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Anbragte børn og unge er en udsat gruppe i det danske 

samfund. Selvom levevilkårene for anbragte børn og 

unge generelt er gode, kommer et liv uden mor og far til 

at præge det enkelte barn. 

Undersøgelser viser, at anbragte børn og unge har 

sværere ved at “få livet til at lykkes” end børn fra 

traditionelle familier. Ifølge tal fra Anvendt Kommunal 

Forskning (AKF) får 66 procent af de anbragte unge 

ikke mere uddannelse end en 9. klasses eksamen, og 

kun 7 procent kommer i gymnasiet. KL har sammen med 

en række kommuner nedsat to arbejdsgrupper med 

fokus på at styrke samarbejdet om, at 95 % af en ung-

domsårgang skal tage en ungdomsuddannelse, samt at 

50 (60) % af ungdomsårgang skal tage en videregående 

uddannelse. Dette er en gruppe som kun et fåtal af an-

bragte unge kommer i. Dette skyldes blandt andet at de 

kæmper med så svære problematikker at skolegangen 

bliver nedprioriteret.

De tillidsbrud og omsorgssvigt, som mange anbragte 

unge har oplevet, betyder, at de ofte har svært ved at 

knytte sig til og tro på voksne. Svigt, der også fører til 

lavt selvværd og ensomhed.

Derudover er misbrugs- og kriminalitetsfrekvensen 

højere for anbragte børn og unge end for børn fra 

traditionelle familier. Samtidig er der stor risiko for, at 

tidligere anbragte får egne børn anbragt.

SeaRanger Dannelsesforløb tager fat om problema-

tikken, og giver de anbragte unge en ny mulighed i 

forsøget på at få livet til at lykkes. Gennem kompeten-

ceudvikling, kropslige erfaringer og positive praksisfæl-

lesskaber, dannes der et rum for læring, hvor der tages 

udgangspunkt i at alle opnår succes.

SeaRanger Dannelsesforløb kan styrke selvfølelsen og troen 
på egne evner til at gennemgå et uddannelsesforløb.

SeaRanger Dannelsesforløb er skabt til at kompetenceudvikle 
anbragte unge.

“Det bedste er stort set det hele”
– ung deltager i SeaRanger Dannelsesforløb 2013
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Aarhus SeaRangers 

Aarhus SeaRangers arbejder på at skabe gode oplevelser på havet for en lang række mål-

grupper. Virksomheden er relativt nystartet og er ejet og driftet af Direktør Daniel Astola, 

Økonom Andreas Hermansen, Fotograf og journalist Casper Tybjerg.

Aarhus SeaRangers er projektindehaverne på denne dannelsesproces. 

Det Nationale Videncenter KOSMOS 

KOSMOS er etableret af Undervisningsministeriet og har til opgave at udvikle projekter 

for børn og unge indenfor områderne kost, motion og sundhed. Gennem KOSMOS skabes 

dermed et netværk bestående af samarbejdspartnere, relevante interesseorganisationer 

og universiteter nationalt. 

KOSMOS står for den overordnede kobling til socialpædagogikken.

Børnehjælpsdagen 

En landsdækkende og upolitisk hjælpeorganisation – www.bhd.dk -, der siden 1904 har 

arbejdet for børns vilkår i Danmark. Siden år 2000 har BHDs målgruppe omhandle de ca. 

15.000 anbragte børn og unge, der bor på en institution eller i plejefamilie. Året rundt 

afholder BHD kompetencegivende aktiviteter og events.

Børnehjælpsdagens er kontaktled til institutionerne og følge de unge. Ligeledes så del-

tager BHD i udarbejdelse af diverse handleplaner og strukturopbygninger.

Bikubenfonden 

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens 

afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Den røde tråd i Bikubenfondens væld af aktiviteter er ambitionen om at fremme indsigt 

og udsyn i samfundet via støtte og udvikling af projekter af høj kvalitet og varig værdi for 

det danske samfund.

BikubenFonden  er den økonomiske part i SeaRanger Dannelsesprojekt.

PARTER
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Denne opsamling har til formål, at belyse metoden i 

dannelsesforløbet som arbejde med anbragte unge.

Der er flere forskellige delelementer der spiller ind i 

dannelsesforløbet, som alle er en mursten i processen 

med at bygge fundamentet op til et godt standpunkt i 

den unges fremtidsperspektiv på livet.

Denne opsamling er til inspiration for personale på 

landet anbringelsesinstitutioner, samt andre interes-

senter i socialpædagogikken. Der vil være anbefalinger 

fra det nationale videnscenter KOSMOS og Børne-

hjælpsdagen, til hvordan SeaRanger Dannelsesforløb 

kan understøtte den pædagogiske praksis.

Det følgende vil beskrive grundelementerne i dan-

nelsesforløbet.

Der findes en enorm fordel i, at unge i dag også får 

mulighed for at kunne spejle sig i deres egen kultur og 

deres egen identitet, frem for udelukkende at leve sig 

ind i den globale tidsalders subkulturelle værdier, som 

kan have en tendens til fremmedgøre de unge i forhold 

til det samfund de bor i.

SeaRanger dannelsesprojekt bruger havet og kulturhis-

torien som udgangspunkt i den identitetsskabende 

del af dannelsesforløbet. Via ”lejrbåls-debat” drages 

paralleller fra vikingetiden og op til deres hverdag, 

ved oplæg om emner som f. eks begrebet ”respekt”, et 

begreb der var normdannende for vikingernes verden, 

og som i dag har spillet en stor indflydelse på de unges 

familie-relationer, kammeratlige relationer, samt gadeliv. 

Også klassiske nordiske dannelsestekster, såsom Ha-

vamal, (Den Højes Tale), indrages og debatteres udfra 

perspektivet om ” den gode borger, den gode ven, den 

gode ægtefælle”. På turene sejler de unge ud til en 

dansk ø, med glemt vikingehistorie. De bor i Lavo telt, 

sover på skind og i lejrbålets skær hører de uddrag af de 

mest spændende sagaer om eventyrlige rejser og store 

krige. De daglige aktiviteter på turene bygger på et kul-

turhistorisk tema, som f.eks. konstruktion af oprindelige 

fangstredskaber, gåture i landskabet/kysten med små 

oplæg og historier, samt oprindelig madlavning. 

Formålet er, at give de unge en bevisthed om at de 

tilhører et fællesskab og et samfund med meget lange 

og stolte rødder. Denne fornemmelse for et samfunds 

kontinuitet og individets egen rolle i dette samfund, 

er hvad der udgør den treide  hjørnesten i de unges 

styrkelse, når de to første, selvværd og selvtillid først 

er sået.

OPSAMLINGENS FORMÅL

EN STOLT VIKING
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Et vigtigt element i SeaRanger Dannelsesforløb, er at 

alle undervisere brænder for det som de underviser i. 

Hver og en finder de stolthed i at være en nørd på deres 

område, og de brænder for at fortælle andre om det. 

Dannelsesforløbet bærer præg af at både proces-

sen og produktet er vigtigt. Socialpædagogiske ud-

viklingsmuligheder næres i samspillet og den praktiske 

samhandling imellem de unge og underviserne. Det er 

ikke gjort med snak, selvom det heller ikke kan gøres 

uden. Det lyder banalt, men er også basalt og i sin slo-

ganformulering velkendt: Det handler for pædagoger om 

at gøre noget for og sammen med de anbragte unge, om 

at gøre det med sig selv som indsats og middel.

At bruge sig selv som middel, er hvad underviserne gør. 

De går foran og viser vejen. Det som de unge finder 

inspiration i, er at underviserne både ”kan”, ”tør” og 

”gør”. Derved står de unge overfor voksne der med stor 

ro og overblik kan sætte de unge ind i de forskellige 

elementer og emner. 

ILDSJÆLE

”Det har været rigtig godt at være sam-
men med eksperter hele tiden, fordi de 
ved noget om det hele”
– ung deltager i SeaRanger Dannelsesforløb 2013
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Den pædagogiske handlingsplan har en ressourceori-

enteret tilgang, hvor vi ser på relationer og samspil i 

forhold til hvordan der via en pædagogisk handleplan 

kan gøres en forskel for det enkelte individ. 

Dette er baseret på Keld Fredens og Aron Antonovsky. 

Aron Antonovsky har fremlagt en sundhedsteori som 

tager udgangspunkt i at mennesket skal have en 

dynamisk følelse af livsmod og livsglæde. Mennesket 

skal kunne mestre livets mange udfordringer samt 

have en følelse af sammenhæng, og en oplevelse af 

påvirkninger, der kan begribes, håndteres og opleves 

som meningsfulde. Dette understøtter Kjeld Fredens 

når han omtaler, at mennesket lærer på tre måder, 

nemlig gennem oplevelse, handling og forståelse, og de 

kan kombineres. Nogle foretrækker dog den ene frem 

for den anden, og en sådan præference kaldes for en 

læringsstil. Når de spiller sammen taler vi om kreativ-

itet, som er alle uddannelsers højeste mål idet faglighed 

kun er et middel til kreativitet.

SeaRanger Dannelsesforløb ligger ikke op til direkte 

boglig uddannelse, men til dannelse som menneske.

Den pædagogiske handleplan er: 

 at vende den enkelte unges energi bevidst mod ham/hende selv.

 at afpasse doseringen af den aktivitetsfaglige indsats til den nærmeste udviklingszone, som den unge er tæt 

 ved og som det vil være både sjovt og udviklingsmæssigt relevant at nå hen til.

NUANCER I UNDERVISNINGEN

“Nu hvor jeg har været igennem 
dette, vil jeg  anbefale andre, at de 
skal være indstillet på at det er et 
målrettet forløb, hvor der også er 
teori. Man skal brænde for det – og 
så er der mange fede oplevelser”
– ung deltager i SeaRanger Dannelsesforløb 2013
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Socialpædagogiske problemer sidder også i kroppen. 

Oplevelsen af svigtende omsorg, udelukkelse fra fami-

lie, skole og kammeratlige fællesskaber, erfaringer med 

vold som kriminalitet eller stofmisbrug sætter sig spor 

og mærkes i kroppen på de anbragte unge.

SeaRanger har til hensigt at bibringe den enkelte ung 

handleevnen samt kontrol og ejerskab over beslut-

ninger, der påvirker egne livsvilkår og sundhed, i forhold 

til den enkeltes sundhedsfremme. Kan vi give den 

enkelte troen på at ansvaret og handlemuligheden for 

hvilken retning deres liv skal tage, så har vi givet dem 

bedre forudsætninger for at få et godt liv samt blive 

voksne der bidrager positivt til samfundet. 

–Karen Lykke Poulsen, har i bogen ”Opdragelse er 

handling” skrevet følgende om mennesker og følelser: 

”Vejen til menneskers bevidsthed går gennem dets 

følelser. Vejen til følelserne går gennem oplevelser, og 

oplevelser får man, når man deltager i handlinger” 

SeaRanger udfordre de unge ved, at tage dem fra vante 

omgivelser, sætte dem i uvante situationer hvor de er 

implicit nødt til, at handle. Derudover vil turen på van-

det, aktiviteterne og mødet med naturen være perfekte 

rammer for de ovenstående omtalte oplevelser. SeaR-

anger gribe ind i de unges hverdagsliv med henblik på 

at skabe forandring og en udvikling ud fra den enkeltes 

nærmeste udviklingszone.

Elementerne i SeaRanger Dannelsesforløb er natur 

og fysisk aktivitet. Dette er ikke en tilfældighed, men 

imødekommelse af nogle af de konklusioner som 

fremkom på konsensuskonferencen mellem Kulturmin-

isteriets Udvalg for Idrætsforskning (KI F) og idrættens 

organisationer afholdte i oktober 2011.

 Fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsyn-

liggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, 

rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukom-

melse, selvopfattelse og opmærksomhed.

 Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv 

udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.

 Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er 

udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse.

KROPSLIG LÆRING

”Kendetegnende for vores ung er at han 
ofte er meget usikker og tøvende, men i 
kraft af læring på egen krop i dette for-
løb, har han fået mere gå-på-mod”
– ung deltager i SeaRanger Dannelsesforløb 2013
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SeaRanger dannelsesforløb tager udgangspunkt i Aar-

husbugtens mange unikke naturoplevelser. Ved øer som 

Bosserne og Endelave får de unge en unik mulighed 

for at komme helt tæt på mange af de store vilde sæler 

der lever i disse områder, mens andre ture fokuserer på 

den lille hvalart kaldet Marsvin, som f.eks. ofte kan ses 

ud for Aarhus havn. Kodeordet her er, fascination, at 

opleve alt det smukke som findes i naturen og alle de 

ting vi kan bruge det til. Via gåture langs kysten samles 

spiselige tangarter, strandkrabber, muslinger med mere, 

som senere indgår i madlavningen. De unge oplæres 

i fridykning og undervandsjagt med håndspyd, og de 

kommer med ud og snorkle langs kysterne hvor de både 

lærer om biodiversiteten under vandet og hvordan de 

kan leve af den på en bæredygtig måde. Netop under-

vandsjagt er en god katalysator for mange af, specielt 

de unge drenge, der søger mod spændingselementer og 

fysiske udfordringer i deres dagligdag. At naturen kan 

være en både healende og inspirerende del af de unges 

liv, vil gennem dannelsesforløbet blive gjort tydeligt for 

de deltagende og en helt anden verden, end kriminal-

itet, bandeaktivitet, knuste familieforhold og arbejd-

sløshed vil være et reelt alternativ for de unge i deres 

videre fremtid.

NATUROPLEVELSER
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Statistisk set så har anbragte unge vanskeligere ved 

at gennemgå uddannelsessystemet, og vil derfor også 

have vanskeligere ved at få et voksenliv med aktiv 

deltagelse på arbejdsmarkedet. 

SeaRanger Dannelsesforløb bygger ikke på boglig un-

dervisning, men på gennem forløbet at skabe kompe-

tencer som den enkelte kan bygge videre på. I forløbet 

erhverves der flere helt konkrete kompetencer, som er 

erhvervsrettede, men også mange implicitte erfaringer 

som er nødvendige for at kunne varetage et arbejde.

 

Forløbet er bygget op med det socialpædagogiske 

formål, at den enkelte skal have positive erfaringer med 

at modtage undervisning og derved blive i stand til 

bedre at kunne modtage traditionel undervisning. Gen-

nem forløbet får den enkelte erfaringer med, at læring 

kan være sjovt men også krævende. Det handler om at 

skabe rum for udvikling af mere rummelige og inkluder-

ende processer i forhold til:

 At oplever glæden ved fysisk aktivitet, læring og 

naturoplevelser, for derved at arbejde med evnen til at 

løse problemer og/eller skabe produkter. 

 Udviklingsmuligheder i samspillet og handling 

imellem de unge og deres professionelle primærper-

soner.

ERHVERVSRETTEDE KOMPETENCER

”Om et år så har jeg været meget i speedbåd, skudt mange 
fisk og begyndt på en uddannelse som erhversdykker”
– ung deltager i SeaRanger Dannelsesforløb 2013
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Dannelsesforløbet er tilrettelagt så læringen foregår 

gennem oplevelser og kropslige erfaringer. Selvom det  

ikke er alle der har negative erfaringer med autoriteter 

og læring, så tegner der sig en generel opfattelse af 

at autoriteter er noget negativt. Det billede vender vi 

til noget positivt, så de unge ser at alle arbejder mod 

samme mål. Det giver dem en opfattelse af, at de ikke 

står alene, men er en del af det store fællesskab.

NYTTEVÆRDI
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Dette forløb har været et nyt tiltag i forhold til social-

pædagogikken for anbragte unge – med fokus på de 

unges færdigheder i forhold til at det både har omhand-

let teori og praksis. For de unge har der været fokus på 

nye og specielle oplevelser, som de er blevet nødt til, at 

øve sig i for, at kunne bestå de forskellige prøver. Der 

har i dette dannelsesforløb været fokus på, at skabe et 

læringsrum, hvor situationer i en aktiv kreativ proces 

vendes og drejes.En af de unge udtrykker: ”Jeg har 

fundet nye veje til at lære på”

De unge udtrykker ligeledes ved fokusgruppe interview, 

at de alle har fundet dette forløb meningsfuldt: ”vi er 

blevet øvet i at formidle til hinanden – som er en af 

betingelserne for, at bestå nogle af prøverne”.

Benny Lihme gjorde i 1988, i bogen ”Socialpædagogik 

for børn og unge”, begrebet ”den fælles tredje” centralt 

i sin fremstilling af socialpædagogikken. Socialpædago-

gisk arbejde er et treleddet forhold imellem pædagog-

en, den unge og det virkelighedsudsnit, den genstand, 

den aktivitet de er fælles om at handle i og med. 

Gode fælles oplevelser er afgørende, fordi de giver 

energi, lyst til mere og grundlag for erfaring. Men ”en 

på opleveren” er ikke målet. De efterfølgende samtaler 

medvirker til de erfaringsdannelser de unge kan bruge 

videre frem. Det er nemlig nye erfaringer til erstatning 

for de gamle de unge har brug for. Der lægges op til 

overvejelser om overføringsværdien fra den konkrete 

sammenhæng til de andre arenaer for ungdomsliv. 

Benny Lihme udtrykker det således i et længere citat 

fra en nyere artikel: ”På baggrund af den tre-leddede 

socialpædagogiske opfattelse, bliver det selvfølgelig 

af afgørende betydning at få diskuteret indholdssiden 

ved ens pædagogik, dvs. hvori de “fælles tredje” skal 

bestå.(..) “Det fælles tredje” kan have et mere eller 

mindre kompetence- og erfaringsudviklende potentiale 

hvad læringseffekt angår (..) Socialpædagogisk arbejde 

tilsigter altså en form for personlighedsudvikling eller 

holdningsbearbejdelse som skal ruste de unge til at 

klare sig i et samfund, hvor de nødvendige kompetencer 

“på dagen” ikke kun er relevante faglige kundskaber 

og færdigheder, men også en lang række personlige 

egenskaber som fleksibilitet, omstillingsevne, samar-

bejdsevne, selvstændighed, selvtillid, kommunikation-

sevne osv.”.

En af de deltagerne pædagoger var meget optaget 

af, at dette dannelsesforløb havde udfordringer som 

ikke var farlige men derimod lagde an på at det gav 

”livsværdier” som de unge kunne tage med sig i andre 

kontekster – dermed mente pædagogen, at dette var 

en måde og se socialpædagogikken på en anderledes 

SOCIALPÆDAGOGIKKEN 
- ”LÆRING PÅ UDEBANE”

fortsættes på næste side...



måde med samarbejdet mellem eksperter, pædagoger 

og de unge. 

Som en pædagog fra et af opholdsstederne udtaler:

”Resultaterne er opnået med det meget sikre high tech 

udstyr, der har været til rådighed (RIB-både, lejr og 

fiskeudstyr, god og varm beklædning, dykkerudstyr som 

passer den enkelte, m.v.) MEN i endnu højere grad fordi 

alle projekts ansvarlige undervisere, uden undtagelse, 

har udvist en pædagogisk formidlingsevne som har 

været udviklende, inspirende og ansporende på en smit-

tende, engageret, glad måde som har været dannelses- 

og kulturformidlende 3 timer hver uge og ikke mindst 

på lejrforløb.”

”Nutidens pædagogiske praksis i Danmark kan beskrives 

som en række institutionelle tiltag, der sigter på at 

integrere, normalisere og kvalificere til deltagelse i 

arbejdsliv og samfundets sociale virksomhed.”

(Ole Henrik Hansen, Socialpædagogik – fællesska-

bets pædagogik. I: Tidsskrift for Socialpædagogik 

nr.20/2007)
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PILOTPROJEKTET HAR KLART VIDST VEJEN FOR NYE 

MULIGHEDER I ARBEJDET MED ANBRAGTE UNGE. 

Der har været forskellige ubekendte faktorer, som der er 

blevet arbejdet med, da læringsrummet for de anbragte 

unge var hel nyt. Der var lagt op til, at der skulle skabes 

en øget fascination af havet og des ressourcer hos de 

anbragte unge og via den vej skabe deres interesse for 

denne vej ind i uddannelse som f.eks. havbiolog, natur-

formidler eller lign.

Den røde tråd

Pilotprojektet her har haft for øje at skabe værdi for 

udviklingen af vores samfund og vores fælles forståelse 

af naturen, havet og den fantastiske verden vi lever i. 

Udfordringen har været som nogle af pædagogerne 

udtaler, at der undervejs ikke må komme for mange 

aflysninger, strukturen skal holdes da de anbragte unge 

ikke er stærke i omstillingsevne.

Under fokusgruppe interview blev der fra de unge 

nævnt, at de var så optaget af dette projekt så manda-

gens undervisning var med til, at dæmpe ugens sløvhed 

– dette gav energi til resten af ugens læringsrum.

Oplevelse på egen krop

Tilgangen til læringen har været meget med oplevelse 

på egen krop – gå fra øve til at mestre – og derudfra at 

sætte teori ind i sammenhængen.

Her er der enighed fra pædagogerne om, at det er 

vigtigt der er en gennemgående pædagog deltager 

på ”lige fod” i aktiviteterne sammen med de unge og 

dermed også har en oplevelse på egen krop. Vi anbe-

faler at det er en gennemgående pædagog.

Fællesskab

Anbragte unge har vidt forskellige problemer, ressourc-

er og interesser. Alligevel vil pædagogen som regel 

skulle arbejde med den enkelte i gruppesammenhæng. 

Deltagelse i sociale fællesskaber vil på en gang være en 

betingelse, mål-middel og den unges fremtidschance. 

Opsamling fra KOSMOS og Børnehjælpsdagen

Bay Ranger konceptet

- Uddannelse af børn og unge til Bay Rangers

- Naturvidenskab, havets ressourcer, værdier etc.

- Vi lærer om godt sømandsskab

- Vi giver børnene en fascinerende oplevelse af den verden de lever i

- Vi giver børnene et hæfte, et emblem og et uddannelses-diplom

- Vi kobler børn til naturvidenskaben og havets fascinerende verden

AARHUS

fortsættes på næste side...



Kunsten er at skabe sammenhænge der muliggør fælles 

deltagelse på forskellige niveauer, at iscenesætte 

udfordringer og aktiviteter der møder de unges forskel-

lige potentialer. Vi har forsøgt med dette pilotprojekt og 

skabe nye muligheder i kompetence udvikling for de an-

bragte unge i en virkelighedsnær oplevelse med læring 

på udebane og mødet mellem ung, ekspert og pædagog, 

og udefrakommende krav der skal leves op til. 

Dannelse

For at dannelseskompetence forløb kan lykkes, omkring 

skabelse af en pædagogisk norm, der har valgt fascina-

tion som indhold, og som udpeger en bestemt adfærd, 

væremåde, opførelse og viden, så er det meget vigtigt 

der er personaleopbakning 

– at der er klare aftaler mellem underviser og pædago-

ger og dermed har defineret rollerne fra start af dan-

nelsesforløbet – som en af pædagogerne udtrykte det 

”Hvis projekt er det er det socialpædagogens eller

Sea Rangers og hvor er den unge henne i det?” 

Risikoen er for store visioner på de unges vegne og 

faren er man lander et andet sted!

Grundværdien i SeaRanger Dannelsesforløb er at 

de unge styrker deres selvindsigt gennem kropslige 

kompetencer. Derfor har vi også arbejdet efter følgende 

kinesisk ordsprog:

Jeg hører det – jeg glemmer det
Jeg ser det – jeg husker det
Jeg gør det – jeg forstår det
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For mere information om anbragte unge og fremtidsperspektiver:

Tidligere anbragte som unge voksne (SFI, Det nationale Forskningscenter for velfærd, 2011)

For mere information om læring og sundhedsfremme:

Fredens: Mennesket i hjernen. En grundbog i neuropædagogik. Academica, 2006

Fredens, Johnsen & Thybo (red.) Sundhedsfremme i hverdagen. Munksgaard, 2011.

Aaron Antonovsky, Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, 2003.

Karen-Lykke Poulsen, Opdragelse er handling, Jørgen Paludan, 1982

Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Fysisk aktivitet og læring, 2011

Sandholm og Værum. Pædagogisk idræt - en bevægende pædagogik, 2010

Læs også...



Børnehjælpsdagen fælles gruppe “Børnehjælpsdagen”
Aarhus SeaRanger fælles gruppe  “Aarhus SeaRangers”

www.bhd.dk
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