pædagogiske værktøj TFT, peger flere fagfolk på, at der generelt er for få 

evalueringer af materialets konsekvenser i forbindelse med udvikling af sociale kompetencer (Artikel, 

fre. 28. apr. 2006  Ro i klassen, Modefænomen blev obligatorisk , folkeskolen@dlf.org). 

Vi har valgt at se på udvikling og institutionelle betingelser ud fra et børneperspektiv, i det vi mener, 

at børn generelt inddrages for lidt i tanker om udvikling og pædagogisk praksis.   

 

                                                
1
  Undervisningsministeriet, ”Vejledning om disciplin, trivsel og god opførsel i folkeskolen”, s.2 1996 

www.uvm.dk   
 
2
  Undervisningsministeriet, ”Vejledning om disciplin, trivsel og god opførsel i folkeskolen”, s.2 1996 

www.uvm.dk   
 

mailto:folkeskolen@dlf.org
http://www.uvm.dk/
http://www.uvm.dk/


 Problemformulering  

På baggrund af ovenstående har vi valgt følgende problemformulering:  

 

Hvordan oplever 5-6 årige børnehavebørn deres udvikling gennem arbejdet med TFT ? 

 

Når denne problemstilling er interessant er det blandt andet fordi flere eksperter finder det 

problematisk, at ingen kender til konsekvenserne af programmet TFT (www.folkeskolen@dlf.org). 

Samtidig forholder det sig generelt således at ”Politikere efterlyser undersøgelser om, hvordan 

undervisningsmidler virker” (ibid). I et kultur-historisk lys, giver det mening at inddrage børns 

perspektiver: ” to evaluate the child´s perspective on goal-directed activities...”(Hedegaard & Fleer 

2008, s. 163). Perspektivet gør det muligt at udfordre potentielle muligheder for udvikling snarere 

end normative forventninger til prædeterminerede mål.  Vi mener, at børns oplevelser fra deres 

hverdagsliv i institutioner, kan bidrage med børneperspektiver, der kan være relevante for arbejdet 

med sociale kompetencer – samt pædagogiske værktøjer i al almindelighed. 

 

Begrebsafklaring  

Når vi henviser til udvikling af sociale kompetencer tager vi udgangspunkt i begrebet socialisering: 

”The process by which children acquire the standards, values and knowledge of their society” (Cole 

& Cole 2009, s.303). Vi ønsker at koble denne forståelse sammen med Lars Denciks begreb om 

dobbeltsocialisering som ”refererer til det faktum, at det hører med til den moderne barndoms 

forudsætninger, at børnenes hverdagsliv deles mellem mindst to forskellige sociale sammenhænge, 

der hver for sig kan betragtes som et socio-økologisk miljø” (Dencik 1999, s. 246).     

Ved ovenstående indfanger vi, at socialisering udover at ske i familien også kan foregå i børnehaven 

(ibid), som er den setting, vores analyse tager udgangspunkt i. Børns udvikling forstås som den 

fysiske, intellektuelle, sociale og emotionelle forandring børn gennemgår (Cole & Cole 2009, s.4). 

Her er kontekstens er ifølge Cole & Cole helt central for forståelsen af børns udvikling:” contexts of 

development, including cultural beliefs and practices (....) institutions and governments, presents 

children with both resources and risks that profoundly shape the course of development” (Cole & 

Cole 2009, s.6). Vores fokusperspektiver er her oplevelser fra børnehavelivet. Når vi henviser til 

praksis er udgangspunkt institutionens, mens vi, når vi taler om aktivitet henviser til børnenes 

deltagelse og oplevelse af praksis (Hedegaard og Fleer 2008).       

 

 



Metode  

Dette afsnit omhandler vores metodologiske overvejelser i forhold til empiriindsamling, som den 

var før vi foretog vores interviews. Senere i rapporten vil der forekomme en kritisk genovervejelse, 

i lyset af det efterfølgende interview.   

Vores undersøgelse er ren kvalitativ, og omhandler interview med 4 børn. Vi har endvidere foretaget 

en observation af TFT i praksis, som det fungerer i en børnehave i Brøndby. Børnene samles i 

ottemandsgrupper, hvor de diskuterer emner fra TFT billede plancher. Et par dage efter denne 

observation tog vi tilbage til børnehaven for at interviewe børnene om deres oplevelse af TFT.  

 

 Metodologiske overvejelser vedrørende interviewform  

Først skal det gøres klart at vi ikke har behandlet vores observation særligt indgående. Denne skulle 

blot hjælpe os med at få overblik over hvad TFT er i praksis. Vi behandler derfor ikke dette som en 

egentlig observation, altså hverken med nedskrevet handlingsforløb eller videre analyse. 

Observationen har hjulpet os med at finde centrale emner for vores interview, hvilket vi kommer ind 

på senere. I forhold til reliabilitet siger Hedegaard (2008) at det ikke giver mening at tale om at 

skulle reproducere et interview, da interviewsituationens uforudsigelighed gør den unik, hvorfor en 

præcis kopi af situationen ikke kan genskabes (Forelæsning v. Mariane Hedegaard; Observation af 

børn i hjem og skole). 

 

Validering  

Som udgangspunkt møder man i interview med en 5-årig visse udfordringer som man må forholde 

sig til i forsøget på at nærme sig en sandhed, hvis sandheden skal defineres ud fra et voksenverdens 

kriterium. Selv for en voksen kan problematikken omkring objektiv sandhed være svær at definere 

klart. Kvales hovedfokus er fænomenologisk, hvor sandhed i en samtale/interview bliver 

konstrueret intersubjektivt (Kvale 2008, s. 31). Forskeren skal altså ikke se sig selv som en 

guldgraver der graver efter en sandhed, intervieweren er nærmere medkonstruerende af sandheden. 

Ved at købe denne relativistiske sandhedside, må der dog opstilles nogle kriterier for hvordan man 

nærmer sig en objektsandhed. Kvale behandler begrebet objektivitet og nærmer sig en definition af 

objektivitet i en interviewsituation som; ”… at give genstanden mulighed for at protestere, og at 

forholde sig adækvat til sin informant” (Kvale 2008 s. 270). Altså at intervieweren søger at be- eller 

afkræfte egen fortolkning af informantens ord, fx ved at konfrontere informanten ”Har jeg forstået 

dig ret hvis jeg siger...”. Dette henviser på en måde til det helt centrale spørgsmål som er om 

validitet.  



Spørgsmålet om validitet henviser oftest til om forskeren behandler det fænomen han tror han 

behandler. Validering må ifølge Kvale være en evigt igangværende proces. Det er ikke 

nødvendigvis sande svar der er kriteriet, et validt svar kan også ligge i noget usagt eller i 

selvmodsigelsen (Kvale 2008 s. 272).  

Når man taler om validering i forhold til interview med børn opstiller Piaget forskellige typer af 

typiske svar fra børn, som en voksen bør være opmærksom på:   

 

Tilfældigt svar: Det uinteresserede barn  

Romantiserende svar: Drillende (for sjov), svaret vil ikke komme igen  

Frisat overbevisning: Svar der indebærer nye forståelser for barnet, et resultat af refleksion, 

der bærer en udvikling i barnets tankeproces gennem dialog 

Foreslået overbevisning: Svar der skal tilfredsstille intervieweren, forekommer ved 

suggestive spørgsmål  

Spontan overbevisning: En prækonsolideret overbevisning ved barnet, bliver hurtigt 

eksekveret, forekommer ofte ved vagt formulerede spørgsmål (Hviid 2008, s. 142). 

 

Piaget fortolker altså på hvordan man kan forstå barnet som, for den voksne interviewer, ellers blot 

ville virke adspredt og svær at forstå.  

 

De ovenstående kategorier har vi taget med både i overvejelserne før og efter interviewet. 

Tiller skal også nævnes som inspiration. Han fordrer at forskere ser på børn som sagkyndige 

informanter, frem for at se børn og barndom som en obstruktion mellem forsker og sandhed. Man 

forbigår børns fortolkninger af deres verden, som om de ikke var brugbare. Problemet er nærmere at 

forskeren eller den voksnes verdensbillede er forskellig fra barnets. Det bliver derfor forskerens 

opgave at sikre sig at barn og forsker fx berør samme fænomen, og ikke blot stoler blindt på at 

barnets kategorier nødvendigvis dækker det samme som den voksnes forståelse af kategorien. 

Vigtigst af alt taler han om en autonomisering af barnet, at man forlader den objektiverende analyse 

af barnet og i stedet ser det som et reflekterende subjekt (Tiller 1989). Inspireret herfra har vi lagt 

fokusset på børnenes oplevelse af TFT frem for fx nedsættelse af støjniveauet i institutionen, som 

meget tidligere forskning har fokuseret på i studiet af TFT (behandles senere).  

  

Det er med udgangspunkt i ovenstående betragtninger at vi har planlagt vores interviews og 

foretaget analyse af dem. Vi tilskriver os Kvales beskrivelse af et intersubjektivitet sandhedsbegreb. 

Valideringen af vores interview bliver altså i høj grad et spørgsmål om at være opmærksom på 

Piagets kategorier af svar, samt at være åben for en senere fortolkning af interviewet som går ud 



over de umiddelbare udsagn. Endvidere er valideringen i den grad også relevant under selve 

interviewet, forskellige metoder kan tages i brug som fx at stille kontekstbundne spørgsmål i stedet 

for abstrakte (Ibid.). Disse kunne både være på et romantiserende plan, eller gennem vores 

efterprøvning af deres udsagn etc.   

  Interviewanalyse  

Vores interview har været semi-struktureret. I dette ligger der at vi forud for interviewet havde 

overordnede mål med hvad vi ville vide, men vi havde ikke en stram interviewguide liggende. Vores 

spørgsmål var med inspiration fra observationen, løst sat op omkring 3 centrale emner.  

 - Hvad var børnenes oplevelse af TFT, positiv/negativ?  

 - Havde de en forståelse for formålet med TFT?  

 - Kunne de overføre det lærte til situationer og konflikter i den rigtige verden?    

Vi forventede at en for fast struktur, ville begrænse samtalen mere end at åbne den. Den løsere 

struktur skulle give børnene mulighed for at tale mere frit, og meningen var at vi så skulle følge de 

tråde de lagde ud indenfor vores temaer.  

Ideen var at vi forsøgte at berøre temaerne indirekte, bl.a. ved så vidt muligt at få børnene til at 

beskrive deres TFT-seance uden at være mere specifikke.  

 Valg af informanter  

Følgende afsnit omhandler overvejelser i forbindelse med valg af informanter i undersøgelsen. 

Deltagerne i vores interview skal være børn der har erfaring med deltagelse i TFT. Samtidig søger 

vi at finde informanter i alderen 5-6 år, da vores interesse bl.a. centrerer sig omkring 

undervisningsministeriets forventninger til adfærd hos børnehaveklassebørn. Målet er at finde fire 

børn der kan agere informanter ved vores kvalitative forskningsinterview. Ved at finde fire 

informanter, får vi muligheden for at sammenholde flere sæt data ligesom vi alle får muligheden for 

at interviewe. I forlængelse af dette ønsker vi to informanter af hver køn. Vi søger herigennem at 

danne os et billede af undersøgelsens generaliserbarhed, ved at tage højde for eventuelle forskelle i 

kønnenes perspektiver på TFT. For at give børnene tryghed overfor os som fremmede voksne, 

skulle de interviewes to og to sammen.     

 

Under forløbet fik vi kontakt til to børnehaver der jævnligt anvender TFT som pædagogisk redskab. 

Vi valgte en børnehave i Brøndby som endelig samarbejdspartner, da pædagogerne her havde taget 

kursus i anvendelsen af TFT. På denne måde søgte vi at højne undersøgelsens validitet, da et kursus 

i TFT giver pædagogen mulighed for at anvende TFT på den tænkte måde.  Det skal nævnes, at vi 

trods fokus på vigtigheden af flere interviews, samt bredere dækkende informantgruppe, ikke tog 



højde for informanternes baggrund, hvorfor der ikke gives et repræsentativt udsnit (Willig 2007). Vi 

lod pædagogen vælge vores informanter, og vidste derfor intet om fx børnenes demografiske 

fordeling, hvilket i teorien kan have haft indvirkning på det enkelte barns perspektiv.  Man må altså 

være opmærksom på at undersøgelsens reliabilitet og generaliserbarhed, grundet tidspres, har flere 

faldgruber.    

 

Settings  

Vi har valgt, at gennemføre interviewene i det mikrosystem
3
 som børnene er en del af under 

aktiviteten TFT– altså børnehaven som setting. En setting beskrives i et økologiske 

udviklingsperspektiv som: ” a place with particular physical features in which the participants 

engage in particular activities in particular roles ... for particular periods of time” (Bronfenbrenner 

1997, s. 514). Ifølge Bronfenbrenner (1997) er udviklingspsykologisk forskning traditionelt udført i 

kunstige omgivelser, hvilket resulterer i unaturlig adfærd hos deltagerne. Når vi tager udgangspunkt 

i at gennemføre interviews i børnehaven er det netop fordi vi forudsætter, at en given setting har 

betydning for den adfærd og den dialog, der vil udspille sig. For at øge den økologiske validitet af 

vores undersøgelse, ønsker vi altså at interviewe der hvor Trin for Trin gennemføres (ibid).    

 

I børnehaven fik vi stillet to ledige ”interviewrum” til rådighed. Interviewet med de to drenge blev 

foretaget i det rum hvor TFT foregår til hverdag, og det andet interview foregik på lederens kontor 

ved et voksenbord.   

I forlængelse af dette er det relevant at nævne Batesons (1998) fokus på hvordan kontekstmarkører 

kan være med til at generere en særlig form for erkendelse og adfærd. Kontekstmarkører afspejler 

Batesons pointe om logiske typer. De logiske typer er en forklaring af hvorledes ingen klasse eller 

kategori kan være medlem af sig selv, hvorfor ethvert fænomen eller udsagn kun kan forstås i sin 

kontekst (Ibid). Kontekstmarkører skal her ses som retningsgivende for adfærd og handling (Ibid & 

Pearce 2004). De markører som var til stede i form af ”et rum” under interviewene, kan derfor have 

haft såvel positiv som negativ betydning for dialogen. At drengene var blev i et velkendt legerum 

kan have haft en afslappende virkning. Ligeledes kan der ligge en fare ved, at pigernes interview 

foregik på lederens kontor. Pigerne var da også dem som inddrog netop pædagogens vrede og 

styrende rolle i forbindelse med TFT-aktiviteten. Måske netop ”lederkontoret” som kontekstmarkør 

har været faciliterende i denne forbindelse. 

                                                
3 ”A microsystem is the complex of relations between the developing person and environment in an immediate setting 

containing that person” (Bronfenbrenner 1997, s.513) 



 Etiske overvejelser  

I forbindelse med vores undersøgelse har vi måtte gøre os nogle etiske overvejelser. Først og 

fremmest har vi måtte forholde os til at vores informanter er børn, hvorfor det nødvendigvis også 

har været vigtigt at få såvel pædagoger som forældres samtykke inden interviewene (bilag 2). I den 

forbindelse har vi bl.a. måtte tage stilling til hvor meget vi ville fortælle pædagogerne om 

interviewets omdrejningspunkt, da undersøgelsen tager sit udgangspunkt i en kritisk hypotese om 

tendens til manglende fokus på børneperspektiver. Interviewguiden vil altså på nogle punkter søge 

at udfordre det voksenperspektiv som bl.a. pædagogen repræsenterer. Vi har måtte tage stilling til 

hvor meget forældre og pædagoger skal vide om den kritiske hypotese som ligger til grund for 

vores nysgerrighed? Kvale skriver om denne problemstilling: At informere om en undersøgelse 

indebærer en omhyggelig balance mellem detaljeret overinformation og udeladelse af aspekter ved 

designet, der kunne være af betydning for deltagerne (Kvale, 1997, s. 118). Følgende 

problemstilling har vi løst ved at fortælle forældre samt pædagoger vores overordnede tanker 

omkring projektet: at vi er interesseret i at vide mere om TFT som pædagogisk redskab ud fra et 

børneperspektiv (bilag 2).  

 

Det faktum at vi ønsker børnenes syn på det pædagogiske arbejde åbner mulighed for, at det 

børneperspektiv som vi får del i, ikke nødvendigvis taler til det pædagogiske arbejdes favør. Kvale 

henviser til vigtigheden af det etiske princip tilgodeseende: (…) risikoen for at skade en 

forsøgsperson skal være så lille som muligt (Kvale, 1997, s. 121). Altså må det i vores situation 

være barnets følelser og behov der har førsteprioritet, og med respekt for disse må der tages en 

beslutning om hvem der skal have indsigt i materialet. For ikke at skabe grobund for en ubehagelig 

situation mellem barn og pædagog, var det eneste rigtige derfor at holde interviewmaterialet 

fortroligt.   

 

Sidst men ikke mindst var der en del etiske forhold der skulle tages stilling til under selve 

interviewet. På pædagogens opfordring interviewede vi drengene sammen og pigerne sammen, for 

på den måde at lette dialogen. Under interviewet virkede pigerne et par gange lidt tyngede af 

interviewsituationen. Vi diskuterede efterfølgende om pigernes nervøse optræden skyldtes frygten 

for at pædagogen skulle få indsigt i deres negative udtalelser.  

I forlængelse af dette er det også en etisk bekymring at vi træder ind i børnenes verden, 

gennemfører en dialog, og lader børnene alene tilbage med deres tanker omkring 

interviewsituationen. Pernille Hviid fremhæver også, at det er muligt at selve forskningen og dens 

interaktionsform kan ses som en særlig udviklingsbetingelse der har betydning for de børn som 

deltager (Hviid 2008). Altså kan vores indtog i barnets liv potentielt danne grobund for en 



igangsættelse af nye perspektiver hos det deltagende barn, hvorfor vi som interviewere altid må 

kunne retfærdiggøre vigtigheden af indsamlet data sat overfor eventuelle konsekvenser som 

interviewet måtte få for de deltagende informanter.  

Teori  

Neden for gives en kort introduktion til de teorier, der vil danne baggrund for analyse af de 

fænomener/centrale temaer, der er synliggjort via samtaler med 4 børnehavebørn.  

  Kulturhistorisk udviklingsperspektiv  

Vores perspektiv på børns udvikling tager afsæt i en kulturhistorisk position. Vi vil i denne 

forbindelse inddrage elementer fra Vygotsky’s teoridannelse. I modsætning til at betragte børn som 

løsrevne entiteter, ønsker vi et fokus der konceptualiserer udvikling i lyset af samfundsmæssige 

betingelser, normer og værdier (Hedegaard, Fleer, Bang & Hviid 2008). Metodisk indebærer dette 

et dialektisk-interaktivt perspektiv, hvor at vi møder børn i deres hverdagsliv i en bestemt historisk 

og kulturel setting. Børnehavens praksisformer, udgør en social situation og betingelse, som vi i et 

udviklingsperspektiv forholder os til. Perspektivet indebærer samtidig, at metodologien indfanger 

børns motiver, projekter, intentionel deltagelse og fortolkning (Hedegaard & Fleer 2008, s. 34).  

Udviklingsperspektivet er dialektisk og holistisk rettet mod barnet i dets hverdagsliv. 

  Behaviorismen og kognitiv teori  

For at forstå det udviklings- og læringsperspektiv der kan ligge bag et pædagogisk værktøj som 

TFT, inddrager vi teoretiske perspektiver fra behaviorismen og kognitiv teori (Karpatschof & 

Katzenelson 2007). Når dette er vigtigt, er det fordi værktøjet TFT kan forstås ud fra bestemte 

teoretiske og filosofiske præmisser.  Dette får betydning for den måde praksis foregår, den måde 

interaktioner udspiller sig på, samt den måde hvorpå børn fortolker aktiviteten. 

 

 Analyse og fortolkning 

  Fortolkningsstrategi  

Vores indfaldsvinkel til den kvalitative undersøgelse af børns udviklingsperspektiver er 

fænomenologisk. I denne fortolkningsstrategi undersøges fænomener ud fra aktørernes eller 

subjekternes egne perspektiver. Her er det børnenes livsverden, deres handlinger og deres oplevede 

meninger, der er i fokus (Kvale 1997, s.63). Børnenes perspektiv og fortolkning af udvikling og 

TFT er her det centrale i vores analyse.   



Meningskondensering  

For at få børnenes egne forståelser til at træde frem, har vi valgt fænomenologisk baseret 

meningskondensering, som metode til interviewanalyse. Her fremhæves hovedbetydningen af det 

sagte, hvilket omformuleres i få temaer
4
  (Kvale 1997). Af hensyn til pladsmangel har det ikke 

været muligt, at få hver enkelt barns hovedbetydninger draget frem i sin enkelthed, og vi har derfor 

foretaget en meningskondensering hvor interviewene inddrages i en samlet meningskondensering 

(Jf. bilag 3). En fænomenologisk tilgang lægger op til en mere subjekt-rettet meningskondensering, 

gennem analyse af hvert enkelt barns perspektiv. Dog vil meningskondensering på tværs af 

interviews i undersøgelsen her være udarbejdet som forstadie til analyse og giver mening som et 

arbejdsredskab til at strukturere den indsamlede empiri (Kvale 1997). På baggrund af ovenstående 

arbejdsproces med meningskondenseringen fremkom følgende centrale temaer:  

1. Skole og lektier  

Børnene knytter aktiviteten TFT sammen med fænomenet skole og lektier.  

2. Leg  

Børnene inddrager temaet leg i dialogen.  

3. En arrangeret aktivitet  

Børnene oplever en aktivitet der er styret ud fra bestemte kriterier.  

 5. Interaktion med pædagogen  

Børnene fremhæver hvorledes TFT er forbundet med et bestemt adfærdskodeks.  

4. Børnenes følelser og moral    

Børnene fremhæver forskellige følelser dels under dialogen om TFT og dels som led i oplevelser i 

børnehavelivet. 

6. Mening  

Børnene meningstilskriver aktiviteten i retning af skole snarer end til temaer omkring følelser.  

 

Nævnte temaer vil løbende blive berørt i analysen neden for.  

  TFT som institutionel praksis  

Hedegaard fremhæver i et kulturhistorisk perspektiv hvorledes deltagelse i en bestemt institutionel 

setting kan være med til at skabe bestemte udviklingsbetingelser for børn (Hedegaard og Fleer 

2008, s.15). Her skal setting forstås som de kulturelle og materielle betingelser der er til stede i 

institutionen, rummet og i interaktionen mellem deltagere (ibid). Nedenfor vil fokus være på TFT 

som praksis.   

                                                
4
  For fuldt ud transskriberede interviews se bilag 4 og 5 bagerst i opgaven.  

 



Mikroperspektiv: Børn i en arrangeret setting, i interaktion med 
pædagogen  

Vi ser to centrale punkter i forbindelse med setting og pædagogisk. Der arrangeres en setting for 

børnene som de skal indrette sig efter. Midlet til at få børnene til at indrette sig kan ses som en slags 

betingning. Den mening børnene tillægger seancen er rettet mod den fremtidige skolegang. ”Vi 

laver skolearbejde...” B2(pige) forklarer: ”JA, man skal række fingeren op, og så skal man vælge 

en, og så siger hun navnet på den der skal tale”. 

B1(pige):”... man skal altså række fingeren op” 

B2(pige):” Men der var jo J (henviser til andet barn) som ikke rakte hånden op” 

I1”Hvad skete der så?” 

B1(pige):”Han blev skældt ud” 

Her er børnenes fortolkning altså rettet mod det at kunne indgå afstemt i aktiviteten – nemlig at 

række fingeren op. I følge Dion Sommer (2003, s.116) opstår interaktiv kompetence da også, når 

børnene bl.a. i institutionen bliver i stand til at forstå og efterleve ”kulturelle koder”. På denne 

måde formidles kulturen – her rutinen omkring at række hånden op - gennem deltagelsen i TFT 

(ibid & Vygotsky 1982).  

 

Da vi spørger til hvordan børnene sidder under TFT svarer den ene B1 (dreng): ”Indianerstilling”. 

Drengen viser os hvordan: drengene springer på gulvet i skrædderstilling og slutter armene 

omkring sig selv, som om de giver sig selv et knus, eller låser lemmerne til kroppen. Børnene 

udtrykker ubehag ved denne stilling. B1(pige) forklarer:”... i indianerstilling, ligesom man gør når 

man sidder og ikke bevæger sig så meget med kroppen”.  

B2(dreng):” ... man skal sidde stille, man kan næsten ikke bevæge sig” hvortil B1 siger” Ja, jeg kan 

ikke holde ud at sidde stille.” Da vi spørger til hvad der sker, hvis man bevæger kroppen svarer B1 

(pige): ”Så kan det være at hun bliver rigtig vred”.  

 

Generelt tegner der sig et billede af, at børnene oplever en arrangeret setting. En praksis der er 

styret ud fra bestemte materielle, fysiske og regulerede forhold forbundet med normer for passende 

adfærd (Klaus Nielsen 2005). Vi stillede børnene følgende spørgsmål: I1:”Når I laver Trin for Trin, 

er det så ligesom at lege?” – spørgsmålet er ledende og lægger umiddelbart op til et ja! I stedet 

svares der B1 (pige): det er mere lisom lektier eller ... (pause), og B1(dreng): ”.. som skole”. 

Børnenes intentionelle orientering ved deltagelse kommer generelt i interviewet i høj grad til at 

relatere sig til skole og lektier.  

 

 



Børnene er faktisk i stand til at aflæse situationen omkring TFT, tyde de kulturelle koder og pege på 

hvordan man indgår afstemt i aktiviteten. Dion Sommer (2003) peger i denne forbindelse på at: 

”Kulturel kompetence tilegnes gennem praktisk virksomhed i social kommunikation i samfundets 

institutioner” (Sommer 2003, s.116). Der sker altså en dobbelsocialisering, hvor den offentlige 

arena og praksis her, får betydning for den form for socialisering børnene oplever (Dencik & 

Jørgensen 1999). Med afsæt i institutionel teori, peger Klaus Nielsen (2005) på, at 

normopretholdelse i praksis foregår som en interpersonel ”belønning & straf”-mekanismer, der 

sætter ind når normer ikke efterleves (ibid). Vi vil neden for komme ind på betydningen af straf.  

 

Et af børnene udtrykker en følelse af ubehag ved interaktionen med pædagogen: 

B1(pige):”...jeg synes det er rigtig irriterende når Rikke skælder ud...”  

I1:”Hvad sker der så med jer”?   

B1:”jeg bliver lidt trist”.  

Idehistorikeren Michel Foucault har teoretiseret omkring disciplin og straf: ”Med ordet straf skal 

forstås alt det, som er i stand til at få børnene til at fornemme den fejl de har begået (...) en vis 

kulde, ligegyldighed, et spørgsmål, en ydmygelse…” (Foucault 2008, s.195). I dette perspektiv er 

børnenes oplevelse relateret til en straf, når Rikke skælder ud eller tvinger dem til deltagelse uden 

bevægelsesrum. Børnene er inde på, at der kan være belønning involveret med aktiviteten B2(pige): 

”Hvis hun kun giver L (barn) et æble så.... øhhh (lang pause) var det fordi hun ikke var så dygtig”. 

Vi spørger om æblerne var med hvis børnene var dygtige, og B2(pige) svarer: ”Ja der tror jeg”.  

 

I den behavioristiske tradition modificeres adfærden ved følgerne af adfærden (Skinner 1953).  

Forståelsen går på at opstille en række udsagn om funktionelle relationer mellem omgivelser og 

adfærd – stimulus og respons. For børnene i aktiviteten her, er det ifølge denne teori muligt at ændre 

på hændelser i omgivelserne gennem belønning med æbler eller straf ved skæld ud, for således at 

skabe forandringer i adfærden: ”stimulus generated by the speaker alters the probability of a verbal 

or nonverbal response in the listener” (Skinner 1953, s.137). Med dette teoretiske udgangspunkt er 

det muligt at perspektivere børnenes oplevelse af straf og belønning forbundet med deltagelse samt 

hvorledes en læringsdiskurs sætter sig igennem i praksis (Karpatschof & Katzenelson 2007).  I et 

udviklingsperspektiv kan det være vanskeligt at se hvorledes der gennem engageret deltagelse 

(Hviid 2008) kan opstå nyt, når børnene er orienterede mod at undgå straf. Neden for vil vi derfor 

analysere hvorledes børnene fortolker de udviklingsmål der er forbundet med TFT.   

 



  Udviklingsmål  

  TFT - Skemamodifikation eller ”skolearbejde”?   

TFT er en dialogbaseret metode og en pædagogstyret aktivitet (bilag 1).  

Vi spørger børnene hvad de gør, når de har TFT, og en af drengene svarer, B2 (dreng):” Vi snakker 

om følelser og glade og om munden hænger op ad eller nedad, eller sådan noget, eller hvis man er 

bange eller sådan noget”. Her fremhæves en dialogbaseret aktivitet. Da vi spørger pigerne svarer 

B1(pige): ”Øhh vi skulle svare på spørgsmål hvad de følte... øhhmm nogle gange følte de sur, trist 

og glad og ked af det”. Og da vi spørger pigerne hvad de tror de bliver gode til, når man laver TFT 

svarer B1(pige):”...man bliver god til at læse, sådan ligesom lektier”. Da vi ligeledes spørger 

drengene om hvorfor de laver TFT svarer B1(dreng): ”Når vi skal i skole og hjælpe dem”. Børnene 

oplever her, at udviklingsmålet er relateret til skole.  

Ifølge Jean Piaget (1973) er basisenheden i den kognitive funktionsevne skemaer. Skemaer er en 

mental struktur der skaber en model for forståelse af verden. I et udviklingsperspektiv forholder det 

sig ifølge Piaget således, at disse skemaer – i barnets møde med omgivelserne – styrkes, forandres 

og transformeres, ligesom nye skemaer dannes.  Gennem assimilation indarbejdes nye erfaringer 

ind i eksisterende skemaer f.eks. hvilken betydning det har om munden vender op eller ned, mens 

der ved accomodation forstås en måde at modificere et skema således at det kan anvendes til både 

de gamle og de nye erfaringer – f.eks. skabe mening med aktiviteten ved at relatere den til skole. I 

et pædagogisk perspektiv, er det altså muligt at modificere skemaer gennem dialog, for således at 

ændre kognitive processer og heraf opfordre til den prosociale adfærd, som er målet med TFT (bilag 

1). På denne måde kan TFT’s teoretiske afsæt og fisolofiske præmis ses som kognitivt.   

  Udvikling af moral & meningstilskrivelse  

Ifølge Cole og Cole (2009) er udvikling af moral særlig udtalt mellem 6-12 års alderen. Flere steder 

under dialogen med børnene viser børnene, at de forstår moralske handlinger, som at hjælpe. Ifølge 

Kohlberg’s kognitive perspektiv sker udvikling af moral, gennem 6 stadier (Ibid, s.462). Til at starte 

med, er børns moralske handlinger egocentriske hvilket kaldes heteronomous morality (Cole & 

Cole 2009, s.462). Børnene handler her med udgangspunkt i at undgå straf fra omgivelserne. Først 

senere udvikler børnene conventionel moral. Her er adfærden rettet mod at drage omsorg for andre. 

Piaget som inspirerede Kohlberg kalder dette ”Shift from heteronomous til autonomous moral 

reasoning” (Cole & Cole 2009, s.460). Et eksempel på dette skift kan ses, da vi spørger pigerne om 

alle børn ved, at de skal række fingeren op: B1(pige):...S (henviser til barn) han kan ikke...øhhmm 

han ved det ikke så godt han er lidt genert, når man laver TFT”.  

 



 B2(pige): ”Han kan godt finde på hvis Rikke går hen til ham, så kan det godt være at han ikke ved 

det”. B1:”Så bliver han genert”. Pigerne er altså her i stand til at registrere et andet barns følelsesliv 

og oplevelser ved interaktionen med pædagogen. De har altså en moralsk fornemmelse for, at andre 

bliver berørt af situationen. Så hvor børnene på den ene side er optagede af at opføre sig korrekt 

under aktiviteten for at undgå skæld ud, er de på den anden side også orienterede mod andres 

følelser. TFT er rettet mod udvikling af den autonome moral, og måske får metoden udfordringer, 

hvis pædagogen undervurderer børnene og således antager, at de er på et egocentrisk stadie. En af 

drengene forklarer en selvstændig moralsk handling; B1 (dreng) henviser til at han har brugt TFT: ” 

Ja, mod min lillebror, han faldt ned af trapperne (...), så gik jeg op og trøstede ham”. Noget kunne 

tyde på, at det ikke er gennem lærerstyret undervisning, men gennem deltagelse, engagement og 

mening at fornemmelse for andre udvikles (Heedegaard 2008).     

 

Problemet syntes i særlig grad at opstå, når børnene ikke forstår eller kan meningstilskrive de 

kategorier der arbejdes med i TFT: Vi spørger: ”Hvis i kan huske sidste gang, der har jeg fået at 

vide at Rikke brugte ordet omsorg”. Omsorg var det tema der var læringsfokus under hele seancen 

ved drengenes sidste TFT-aktivitet. V1” Ved i hvad det betyder”? B1 (dreng) svarer: ”Niks”. Vi 

spørger derfor: ”Hvad tror i det betyder”?  B1(dreng) svarer: ”Jeg tror det betyder ked af det” B2: 

”Eller når man falder og slår sit knæ”. Tankevækkende er det, at den mening som var tiltænkt med 

TFT – kompetencer omkring omsorg - ikke står klart for børnene. Vi forklarer derfor drengene hvad 

omsorg betyder, hvorefter B2 (dreng) forklarer ivrigt: ” Ligesom i Lille Per hvor han de blev kastet 

ind ved løverne...så kom Lille Per og hans ven ind i løveburet” V2:”Så hjalp de ham?” B2(dreng): 

”Ja ....., sådan så forvirrede de løven så den ikke kunne se dem”.   

 

Her er der tale om det Piaget kalder frigjort overbevisning, som er svar der indebærer nye 

forståelser for barnet (Hviid 2008).  Først da B2 (dreng) er med på meningen af ordet omsorg, er 

han i stand til at koble betydningen til en virkelighed han kender - nemlig Lille Per-filmen. Ifølge 

Dion Sommer spiller meningstilskrivelse da også en central rolle, når det kommer til børns 

kompetenceudvikling der sker ”...i relationer, hvor mening, betydning og handlemuligheder 

rekonstrueres for barnet” (Sommer 2008, s.119). Processen kan dog ifølge Sommer vanskeliggøres 

hvis ”F.eks. institutionen i sin daglige pædagogik forsømmer at tydeliggøre meningen med de 

virksomheder, barnet involveres i”(Sommer 2008, s.116). Måske er den voksne her i mindre omfang 

orienteret mod at hjælpe børnene med at meningstilskrive TFT, og i højere grad orienteret mod mål 

og praktisk udførelse. 



Delkonklusion  

Ved at inddrage børnene som reflekterende subjekter (Tiller 1989), bliver det muligt at indfange, 

hvilken betydning de institutionelle betingelser har for børnenes oplevelse, fortolkning og udvikling 

(Hedegaard & Fleer 2008). Børnenes oplevelse forbundet med TFT er her:  

  

1.  Indianerstillingen som fysiske betingelser relateret til deltagelse    

2. Stille siddende aktivitet uden bevægelse  

3. Alle er orienterede mod at række fingeren op og svare  

4. Aktiviteten foregår på en bestemt stue    

5. De store skal deltage i TFT 

6. Aktiviteten kan være forbundet med straf   

 

Ovenstående ligner mest det vi kender fra en skoleklasse ved organisering af børns tid og aktivitet 

på en måde der mindsker kontakten mellem dem ligesom man får associationer relateret til 

afretning. Noget kunne tyde på, at børnene i højere grad meningstilskriver aktiviteten TFT til 

udvikling af kompetencer rettet mod acceptabel deltagelse i aktiviteten. Det kognitive og 

behavioristiske perspektiv indfanger måske ikke i tilstrækkelig grad hvilken betydning 

institutionelle betingelser og subjektiv meningstilskrivelse har for udvikling. Her er det ikke 

eksplicit for børnene, hvad de er i færd med. På den måde kommer målet med praksis måske 

utilsigtet til at handle om andet end den følelsesregulering, der oprindelig var tiltænkt. Neden for vil 

vi analysere børnenes oplevelse af udvikling i et kultur-historisk perspektiv, der i højere grad er 

rettet mod kontekstens betydning, samt barnet som aktiv deltager.  

 Et kultur-historisk perspektiv – barnet som aktiv deltager  

I Vygotsky’s kulturhistoriske perspektiv skal omgivelser ikke ses som noget objektivt uden for 

barnet, men snarere som udtryk for en unik relation mellem barnet på et givent tidspunkt – ved en 

bestemt alder – og netop miljøet. En unik relation der sættes i forbindelse med bestemte 

udviklingsmuligheder og defineres som ”The social relation of development at the given age”.  De 

interviewede børn er mellem 5 og 6 år, og Cole & Cole (2008) peger bl.a. på at denne førskolealder 

er særligt relateret til selvregulering som TFT da også er rettet mod. Spørgsmålet der rejser sig, er 

hvorledes vi kan forstå børnenes oplevelse af en tilsyneladende struktureret kontekst omkring den 

pædagogiske praksis på den ene side og barnets sociale udviklingsrelation på den anden.  

 

 

 



Udvikling udgør her en sammenvævning af biologiske, psykologiske og kontekstuelle faktorer 

(Vygotsky 182). Barnet har som deltager og intentionelt rettet subjekt mulighed for at øve 

indflydelse på sine udviklingsbetingelser ligesom han/hun er underlagt bestemte betingelser som 

konsekvens af kulturel, historisk og samfundsmæssig praksis (Ibid).  

 

Da vi spørger pigerne, hvad de andre børn gør, når Rikke viser billederne svarer de i munden på 

hinanden (B1 og B2 piger):” De rækker fingeren op”. Da vi spørger til deres udvikling og tidligere 

evner svarer den ene (B1 pige): ” ... når jeg var tre år vidste jeg det ikke det med at række fingeren 

op, så vidste jeg ikke at det var rigtigt...”. Pigen her lader til at kunne fortolke en forandring i egen 

udvikling, som noget nyt der er kommet til (Hviid 2008). Børnene har internaliseret pædagogens 

forventninger til deltagelse i pædagogisk praksis hvor konteksten appellerer til en bestemt form for 

engagement eller deltagelse (Hviid 2008). I Vygotsky’s perspektiv er psykologiske egenskaber 

udviklet gennem meningsfulde aktiviteter med kulturelle tegn og redskaber (Vygotsky 1982). Det er 

netop det faktum at børnene tillægger det mening at opføre sig på en bestemt måde, der skinner 

igennem i deres fortolkninger.  

  Konflikt  

At børnene er optagede af egen aktivitet og mulighed for indflydelse, fremgår da vi spørger dem om 

hvornår det er sjovest at lave TFT:  

B1(pige):”første gang”  

I1”Ja hvad var der sjovt ved det... der”?  

B1(pige):”..., der var det at hun bare spurgte, og der skulle vi ikke række fingeren op” 

B2”Ja der måtte vi selv bestemme” 

Til spørgsmålet om hvorvidt det er sjovt at lave TFT svarer den ene dreng (B2): ”Jeg synes ikke, 

fordi man skal hele tiden sidde stille, man kan næsten ikke bevæge sig.” Den anden dreng giver 

ham efterfølgende ret. 

 

Pigerne er altså optagede af, om der er mulighed for selv at bestemme, hvor drengene er mere 

orienteret mod bevægelse. For Vygotsky forstås mennesket som et aktivt handlende subjekt der 

gennem sin aktivitet former og formes af sin omverden (Vygotsky 1982). Der kan måske være fare 

for at den mindre frie kontekst begrænser børnenes muligheder for engageret deltagelse, hvorfor de 

oplever en konflikt. Her skal konflikt forstås som”where the child cannot do what he or she wants 

to do” (Hedegaard og Fleer 2008, s.19).  At pigernes oplevelse af første og nuværende møde med 

TFT, har ændret sig, er i et kultur-historisk perspektiv dog ikke nødvendigvis en negativ form for 

krise, men kan ses som: ”events that alternate with stable periods in a child’s life” (Hedegaard og 



Fleer 2008, s. 25). Her forstås kriser i lyset af udviklingsperioder, hvor barnet først dekonstruerer 

aktiviteten, siden konstruerer og siden mestrer denne (Ibid). Børnene står overfor nye forventninger 

til hvad de skal kunne, hvorfor de nye aktiviteter ikke er nået til en fase hvor de kan mestres. På 

denne måde behøver den arrangerede setting ikke nødvendigvis at udgøre rammer der begrænser 

udvikling, men måske blot lægger op til en anden udvikling i retning af bestemt adfærd under 

aktiviteten. 

 Opsamling barnet som aktiv deltager:   

For Vygotsky (X) er det netop gennem deltagelse i børnehavelivet at barnet har mulighed for at 

præge sine udviklingsbetingelser ligesom hun er underlagt bestemte institutionelle betingelser. Det 

interessante bliver, hvilke udviklingsmuligheder barnet tilbydes og griber i et dialektisk samspil. 

Børnene deltager i TFT, og tillægger den meningen skole ligesom interaktionen med pædagoen er 

med til at internalisere forventninger om normadfærd. At børnen oplever kriser forbundet med 

aktiviteten, kan i Vygotskys optik anskues positivt og naturligt. Fordelen er her, at børnene måske er 

bedre stillet ved skolestart, fordi de faktisk har lært kodeks omkring deltagelse i en målorienteret 

aktivitet. Problemet er dog at TFT har et andet mål. Generelt er der mangel på interaktion mellem 

børnene under den meget lærestyrede proces, ligesom det måske kan være direkte skadeligt for 

børnene, hvis de er bange for straf eller ydmygelse under aktiviteten.    

 Metodekritik  

I dette afsnit forsøger vi med kritiske øjne at gennemgå vores egen præstation som interviewere. Vi 

vil genoverveje vores metodologiske udgangspunkter med henblik på at hvad der kunne gøres 

bedre. 

Kriteriet om reliabilitet har vi som nævnt forbigået ud fra den tanke, at forsker og 

interviewpersonens skiftende intentioner altid vil præge vidensproduktionen i en interviewsituation. 

Man kan ikke reproducere en unik intersubjektivt produceret sandhed. Validiteten, groft forstået 

som en vished om at man forstår og taler barnets sprog, føler vi dog at vi er kommet tæt på, hvilket 

analysen bevidner.  

 

Stiller vi os kritisk overfor vores eget projekt kan der overordnet nævnes forskellige variabler som 

vi ikke tog højde for. Vi interviewede ikke pædagogen i forbindelse med TFT. Som baggrund for 

forståelsen af praksissammenhængen burde pædagogens intention være gjort klar, før vi gav os til at 

observere og interviewe børnene. Et åbenlyst kritikpunkt kunne altså lyde, at vi slet ikke behandler 

TFT som det centrale forskningsobjekt. Snarere observerer vi måske et forsøg på at klargøre børn til 

skolegangen, og TFT bliver altså en sekundær ramme for det vi egentlig observerer. Et andet punkt 



er at vores undersøgelse ikke omhandler effekten af TFT. En alternativ undersøgelse kunne have 

fulgt børnene under hele TFT forløbet. Vi kunne her have sammenlignet børnenes udtalelser og 

oplevelser efter TFT med en kontrolgruppe (Cole & Cole 2008). På den måde kunne der have 

forelagt en vurdering af TFTs effekt på udviklingen. Vores rapport er begrænset til at blive et 

øjebliksbillede. Dette var vi dog opmærksomme på før undersøgelsen, og vi accepteret det som 

vilkårene for at skrive en lille metodeopgave. Et andet punkt er at vi ikke gjorde os vores teori klar, 

for hvordan vi observerede børnene under TFT. Bagefter måtte vi erkende at vi savnede en klar 

redegørelse for hvordan TFT seancen rent faktisk havde forløbet. I forhold til den senere analyse 

ville det dog have hjulpet en del at fx have en lydoptagelse. Den oplevelsesorienterede undersøgelse 

kunne have haft flere facetter. På den anden side er vi yderst begrænsede i forhold til plads, så 

denne udvidede undersøgelse skulle højest sandsynligt komme i forbindelse med et større projekt.   

 

Vores interviewguide var som tidligere nævnt meget løs. Dette virker på os som et klogt valg. Det 

var klart at det var svært at holde en sammenhængende progression. Børnene tænker og taler meget 

situationsbundet. Dette var vi beredte på, og stillede derfor åbne spørgsmål. Fx ”Kan I fortælle os 

om?” eller ”Kan I huske en situation hvor...?”. Børnene taler ud fra hvad der falder dem ind i 

forhold til situationen. Problemet opstår i at den åbne struktur samtidigt kræver at vi forstår at styre 

interviewet ud fra disse principper. Generelt må det siges at vi manglede erfaring. Vi faldt i mange 

af de ”fælder” som vi havde gjort os klart før interviewstart. Specielt havde vi alle en tendens til 

ikke at lade børnene tale ud. Problemet synes at være, at man i position som voksen hurtigt vil 

forsøge at hjælpe børnene med at skabe mening, og ikke lade dem gå af spor som er irrelevante for 

det givne spørgsmål. Vi har altså ikke fuldt ud formået at leve op til idealerne om at acceptere de 

romantiserede svar, da vi har været hurtige til at skære børnene af og foreslå vores egen forståelse. 

Disse ”afbrydelser” kommer ikke frem i vores transskribering, dette ville det derimod hvis 

transskriberingen havde været med henblik på konversationsanalyse (Kvale 2008, p. 203), som ville 

indbefatte det tidslige element i interviewet. Der kan alligevel trækkes et eksempel frem på hvordan 

en afbrydelse kunne være:  

V2: Hvad gør I så når I har TFT? 

 B1: Hmmm.....  

V2: Hvad er det I laver? 

”B2: Vi snakker også om følelser og glade og om munden hænger opad eller nedad, eller sådan 

noget, eller hvis man er bange eller sådan noget. 

V1: Hvordan kan man se om en person er bange?”  

Der er lagt op til en åben beskrivelse af deres oplevelse af TFT.  Her kunne V1 have ladet barnet 

tale videre, i stedet for at bruge det lille sekunds stilhed til at pege på en afgrænset gren af et 



udsagn. Den åbne beskrivelse af TFT går tabt. Barnets oplevelse kunne måske komme bedre frem i 

en fri talestrøm, som der først blev lagt op til. Et alternativ til dette kunne være et bekræftende nik, 

det lille ”hmm”, der opfordrer til at tale videre osv. Omvendt kan en for fri og ukontrolleret 

talestrøm selvfølgelig ende ud i rent legende snak som fx:  

B1: de kan have munden ned af eller op af (viser med hænderne omkring munden for op og 

nedadvendt mund) (griner)  

I1(griner) sådan lisom en trutmund ?  

B1. Ja (griner) 

B2: (griner) Jeg har en trompet derhjemme, min lillebror han han trutter bare rigtig højt han kan 

ikke være stille (griner) man får helt ondt i ørene (griner)  

I1: (griner) han trutter højt så  

B2: ja  

I1: Når I laver TFT er det så ligesom at lege?  

Det er klart at børnene i dette tilfælde taler ud af et spor som er uvedkommende for intervieweren, 

og fokus skal selvsagt skiftes for ikke at spilde tiden. Interviews med børn er en speciel 

balancegang mellem at lege med børnene, altså acceptere deres til tider usammenhængende 

talestrøm, men samtidigt rette dialogen i en retning mod hvad man ønsker at undersøge.  

Vi føler at vi efter blot et interview har fået mere erfaring, og at vi kunne gøre det bedre næste gang.  

 Konklusion & Perspektiv  

Samlet synes børnene at være orienterede mod andre udviklingsmål end det TFT oprindeligt er 

rettet mod. Børnene er orienterede mod en bestemt form for deltagelse snarere end prosocial adfærd. 

Det at arbejde lærerstyret mod konkrete mål, appellerer i særlig grad til en styret organisering af 

børnenes adfærd og placering – her bliver straf et fænomen. Problemet er, at udvikling kommer til 

at handle om normative mål der A: enten er opfyldt eller B: ikke er opfyldt. Således er TFT i mindre 

grad rettet mod muligheder for udvikling (Hviid 2008).  Børnene oplever kriser, som ikke 

nødvendigvis er negative, men derimod kan pege på udvikling i retning af skolerelateret 

normadfærd. Det kunne tænkes at børnene her, har bedre forudsætninger for deltagelse ved 

skolestart. Omend en lokal og ikke generaliserbar undersøgelse, mener vi dog, at børnes oplevelse 

af mangel på mulighed for deltagelse og nervøsiteten for straf, er perpektiver man bør bør være 

særlig opmærksom på.  

 

Generelt er disse børneperspektiver ikke inddraget i forskningen om TFT, hvilket vi ser som et 

problem. Den etablerede forskning fra udlandet peger på at førskolebørn (i USA), der har modtaget 

undervisning i TFT, viser større forandringer i sociale og emotionelle kompetencer hos børn der har 



deltaget i programmet, end hos børn der ikke har deltaget (Moore and Beland, 1992; Beland, 1988; 

Beland, 1989; Beland, 1990). Senere amerikanske studier viser at børnenes adfærd og attituder 

ændrer sig positivt, lige såvel som deres viden om sociale og emotionelle kompetencer. 

Førskolebørn og børnehavebørn fra lavindkomst byfamilier viste mindre aggressiv og forstyrrende 

adfærd efter fuldendelse af programmet TFT, hvor TFT måske i virkeligheden kan være en 

beskyttelsesfaktor for udsatte børn (McMahon, Washburn, Felix, Yakin, and Childrey, 2000). 

 

På baggrund af mangler på pædagogisk forskning i Danmark, har vi i vores studie af 

børnehavebørns oplevelse af deres udvikling af sociale kompetencer gennem TFT, undersøgt 

udvikling og institutionelle betingelser ud fra et børneperspektiv. Børns oplevelse, fortolkning og 

udvikling gennem arbejdet med TFT har været centralt i vores studie. Her peger vores undersøgelse 

på følgende kritikpunkt; børnene lærer en bestemt form for deltagelse med mangel på muligheder 

for interaktion og TFT-oplagt meningstilskrivelse. Ved at inddrage børnene blev det muligt at se på  

udviklingsmuligheder snarere end deres evne til at opfylde prædeterminerede mål. Vores 

forskningsresultater viser at den reelle intention med programmet TFT ikke nødvendigvis virker 

som tilsigtet for børnehavebørn i alderen 5-6 år. Børnenes udvikling af interpersonelle 

følelsesmæssige kompetencer viser sig kun svagt i vores empiri, og vi vurderer at teorien bag 

indlæringsprogrammet er svær at omsætte i praksis. Vores resultater peger i retning af at børnene 

oplever TFT som en praksis der udvikler deres måde at deltage i undervisningen på, mere end evnen 

til at udvikle empati og problemløsningsstrategier. Her spiller pædagogen, som formidler af TFT til 

børnene, en vigtig rolle. Som vi ser det, er der særlige faldgruppe når det kommer til pædagoens 

interaktion og praksisform samt dennes ambitioner i forbindelse med TFT.  

 

En mere omfattende undersøgelse af børneperspektiver kunne være interessant, ligesom vi 

forestiller os en mere interaktiv version af værktøjet TFT. F.eks. kunne man arbejde med 

billederne/TFT når konflikterne opstår ved at etablere en ”positiv time-out” med involverede børn. 

Således ville der være mulighed for at eksternalisere deres konflikt og skabe nye forbindelser 

mellem dem og deres oplevelser af hinanden.  
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