
Hvornår fortjener vi børns tillid 



• Præsentation – hvem er vi?

• Tre timer – hvad skal vi?

• Kobling mellem teori og 

praksis – hvordan?
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Narrativ 
Børnemindmapping



Historien om 
Børnemindmapping

Udvikling

Børn i sårbare 
situationer

Familier ramt af 
ulighed og udsathed

Misforståelser i 
skole og dagtilbud

Systemers 
definitioner og 
fortolkninger



Kjell-Ivar Andersen. Fokus på Familien.01/2006

Sammendrag 

Artiklen kan opfattes som en slags censureret version af 
indre tanker og bekymringer, som kan opstå, når man 
”smertefuldt har forstået”, at virkeligheden skabes som 
social konsensus gennem sproglige forhandlinger om 
mening. Bekymringerne vokser sig store inde i hovedet, 
når man mener at se, de som aktivt deltager i at skabe 
plenumvirkeligheden, ikke anerkender, at deres egne 
bidrag er med til at forme de ”ægte objektive realiteter 
og sandheder”. Denne blinde plet synes til tider at 
kunne nedfælde sig både i tænkning og i praksis. 
Historien kan også forstås som en beskrivelse af, hvor 
udfordrende det kan være, at være en aktiv medskaber 
af virkeligheden, når ens egne meninger ingen mening 
får. Artiklen er skrevet i en slags ”lege-modus”, muligvis 
for at kompensere det alvorlige tema, samt måske som 
en måde at aflaste nogle af de nævnte vanskelige 

erkendelser hos forfatteren. 

Processen som ingen kunne målbinde

Eksperterne bidrage , overvejer og konkluderer 



Videoklip med Holger 7 år 
Mindmapping og forældrebevidning



Barnets fokus i fokus

I den systemiske forståelse
værner vi om relationerne 
mellem barnet og andre 
personer i dets omverden

I den narrative forståelse lytter  
vi dobbelt for at finde de ufortalte
historier
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Mappingens syv trin – de fire første

1. Tryg ramme med mening – en samtale om barnets liv

2. Iscenesættelse med placering, systematik og farvesymboler

3. Livstemaet bliver opdelt i tre
o levet liv
o fremtidshåb
o aktuelle problemer

4. Flest mulige fortællinger via en samskabende relation

5. De lyttende er bevidnere

6. Barnet får det sidste ord

7. Kortet er barnets journal 

ISCENESÆTTELSEN

BEVIDNINGEN

RESPONSEN

DOKUMENTATIONEN

FORTÆLLINGEN
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kamera

En betydningsfuld anden

pædagog

barn

flipover

 levet liv
 fremtidshåb
 aktuelle problemer
 identitet

Opstilling med tydelige positioner



(hvad var hensigten) HVORFOR
INTRIGE-

PROBLEM

Den dramatiske pentade

HVOR (hvor foregik det scenen)

HVAD (HVAD SKETE , HISTORIENS HANDLING)

HVEM (hvem var involveret)(hvordan gjorde de) HVORDAN

En blå boble foldes ud som en historie



Let, nærværende, interesseret og nysgerrig 

- ingen løsninger

- ingen aftaler 

- ingen interventioner

Den første mindmap giver overblik, kontakt og grundlag

Øvelse  1 – den første mindmap 



Bevidning

• Børnemindmappingen giver grundlaget 
for forældrenes bevidning.

• Forældrene lytter til barnets fortælling. 

• De lægger mærke til barnets ord, og 
mærker hvilken resonans, de oplever hos 
sig selv undervejs



Mappingens syv trin – de tre sidste 

1. Tryg ramme med mening – en samtale om barnets liv

2. Iscenesættelse med placering, systematik og farvesymboler

3. Livstemaet bliver opdelt i tre
o levet liv
o fremtidshåb
o aktuelle problemer

4. Flest mulige fortællinger via en samskabende relation

5. De lyttende er bevidnere

6. Barnet får det sidste ord

7. Kortet er barnets journal 

ISCENESÆTTELSEN

BEVIDNINGEN

RESPONSEN

DOKUMENTATIONEN

FORTÆLLINGEN 
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Bevidning - Forældre som ven og vidne
Ordene ven og vidne har den samme sproglige rod på oldnordisk.

Bevidningens tre trin

1. Fortælling Små fortællinger fra barnets oplevelser sammen med andre.

2. Genfortælling Forældrenes genfortælling, fortolkning og beskrivelse af egen resonans.

3. Nyfortælling Barnets feedback på forældrenes fortolkning af de første små fortællinger
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Venlig, tydelig og understøttende frem mod autentiske identitetsmarkører

- fokusere barnets udtryk i handlinger

- benævne idé om barnets hensigt og færdighed 

- mærke egen resonans

- fange ønske til egen handling

- barnets kommentar

Øvelse  2 – mindmapping med bevidning   
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Min kanin hedder Tiger

Træerne i naturen er grønne

Min lærer Lone er skrap

Til slut skriver vi under



Fortælling viser
agenthed

Det var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren grøn…



Bevidning 
danner
identiteten

”Barnlille, i de små hænder dér holder du allerede mit røverhjerte” sagde Mattis ”Jeg begriber det ikke, men sådan 
er det altså”



Mindmapping –
spørgsmål 
og perspektiver

Pige 
11 år



Tak for jeres 
opmærksomhed 
- og nu er der 
frokost 


