
 

 

 

 

 

BERØRT OG BEVÆGET 
 

Narrativer i 

 pædagogikken 

Et fokus på fortællingen om(kring) barnet. 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 

gunnar@gusu.dk 



 Jeg vil snakke om mig  
 

 Vi skal snakke om jer. 
 

 I skal snakke om jer selv. 
 

 Vi skal snakke om børn. 
 
I den nævnte rækkefølge. 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



”Hvor skal vi hen Plys?”, spurgte Grisling. 

”Det ved jeg ikke” svarede Plys 

Og så tog de hinanden i hånden og gik derhen. 

Og der vil jeg også gerne gå hen sammen med jer, nu. 

 



Hvem er Frederik? 
 

Hvem er Gunnar? 
 

Hvad er et NARRATIV? 
 

 Tænk på ”din Frederik”. 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 

 Fordi 80 % af udfordringerne foregår i de voksnes hoveder. 
 Især børn har bare en anden  - en kvalitativ anden - forståelse af verden. 
 Fordi vi for sjældent har spurgt Frederik om han også syntes der er et problem?? 

 
 Fordi, for at forstå Frederik og hans væsen- må jeg kunne sætte mig i hans sted.  

 
 For at forstå mine reaktioner på Frederiks ageren skal jeg forstå mig selv. 

 
 Jeg må finde noget genkendeligt i mig selv – noget jeg kan forstå ud fra – EN 

FØLELSE – EN OPLEVELSE. 
 
 

 Hvorfor syntes JEG, at en given adfærd er problemfyldt? – at netop DET er vigtigt at 
videregive til samarbejdspartnere? 
 

 Er det et objektivt – fagligt problem jeg har fokus på, eller er det et problem jeg har 
særligt fokus på, fordi mine egne værdier bliver udfordret?????? 
 
 
 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 Andres meninger, holdninger og bevæggrunde TROR jeg, jeg forstår! 
 

 Jeg kan forsøge at forstå deres følelser. 
 

 Jeg kan forsøge at forstå og respektere! 
 

 Eller fordømme! 
 

 Men jeg må gøre mig klart – at jeg ALDRIG – ALDRIG får 
definitionsretten. 
 

 Derfor skal jeg være uærbødig overfor egne holdninger og tro 
 

 Det er her vi skal være meget opmærksomme på fortællingerne bag de 
holdninger vi lægger til grund for samtaler med og om børnene. 

 

 

 

 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 
 

 Hvad er det for historier vi fortæller og husker om 
børnene? 
  
 
 

 ”Den anden historie” eller rettere ”de andre historier” er 
mit omdrejningspunkt i dag - og i hele mit arbejdsfelt. 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 Der er altid sådan en uro omkring Kristian, han provokerer 
hele tiden de andre! 

 Louise er ekspert i hele tiden, at skabe intriger i gruppen! 
 Frederik forstyrrer hver eneste gang vi har samling! 
 Utroligt som Jesper kan bruge tid på at blive hentet – Han 

trækker konstant sin mor rundt i manegen. 
 Vi må have kigget på Carina, hun siger aldrig noget. 
 Lucas bliver altid så vred, at han er umulig at nå ind til. 
 Anders kan aldrig gennemføre en leg, uden det ender i en 

konflikt. 
 Jacobs ting er aldrig i orden når han kommer i børnehave, 

han mangler altid enten madpakke, regntøj, eller ........ 
 
 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 
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Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 JEG ER HANDICAPPET!!!! 
 JEG ER STRESSET!!!!!!! 
 HAN ER ET A.K.T. BARN!!!!!! 
 HAN ER ET ADHD BARN!!!!! 

 
 

VÆRRE : 
 INKLUSIONSBØRN !!!!!!!!!! 
DIAGNOSEBØRN !!!!!!!!!!!! 

 
 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 Børn er i institutionerne op til 43 timer om ugen, - uden pause rum – 
uden krav om at kunne trække sig tilbage. (Her var det så jeg lige kom til at tænke på dagplejen) 

 
 

 Svenske undersøgelser viser, at de stoffer der er målt i hjernen hos børn 
med adfærdsdiagnoser, svarer fuldstændigt til det man kan måle hos 
voksne.  
Her hedder det så udbrændthed og stress!!!! 

 

 Hvis det pædagogiske personale blev budt samme vilkår, som børnene 
ville vi se symptomer på samme adfærdsproblematikker som hos børn 
som er ramt af ADHD.  
Så ville BUPL, FOA og Arbejdstilsynet gå i kampagnemode. 
 

 Hvis vi begyndte at sige, at det er de vilkår vi byder børnene, der gør dem 
”syge” og stressede, ville det være en bombe under vores velfærdssystem 
og arbejdsmarked 
 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



”ALDRIG MERE SKAL EN 
HISTORIE FORTÆLLES, 
SOM OM DEN VAR DEN 

ENESTE”   ( R O Y  1 9 9 8 )   

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 

gunnar@gusu.dk 



Drengen der pjækkede 45 % af 
skoletiden 

 

Drengen der mødte op i skolen 55% af 
tiden 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



”Sådan som man 
betragter et menneske, 
sådan behandler man 

det også”. Peter Kemp. 

 

 
Og kunne man tilføje – Sådan bliver det også 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



Hvad er vores intention i samværet med Frederik ? 
 

 At bruge samtalen til: 
 

 At få Frederik til at forstå, at det er forkert at slå? 
Eller 
 

 At forstå Frederik?  

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



 
 

 Forældres utryghed, når vi gerne vil have en 
ekspert(s) vurdering (psykologisk test), - skyldes 
manglende kendskab / indsigt i ”systemet” 
 

 Når ”de” ”griber fat” i mine nærmeste, og vil lave 
test, bliver jeg ikke utryg, men panisk angst.  
Det skyldes mit kendskab til systemet. 

Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 
gunnar@gusu.dk 



Gunnar Surland, Proceskonsulent, coach og supervisor 

gunnar@gusu.dk 


