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KRITISK ANALYSE,  
FORMIDLING OG DISKUSSION
Dansk pædagogisk Tidsskrift har en lang historie som 
organ for tænksomme, kritiske og progressive kræfter, 
der søger at forstå og påvirke det pædagogiske felt og 
dets institutioner. Tidsskriftet er stedet, hvor 
herskende uddannelsesdagsordner udfordres med 
kritiske analyser, hvor uddannelsernes skjulte 
konsekvenser dokumenteres, hvor ideologiske kampe 
udkæmpes og hvor skarpe og provokerende analyser 
åbner for nye perspektiver på pædagogiske 
problemstillinger og institutioner og hvor nytænkende 
og kreative perspektiver og idéer formidles til 
inspiration for det pædagogiske felt.

Tidsskriftets overordnede formål er at bidrage til 
udviklingen af det pædagogiske felt og samfundet i 
retning af øget social, kulturel og kønsmæssig lighed 
og retfærdighed.

I Dansk pædagogisk Tidsskrift er der brug for 
skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og 
uddannelsespolitiske dagsordener. Der er brug for 
kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af 
pædagogiske forhold og deres konsekvenser, og der 
er brug for formidling af nye og fremadrettede 
refleksioner og eksperimenter, der kan inspirere og 
forandre.

Tidsskriftets sigte er gennem temaer, enkeltartikler 
og kommentarer samt anmeldelser at dække hele det 
pædagogiske spektrum. Opgaven er at bringe indlæg 
fra forskellige dele af det pædagogiske felt; fra folk i 
praksis, fra forskere, fra professionsuddannelserne m.
fl. Dansk pædagogisk Tidsskrift skal være relevant for 
en bred læserskare og motivere til artikler fra en vifte 
af forskellige forfattere.

KRITISK PERSPEKTIV
Når DpT efterlyser kritiske, veldokumenterede og 
skarpsindige analyser, betyder det, at en artikel for at 
have en kritisk vinkling må opfylde et eller flere af 
følgende kriterier:

–  den problematiserer og udfordrer dominerende 
tanker, forståelser, ideologier og politik på det 
pædagogiske område

–  den giver stemme til eller belyser forholdene for 
marginaliserede, stigmatiserede og ekskluderede 
individer og grupper indenfor det pædagogiske felt

–  den beskriver og fremlægger erfaringer, der åbner 
for nye perspektiver på og forståelser af den 
pædagogiske virkelighed

–  den viser gennem et teoretisk perspektiv på 
pædagogiske problemstillinger andre vinkler og 
aspekter af verden, end dem der kommer fra den 
praktiske og politiske virkelighed

–  den rejser usædvanlige spørgsmål eller 
beskæftiger sig med marginaliserede emner og 
problemstillinger i forhold til det pædagogiske felt

– den synliggør sine produktionsbetingelser og 
dermed dels  sin måde at relatere sig til 
dominansforholdene i det pædagogiske felt på, 
dels hvilken indflydelse disse dominansforhold har 
på, hvad der mere eller mindre let kan siges om 
det pædagogiske felt.
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D
DEMOKRATI I BØRNEHØJDE  
– EN TRUET LIVSFORM?

Dette temanummer af DpT søger at ta-
ge temperaturen på, hvordan det står 
til med demokratiet i børnehøjde og 
ikke mindst åbne for kritiske diskussio-
ner af, hvad demokrati i børnehøjde i 
grunden er for en størrelse og hvordan 
det kan praktiseres. 
I de sene 60ere og 70erne var der i 
Danmark fokus på børnemagt og ele-
vindflydelse ikke mindst båret frem af 
en aktiv og stærk elevbevægelse; men 
også af en statslig sanktionering af fx 
elevråd. Og i 80erne og 90erne var der 
en optagethed af børns selvregulering 
og erfaringsprocesser, børns selvfor-
valtning og børneperspektivet som af-
sæt for dannelse af børns demokratiske 
dannelse. 

I de seneste 15 års uddannelsesre-
former er demokrati og demokratisk 
dannelse imidlertid blevet stadigt mere 
usynlig: Vi lever i en tid med et massivt 
uddannelsespolitisk fokus på kvalitet, 
på klare mål, på at styrke og monitorere 
befolkningens kompetenceudvikling, og 
sikre at pædagogikkens effekter og resul-
tater bidrager til nationens konkurrence-
evne. Spørgsmål om demokrati i relation 
til pædagogik og uddannelse synes ikke 
længere at have den store politiske op-
mærksomhed. Særligt spørgsmål om 
demokrati for og om børn synes at være 
et ikke-tema; noget som ikke problema-
tiseres eller debatteres. 

Temaet er alment interessant i lyset af 
at det i år er 100 år siden, den ameri-
kanske filosof og uddannelsestænker 
John Deweys klassiske værk Uddannelse 
og demokrati udkom. I bogen formule-
rer Dewey den grundtanke, at:« Et de-
mokrati er mere end en styreform – det 
er primært en form for liv i forening 
med andre, en fælles kommunikeret 
erfaring.» (John Dewey: Uddannelse og 
demokrati 2005:104) Dewey gør med 
andre ord en demokratisk livsform til 
basis for en demokratisk styreform, der 
udvikler sine borgere til aktiv deltagel-
se, og han gør pædagogik og uddan-
nelse central herfor.

Med sine formuleringer skriver 
Dewey sig ind i rækken af klassiske 
dannelsesfortalere, der ikke ser demo-
krati som en hellig gral, der kan tages 
frem efter behov, men som et fæno-
men, der løbende må etableres og til-
egnes gennem menneskets subjektive 
og kollektive erfaringsdannelse. Med 
Kants berømte formulering: ”Sapere 
Aude: Hav mod til at betjene dig af 
din egen forstand”, toner forestillingen 
frem om en myndig og oplyst borger, 
der har så meget civilcourage, at den-
ne har mod på, ikke blot at tvivle, stille 
spørgsmål og ytre uenighed, men også 
sige fra. Som evner at handle selv, og 
forandre omgivelserne. Ligesom Kant, 
udtrykte Dewey en optimistisk tro på 
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det enkelte menneskes evne til at lede 
sit eget liv, men Dewey mente ikke, at 
denne civilcourage kommer af sig selv. 
Der må pædagogik, opdragelse og ud-
dannelse til. Skolen – og andre pæda-
gogiske institutioner, kunne man tilføje 
- skal selv optræde som en demokratisk 
instans, som giver børn og pædagoger 
mulighed for at give sig i kast med er-
farede problemer og skabe tæt kontakt 
mellem undervisning og samfund, så 
der åbnes for demokratiske processer i 
alle sammenhænge. I skolen er der prin-
cipielt mulighed for at åbne sig for, at 
børn deltager i og erfarer demokratiske 
processer, der kan føre til selvdannelse 
og potentielt også til anderledes håndte-
ringer af de samfundsmæssige og kultu-
relle processer, som børn er en del af.

Når vi skriver, at demokrati og 
sammenhænge mellem demokrati 
og uddannelse er et ikke-tema i vores 
samtid, er det dog ikke helt rigtigt. Fra 
2001, hvor statsminister Anders Fogh 
Rasmussen lancerede en kulturkamp, 
sattes en intensiveret værdipolitisk 
dagsorden, hvor man begyndte at pro-
blematisere demokrati som et anlig-
gende for pædagogik og uddannelse 
på en ganske særlig måde. Demokrati 
blev formuleret som en selvfølgelig 
værdi, en opnået tilstand, som karak-
teriserer det danske samfund, og som 
derfor skal forsvares og værnes mod 
udefrakommende kræfter. Der blev 
taget initiativ til udarbejdelse af en 
demokrati-kanon, og nationens sam-
menhængskraft skulle styrkes ved at 
intensivere undervisningen i demo-
krati og medborgerskab. Fogh under-
stregede, at ”respekt for et demokratisk 
menneskesyn om alles frihed, ligeværd 
og ansvar skal præge undervisningen 
på alle klassetrin”1 og han varslede et 
skærpet tilsyn med de frie skoler ved-
rørende undervisningen i samfundets 

grundlæggende værdier: ”I tilsynet 
med de frie skoler vil vi sikre, at under-
visningen i danske samfundsforhold 
og demokratiske værdier er i orden. ” 

Denne bogholderinteresse gik hånd 
i hånd med samme statsministers hån-
lige afstandtagen fra ”rundkredspæda-
gogik”. Demokrati formuleredes altså 
ikke som et levende og besværligt pej-
lemærke, som stat og skole skal sigte 
mod. Det blev beskrevet som en opnået 
tilstand, nogle færdigheder og kompe-
tencer, som man kan og skal undervi-
ses i. Ikke for at udvikle det, men for at 
overtage og beskytte det. Tendensen er 
fortsat siden: Der er en iøjnefaldende 
sammenfald mellem de hierarkiske 
styreformer, som konkret udmøntedes 
i den ny skolereform og den såkaldte 
”normalisering” af lærernes arbejdstid, 
og så fraværet af debat om demokrati 
som demokratisk livsform. Mere hie-
rarkiske ledelsesformer rammer ikke 
bare de pædagogiske professionelle, 
men i høj grad også børn og studeren-
de. Og som formidler af et demokratisk 
sindelag til næste generation rammes 
folkeskolen måske dybt og grundlæg-
gende. Man skal selvfølgelig være for-
sigtig med at tolke en tendens ud fra 
dette temanummer af nærværende 
tidsskrift. Men det er påfaldende, at in-
gen af de artikelforslag, som kom som 
respons på vores åbne invitation til at 
skrive til temaet, omhandler demokrati 
i relation til skolen eller gymnasiet, 
elevers hverdagsliv og med- og selvbe-
stemmelse, eller mere formelle demo-
kratiske organer som fx elevråd. Dén 
ene artikel, der vedrører børn i skoleal-
deren, omhandler undervisning på et 
museum. Artiklerne synes således, at 
afspejle hvad man vel i pædagogiske 
sammenhæng kunne som betegne en 
marginalisering af demokrati i relation 
til skolen: Væk fra de basale institutio-
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ner og den daglige undervisning. De-
mokrati som livsform er under pres.

Samtidig og fra en anden vinkel il-
lustrerer dette temanummer dog, at 
der fortsat findes og trives en interesse 
for demokrati i børnehøjde, for hvor-
dan demokrati og deltagelsesmulighe-
der kan tænkes, praktiseres og forstås 
for om og med børn. Størstedelen af 
temanummerets artikler berører de-
mokrati for børn i relation til dagin-
stitutionsområdet og det pædagogiske 
arbejde med de yngste børn. Disse bi-
drag vidner om, at der, samtidig med 
den stærke politiske og styringsmæssige 
interesse for at ”sikre” kvalitet i form 
af målbare læringsudbytter, findes en 
betydelig pædagogisk og forsknings-
mæssig interesse for at forstå og disku-
tere, hvordan det pædagogiske arbejde 
i daginstitutionerne også handler om at 
udvikle demokrati for og med børnene. 

PRÆSENTATION AF DE  
ENKELTE ARTIKLER

Temanummerets første artikel ”Med 
børn skal man land bygge - analyser 
af idealer for demokrati og medborger-
skab i daginstitutionen 1945-2015” af 
Sofie Rosengaard rummer et historisk 
perspektiv på demokratiforståelser og 
–idealer på daginstitutionsområdet. 
Rosengaard argumenterer for, at den 
kvantitative udbygning af daginstituti-
onsområdet og med den institutionali-
seringen og pædagogiseringen af børns 
liv i perioden 1945-2015 kan ses som 
en form for borgerdannende interven-
tion, en måde hvorpå nationalstaten 
Danmark og dens borgere søges etable-
ret. Med sine analyser af, hvordan pæ-
dagogik og pædagogiske målsætninger 
over tid har været diskuteret og for-
midlet som svar på samfundsmæssige 
kriser i pædagogiske fagtidsskrifter, 
etablerer artiklen en baggrund, hvorpå 

aktuelle diskussioner og optagetheder 
af demokrati i børnehøjde kan nuan-
ceres og udfoldes. 

Temaets anden artikel, ”Demokrati 
i hverdagen”, af Annegrethe Ahrenkiel 
og Niels Warring tager det udgangs-
punkt, at demokrati og demokratisk 
dannelse gennem børnenes mulighe-
der for selvregulering og sameksistens 
er en væsentlig pædagogisk opgave for 
og i daginstitutionerne. Gennem en 
indledende skelnen mellem demokrati 
som styreform og demokrati som livs-
form, etablerer forfatterne et afsæt for 
en diskussion om aktuelle udfordringer 
for muligheden for at udvikle demo-
krati som livsform i daginstitutioner. 
Artiklen diskuterer, hvordan pædago-
gisk autonomi for de voksne er en for-
udsætning for udøvelse af faglige skøn, 
og peger på, at hvis ikke der er demo-
krati for pædagogerne, kan det være 
svært at udvikle demokratisk dannelse 
for børnene. 

At den faglige autonomi - og med 
den muligheden for at gribe børnenes 
engagementer og interesser – er under 
pres i disse år, er også et centralt tema 
i Mari Pettersvolds artikel ”Demokrati 
i barnehagen med programmer på ar-
bejd”. Gennem en sproglig analyse af 
de argumenter og formuleringer, der 
giver den også i Danmark udbredte 
metode ”Dialogisk Læsning” legitimi-
tet, viser Pettersvold, hvordan metoden 
hverken kan siges at være dialogisk 
og eller demokratiudviklende. Petters-
vold problematiserer således, hvordan 
pædagogiske koncepter, metoder, pro-
grammer og værktøjer, som udbydes 
i børnehavefeltet, forsøges tilpasset 
daginstitutionerne ved at sløre de in-
tentioner og teoretiske forståelser, de 
baserer sig på. Hun diskuterer, hvad 
programmernes ofte behavioristiske 
fortolkningsrammer kan betyde for 
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børn og pædagogers muligheder for at 
fremme og praktisere demokrati i dag-
institutionen. 

Solveig Østrem, har skrevet artiklen 
”Program til hinder for demokratisk 
deltagelse” tager samme problema-
tik op og som også indgår i temaet. 
Af pladsmæssige grunde er artiklen ikke 
trykt, men kan læses og downloades fra 
DpTs hjemmeside: 
www.dpt.dk/tidligere-udgivelser-2/2016-2/
nr-3-september
Også hun interesserer sig for hvor-
dan det pædagogiske arbejde med at 
fremme børns demokratiske deltagelse 
udfordres af metoder, koncepter og 
programmer. Konkret leverer Østrem 
en kritisk læsning af programmet ”De 
utrolige år”, som oprindeligt er udvik-
let til børn med adfærdsforstyrrelser, 
men som nu markedsføres og vinder 
udbredelse som et universalforebyg-
gende program til brug i børnehaven. 
Østrem underkaster de teoretiske for-
ståelser bag programmet en kritisk 
undersøgelse, ligesom hun problema-
tiserer de måder, hvorpå programmet 
gives legitimitet, men også udfordrer 
mulighederne for demokratiske sam-
værsformer i daginstitutionen. 

Kim Rasmussens artikel ”Småbørns 
kropslige interaktion, kommunikation 
og leg” er den første af 6 artikler som 
på forskellige måder peger på, hvor-
dan der pædagogisk kan arbejdes med 
demokrati. Artiklerne er arrangeret 
kronologisk, så vi med Kim Rasmus-
sen starter med de helt små børn. Han 
argumenterer for, at børns kropslige 
samvær udgør en vigtig form for de-
mokratisk erfaringsdannelse. Han 
kommer bl.a. ind på, hvordan voksne i 
deres interaktion kan understøtte disse 
erfaringer med demokrati.
Også Maja Røn Larsen og Anja Hvidt-
feldt Stanek diskuterer i deres artikel 

”Demokratiske bestræbelser i den dan-
ske småbørnspædagogik” pædagogers 
arbejde med demokrati. I artiklen viser 
forfatterne hvordan nogle pædagoger, 
ved siden af koncepter, programmer 
og standardiserede dokumentations-
skemaer, faktisk er dybt optagede af at 
vedvarende at afprøve hvordan demo-
krati kan udfoldes i vuggestuens hver-
dagsliv. En væsentlig pointe i artiklen 
er, at demokratiske bestræbelser i den 
danske småbørnspædagogik ikke lig-
ger i afgrænsede, planlagte og veltil-
rettelagte projektforløb, men udvikles 
og udfoldes i det, forfatterne kalder 
hverdagens situerede pædagogiske 
praksis, hvori lydhørhed og fleksibi-
litet i forhold til hele tiden at udfor-
ske, omorganisere og starte forfra er 
en væsentlig pædagogisk pointe. Dog 
problematiserer pædagogerne – og ar-
tiklen - også, hvordan det komplekse, 
situerede og afprøvende arbejde med 
at skabe demokrati i børnehøjde ikke 
ydes retfærdighed i de standardiserede 
dokumentationsskemaer, som pædago-
gerne pålægges. 

Artiklen ”Fremtidsværksted som de-
mokratiserende metode – aktionsforsk-
ning med børnehavebørn” af Unni 
Lind og Mia Husted beskæftiger sig 
med demokrati og demokratisk dan-
nelse som en pædagogisk opgave og 
værdi, der kræver konkrete undersø-
gelser og afprøvninger. I demokratiske 
bestræbelser på at belyse, kvalificere og 
understøtte udvikling af børnenes liv 
og læring nedefra, har forfatterne eks-
perimenteret med at etablere fremtids-
værksteder for børn. Artiklen diskuterer 
de metodiske og etiske udfordringer 
ved at etablere fremtidsværksteder for 
og med børn, som viser sig at rumme 
betydelige udfordringer. I forbindelse 
med de metodiske diskussioner diskute-
res den videndannelse og (potentielle) 
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demokratiserende udvikling af dagin-
stitutionen, som muliggøres med bør-
nenes deltagelse. 

I artiklen ”Teorien om det radikale 
demokrati – relevant for barnehage-
feltet?” spørger Berit Tofteland, med 
udgangspunkt i Chantal Mouffes teori 
om det radikale demokrati, hvordan 
demokrati kan fremmes i et pluralistisk 
samfund. Mouffes svar er, at demokrati 
som livsform må udbredes og opdyrkes 
i alle samfundets institutioner som en 
interesse for institutionelle strukturer, 
for konflikter og følelser, der kan op-
stå mellem deltagere med forskellige 
kollektive identiteter. Tofteland inte-
resserer sig for måltidsfællesskabet i 
daginstitutionen som en mulighed for 
at udleve det radikale demokrati af-
hængigt af, hvordan det fortolkes og 
forvaltes af pædagogerne.

Interessen for børns muligheder for 
at gøre sig til deltagere, samt et blik 
for demokrati som et fænomen, der 
praktiseres konkret og løbende, er også 
gennemgående for Lise Sattrups artikel 
”Demokratiske begivenheder i mellem-
rum og sprækker. ” Her bevæger vi os 
nu fra det pædagogiske arbejde med 
de yngste børn, til undervisningssitua-
tioner på kunstmuseer, der undersøges 
med henblik på sammenhænge mel-
lem demokrati og børns deltagelses-
muligheder. Sattrups analyser tager 
udgangspunkt i den franske filosof 
Jaques Rancières forståelse af demo-
krati som noget sporadisk, der gøres og 
opstår i hverdagssituationer, hvor do-
minerende forståelser af, hvem der kan 
deltage, og hvordan der skal deltages, 
udfordres. Gennem analyser af kon-
krete undervisningssituationer peger 
forfatteren på de demokratiske poten-
tialer, der ligger på kanten af undervis-
ningen (mellemrum) eller bryder med 
den (sprækker). Artiklen argumenterer 

for en pædagogisk prioritering af mel-
lemrum og sprækker i undervisnings-
forløb på kunstmuseer, hvis demokrati 
i børnehøjde ønskes.

I den sidste artikel i dette temanum-
mer, ”Demokratisk deltagelse for unge 
i en gråzone” af Charlotte Bech Lau 
bevæger vi os kronologisk længere op i 
børnelivet til en tematisering af demo-
krati og muligheder for demokratiske 
deltagelsesmuligheder for unge, som er 
i sårbare livssituationer. Bech Lau viser 
gennem sin aktionsforskning med sår-
bare unge, hvordan det massive aktu-
elle politiske pres på uddannelse og 
afklaring af fremtidsmuligheder bety-
der, at de unges basale behov ikke 
imødekommes tilstrækkeligt. De unge 
efterspørger at blive set som myndige 
deltagere som en forudsætning for 
overhovedet at kunne tage en plads og 
begynde at orientere sig mod bestemte 
mål. Artiklen rummer en radikal kritik 
af den aktuelle målorienterede praksis 
i relation til udsatte unge og peger på 
et behov for nye vinklinger i tilgange 
til unge i en gråzone, der omfatter bed-
re muligheder for at deltage i samfun-
dets fællesskaber. <<

Birgitte Elle, Line Togsverd 
og Tomas Ellegaard 

Bemærk at Solveig Østrems artikel ”Pro-
gram til hinder for demokratisk delta-
gelse” også indgår i temaet – men af 
pladsmæssige grunde kun findes som arti-
kel på DpTs webside: 

www.dpt.dk/tidligere-udgivelser-2/2016-2/
nr-3-september

NOTER
1 Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved 

Folketingets åbning 2. oktober 2007
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#1 

Sofie P. Rosengaard 

”MED BØRN SKAL  
MAN LAND BYGGE”1

 
ANALYSER AF IDEALER FOR DEMOKRATI  
OG MEDBORGERSKAB I DAGINSTITUTIONEN  
1945-2015
I perioden 1945-2015 har daginstitutionen gennemgået en rivende udvikling. Man taler 

om, at barndommen er blevet institutionaliseret, at der er sket såvel en kvantitativ som en 

kvalitativ ekspansion af de pædagogiske institutioner, og stort set alle danske børn er i dag i 

kontakt med professionelle pædagoger inden skolestart. Artiklen diskuterer, hvordan denne 

udvikling samtidigt indeholder en form for borgerdannende intervention. Med fokus på de-

mokratisering og demokratisk dannelse fremdrages eksempler fra pædagogiske fagtidsskrif-

ter, der viser fænomenets fremtrædelsesformer i perioden, hvor demokrati bevæger sig mel-

lem livsform, dannelsesideal og en særlig, nationalt præget, dansk værdi. 
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DDaginstitutionen, betragtet som stats-
institution (Larsen, 2010, 2011), kan 
i forhold til temaet ”demokrati i bør-
nehøjde” siges at have to forskellige 
betydninger; en socialpolitisk og en 
kulturpolitisk (Højrup, 2007), der fore-
går og har foregået sideløbende med 
hinanden gennem opkomsten og ud-
viklingen af velfærdssamfundet. Der 
kan her tales om den socialpolitiske 
betydning som en overordnet opgave - 
et fælles, demokratisk gode, der i kraft 
af, at næsten alle danske børn går i 
daginstitution, sikrer en bred base af 
dannelse i samfundet. Samtidigt har 
daginstitutionen en kulturpolitisk be-
tydning, der kan betragtes som en 
konkret demokratisk dannelse i hver-
dagen, hvor børn socialiseres til såvel 
selvbestemmelse som medbestem-
melse, hvilket ofte ses beskrevet som en 
antiautoritær opdragelsesform og som 
en særlig dansk tradition (Bayer, 2015; 
Hjort, 2008). 

Det er i kombinationen af den so-
cialpolitiske og den kulturpolitiske be-
tydning og den måde, de forvaltes og 
er blevet forvaltet på pædagogisk, at 
daginstitutionen kan betragtes som bi-
dragende til velfærdsstaten Danmarks 
suverænitetsarbejde, hvor det at styrke 
befolkningens sammenhold indadtil 
fungerer som et værn mod trusler ude-
fra (Lidegaard & Højrup, 2007; Rosen-
gaard, 2015). På den måde gøres børn 
fra en tidlig alder til borgere gennem 
civiliserende interventioner (Gilliam & 
Gulløv, 2012; Gulløv, 2009), og dagin-
stitutionen bidrager til Danmarks dan-
nelse som statssubjekt (Højrup, 1999) 
blandt andet ved at opdrage demokra-
tiske medborgere til fremtiden.

Denne artikel repræsenterer en før-
ste gennemlæsning af en del af det 
empiriske materiale til mit phd-pro-
jekt. Formålet med phd-projektet er at 

undersøge, hvordan daginstitutionen 
løbende etableres og reetableres som 
svar på samfundsmæssige kriser. Dette 
gøres ved at analysere beskrivelser af 
daginstitutionens samfundsmæssige 
funktion(er) som historisk og aktuelt 
fænomen - i et bredt og varieret mate-
riale bestående af lovtekster angående 
dagtilbud og pædagoguddannelse i pe-
rioden 1945-2015, udvalgte artikler fra 
det pædagogiske fagforeningstidsskrift 
samt interviews med børnehave- og 
vuggestuepædagoger fra fire forskellige 
danske kommuner udført i forsomme-
ren 2015.

I relation til temaet ”Demokrati i 
børnehøjde” vil jeg med artiklen tage 
udgangspunkt i tidsskriftmaterialet for 
at beskrive, hvordan idealer for demo-
kratisk dannelse kommer til udtryk i 
den pædagogiske fagdebat på forskel-
lige måder i den analyserede periode. 
Denne artikel udgør en første analyse 
af udvalgte årgange, hvor debatten om 
demokrati og demokratisk dannelse er 
særligt synlig. 

Tidsskriftsmaterialet, bestående 
af 327 artikler, er fremkommet ved 
at gennemlæse samtlige 70 årgange 
af det pædagogiske fagforeningstids-
skrift (der i perioden har haft skiftende 
navne), og udvælge artikler, der på en 
eller anden måde omtaler daginstituti-
onsbarnet som borger, eller på en eller 
anden måde omhandler en samfunds-
mæssig opdragelse i daginstitutionen. 
De tre nedslag i nærværende artikel er 
fremkommet ved at gennemlæse de 
udvalgte årgange med fokus på de-
mokrati og demokratisk dannelse. De 
udsagn, der fremdrages i analysen, er 
udvalgt, da de behandler emnet på 
særligt markante eller eksemplariske 
måder.

Efter en kort præsentation af det 
teoretiske udgangspunkt for analy-
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serne markeres tre historiske nedslag, 
hvor demokratisk dannelse på særlige 
måder gøres til svar på samfundsmæs-
sige kriser. Det er således ikke formålet 
med denne artikel at etablere en kon-
tinuerlig tidslinje eller en udviklings-
historie for demokratisk dannelse i 
danske daginstitutioner, men snarere 
at beskrive, hvordan demokrati som 
dannelsesideal blomstrer op i den 
pædagogiske fagdebat på forskellige 
måder til forskellige tider i perioden 
1945-2015. Formålet med at analysere 
pædagogiske fagtidsskriftsartikler, er 
her at belyse, hvordan pædagogik og 
pædagogiske målsætninger har været 
diskuteret og formidlet blandt dagin-
stitutionspædagoger. En analyse af en 
bredere samfundsdebat angående de-
mokratiske opdragelsesidealer overla-
des således til andre.

ARVEN FRA FOUCAULT

For at kunne bedrive en form for kri-
tisk samtidshistorie tages der udgangs-
punkt i genealogiske analysestrategier 
bygget på Michel Foucaults begrebsap-
parat, som det formuleres af blandt 
andre Kaspar Villadsen (2006a, 2006b) 
og Niels 
Åkerstrøm 
Andersen 
(1999) i 
en dansk 
kontekst 
og Ste-
phen Ball 
(2015; 
2012) i en 
engelsk. Det 
kritiske po-
tentiale be-
står således 
i at ”opløse selvindlysende sandheder 
og universalforklaringer” (Foucault 
1985 citeret fra Andersen, 1999, s. 21). 

Ved at åbne blikket for fortidens sand-
heder om demokrati og demokratisk 
dannelse, skabes mulighed for kritisk 
distance til de sandheder, vores nutid 
og dermed ’demokrati i børnehøjde’ 
er indlejret i: ”Power is anything that 
tends to render immobile and un-
touchable those things that are offered 
to us as real, as true, as good.” (Fou-
cault, 1988, s. 1). På den måde udgør 
artiklens analyse ”kritiske indspark i 
de konkrete historiske magtfelter, som 
har muliggjort dem.” (Villadsen, 2007, 
s. 105). Det vil sige, at artiklen peger 
på forskydninger, så det virkelige, det 
sande og det gode som det fremsættes i 
nutiden problematiseres.

Som en konsekvens af analysens 
teoretiske udgangspunkt, bliver artik-
lernes udsagn angående demokrati 
samt demokratisk dannelse og opdra-
gelse centrale. Det betyder, at udsagnet 
i sig selv samt dets position og relation 
til andre udsagn tilskrives større betyd-
ning end dets afsender og dennes mo-
tiver. Det antages heller ikke at være 
væsentligt at analysere prominente 
og toneangivende personers ytringer. 
Det er således ikke det væsentligste, 

hvem der 
sagde hvad 
og hvorfor; 
men snare-
re hvad der 
blev sagt, 
og hvorle-
des det var 
muligt at 
sige sådan. 
Med andre 
ord inde-
bærer dette 
en analyse 

af, hvordan pædagogiske ideer bliver 
gjort mulige og genkendelige (Øland & 
Hansen, 2014) for derved at bidrage til 

Indførelsen af lære-
planer tydeliggør, at 
daginstitutionen og-
så kan opfattes som 
en moralsk instans 

og et statsligt værktøj
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en nutidshistorie, der stiller sig i mod-
sætning til andre former for historie-
skrivning, der stræber efter kronologi 
og/eller objektivitet (Villadsen, 2006b)

Det bliver gennem analyser som 
denne synligt, hvilke konsekvenser en 
såkaldt neo-liberalistisk kvalitetsre-
form af uddannelsessystemet (S. J. Ball, 
2009), har haft for daginstitutionsom-
rådet. Et område, der særligt ikke efter 
indførelsen af pædagogiske læreplaner 
i 2004 kan opfattes som kulturelt neu-
tral. Indførelsen af læreplaner tyde-
liggør, at daginstitutionen også kan 
opfattes som en moralsk instans og 
et statsligt værktøj, der ikke blot skal 
sikre, at fremtidens borgere lærer noget; 
men arbejder med politisk fastsatte mål 
for deres læring, hvorved daginstitutio-
nens moralske og kulturelle idealer ekspli-
citeres på en ny måde.

BORGERDANNENDE  
INTERVENTIONER

Ved at betragte daginstitutionen som 
en borgerdannende foranstaltning 
med såvel kulturpolitiske som socialpo-
litiske betydninger åbnes mulighed for 
at studere daginstitutionspædagogik 
som en del af et nationalstatsligt suve-
rænitetsarbejde, hvis formål det blandt 
andet er at sikre fremtidens opbakning 
til den demokratiske velfærdsstat, vi 
kender i dag. 

I kraft af, at næsten alle danske 
børn går i daginstitution, får dagin-
stitutionen i tillæg til sine familie-, 
børne- og beskæftigelsespolitiske opga-
ver et befolkningspolitisk sigte (Krejsler, 
2009). Ved at trække på Norbert Elias’ 
civiliseringsbegreb (Elias, 1994) kan 
man betragte det pædagogiske arbejde 
i daginstitutionen som en særlig form 
for nationalt præget velfærdsarbejde, 
der søger at producere de rette borgere 
til fremtidens Danmark. Med andre 

ord kan man sige, at børn i danske 
daginstitutioner løbende udsættes for 
borgerdannende interventioner og ci-
viliseringsbestræbelser (Gilliam & Gul-
løv, 2012; Gulløv, 2009).

Disse civiliseringsbestræbelser kan 
med særligt fokus på demokrati udlæ-
ses af Dagtilbudslovens §7 stk. 4, som: 
”Dagtilbud skal give børn medbestem-
melse, medansvar og forståelse for de-
mokrati. Dagtilbud skal som led heri 
bidrage til at udvikle børns selvstæn-
dighed, evner til at indgå i forpligtende 
fællesskaber og samhørighed med og 
integration i det danske samfund.” I 
det følgende præsenteres eksempler på, 
hvordan daginstitutionens indlejrede 
civiliseringsbestræbelser således tager 
form af en demokratiseringsbestræ-
belse. Det vises hvordan denne bestræ-
belse på forskellige tidspunkter har 
været begrundet i forskellige opfattelser 
af trusler mod samfundet, og hvordan 
vores opfattelse af demokrati i børne-
højde således også i dag bærer nogle 
naturaliserede forståelser af både barn, 
demokrati og danskhed med sig.

DEMOKRATI SOM LIVSFORM

Jeg har valgt at begynde mine ana-
lyser ved 2. verdenskrigs afslutning. 
Dette tidspunkt ligger umiddelbart 
før den store kvantitative udbygning 
af dagtilbudsområdet i Danmark, 
og krigen havde bragt fornyet fokus 
på, hvordan børneopdragelse spiller 
en væsentlig rolle for en befolknings 
handlemuligheder og –strategier under 
en fjendtlig invasion. Dette blev blandt 
andet sat frem som ”Ogsaa Hitler vid-
ste, hvor virkningsfuldt et bestemt op-
dragelsessystem kan være […] Børn, 
der under normale forhold vilde være 
blevet sporvognskonduktører og urte-
kræmmere af sædvanligt tilsnit, blev 
til Gestapo og SS.”2. I perioden efter 2. 
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verdenskrig fokuseres der således i den 
pædagogiske fagdebat på, hvordan 
daginstitutionen kan være med til at 
forebygge, at fremtidens borgere ”ikke 
er modtagelige for Diktatorernes auto-
ritære Metodik”3, og målet med det 
pædagogiske arbejde beskrives som ”at 
opdrage frie, selvstændigt tænkende 
Mennesker til et demokratisk Samfund 
og ikke bare Tænder i et Tandhjul”4. 

Disse udsagn etablerer daginstitutio-
nen som en afgørende samfundsinsti-
tution, der ikke blot har til hensigt at 
sikre, at danske borgere ikke lader sig 
overtale til uhyrligheder, som det skete 
for den tyske, men også tjener til at 
styrke sammenholdet i befolkningen, 
netop ved at skabe en fælles identitet, 
der står i modsætning til tidligere tiders 
autoritetstro, og bygger på en bestemt 
opdragelsesform, hvor ”[…] al autoritær 
Opdragelse maa bandlyses. […] Vi maa 
sørge for, at hvert Barn allerede i Børneha-
ven lærer at betragte sin frie og selvstæn-
dige Vilje som en selvfølgelig og umistelig 
Ting og som Grundlag for ogsaa Børneha-
vens Samfund. ”5

Demokrati bliver i denne periode til 
selve opdragelsens formål, og demo-
krati sættes lig med evnen til selvstæn-
dig tænkning. Det drejer sig altså om 
at opdrage demokratiske mennesker, 
der tænker kritisk og stiller spørgsmål 
ved autoriteter, mennesker med de-

mokrati som livsform i en Hal Kochsk 
forståelse, og samfundsbørnehaven 
udvikles på baggrund af blandt andre 
svenske Alva Myrdal (1936) og danske 
Inger Merete Nordentoft (1944) til en 
”organiseret fællesopdragelse af smaa-
børn”6. Den demokratiske opdragelse 
gives her et nationalt præg, der skal 
forme og styrke den danske befolkning 
i fremtiden.

DEMOKRATISK (UD)DANNELSE

I 1970’erne blusser debatten om auto-
ritær versus antiautoritær opdragelse 
igen op. Denne gang i forlængelse af 
enkelte institutioners erklærede tilslut-
ning til marxistisk eller socialistisk bør-
neopdragelse. 

Daginstitutionen er nu ikke længere 
for de få, og der tales i mere generelle 
termer om forebyggelse: ”Samfun-
det har […] en interesse for hvorledes 
daginstitutionerne kan bidrage til en 
almen social forebygning.”7. Det be-
tyder, at det antiautoritære opdragel-
sesideal er blevet dominerende i den 
brede befolkning, hvilket åbner for de 
selverklærede marxistiske daginstitu-
tioners kritik af, at netop dette skulle 
være et universelt gode: ”Opdragelse 
af børn er en politisk sag. […] Hoved-
parten af pædagogerne er ikke deres 
rolle i samfundet som børneopdragere 
bevidst. De udfører blot det arbejde, 
som de gennem en seminarieuddan-

Demokrati bliver i denne periode til selve opdragel-
sens formål, og demokrati sættes lig med evnen til 
selvstændig tænkning. “
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nelse har lært er rigtigt, og mange bil-
der måske sig selv ind, at de opdrager 
børnene til selvstændige individuelle 
mennesker.”8. Det kritiseres således, at 
den antiautoritære opdragelse er ble-
vet almengjort i en grad, så den i sig 
selv udgør en autoritet, der blænder 
pædagogerne. Kritikken formes som 
nævnt af selverklærede marxister, og 
af forskere, der betragter sig selv som 
arbejderklassens forkæmpere for soli-
daritet: ”Vi skal alle opdrages til at leve 
i et autoritært samfund. […] Er der no-
gen mennesker, der ikke lever under en 
autoritet?”9. Den antiautoritære pæda-
gogik har i denne forståelse spillet fallit 
og er i sig selv blevet en trussel mod det 
samfund, som de marxistiske pædago-
ger, der deltager i debatten, ønsker.

Udsagn som disse markerer et brud 
med den demokratiforståelse, der lig-
ger i den antiautoritære pædagogik, 
som den blev formuleret i de første år 
efter 2. verdenskrig, og fokus bliver i 
stedet her at opnå viden om samfun-
det, dets strukturer og mekanismer, 
herunder demokrati som politisk styre-
form, mens den demokratiske livsform 
og hermed daginstitutionens demokra-
tiske hverdagspraksis ikke opnår sam-
me grad af anerkendelse som tidligere.

I denne periode er der desuden sti-
gende fokus på det pædagogiske po-
tentiale i vuggestuer, der udover som 
hidtil at ”sørge for sund og varieret 
kost” og ”god legemlig pleje” nu også 
sættes frem som et sted, der skal ”støtte 
og udvikle børnenes individualitet” 
samt ”lære barnet at tilpasse sig i en 
gruppe”10. Hermed skrives også de 
mindste institutionsbørn ind i forstå-
elsen af daginstitutionen som en sam-
fundsforberedende institution.
Der markeres i 1970’erne to samti-
dige forståelser af demokratisk dan-
nelse. Mens ideen om demokrati som 

livsform, og især som samlivsform, 
stadig nyder anerkendelse i brede pæ-
dagogkredse som grundlag for mange 
daginstitutioners daglige arbejde med 
samfundsmæssig dannelse, ses demo-
krati - særligt blandt selverklærede 
marxistiske pædagoger - som udtryk 
for den herskende klasses forsøg på 
via humanistisk ideologi at indordne 
arbejderklassen under sig. Det betyder, 
at arbejdernes børn skal bevidstgøres 
og lære at kende til demokrati som 
styringsmekanisme i forskellige sam-
fundsgruppers politiske kamp mod 
hinanden. 

DEMOKRATI SOM ET SÆRLIGT 
DANSK DANNELSESIDEAL

Det sidste nedslag, jeg vil lave her, er 
i årene 2008-2012, hvor demokrati 
knyttes an til en særligt dansk dan-
nelsestradition, der ad flere omgange 
etableres som en forskelsmarkør til 
en udefrakommende trussel, der er 
kommet helt ind i daginstitutionerne 
med den stigende andel af børn, der 
beskrives som havende anderledes 
etnisk, kulturel og/eller sproglig bag-
grund. Dette markeres blandt andet 
i artikelmaterialet med et fokus på 
pædagogiske projekter, der omhand-
ler børns medbestemmelse: ”Her får 
børnene indflydelse, og de lærer at 
træffe valg.”11. Børnene gives medbe-
stemmelse på forhold som indretning 
af daginstitutionen, på madplanen og 
på planlægning af hverdagen, hvilket 
blandt andet sættes frem som en mu-
lighed for at lære børn om forskellig-
heder, og om at forskellige mennesker 
har forskellige ønsker og interesser. 

Sideløbende med et erklæret fokus 
på tolerance og forskellighed optræder 
demokrati som et konkret svar på op-
levede trusler fra en kulturel andethed 
mod Danmark og det, der beskrives 
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som danskhed: ”Afbrændinger af flag 
og mordtrusler er noget af det, som 
sætter vores demokrati på prøve. […] 
Vi lever i et demokratisk samfund, og 
de værdier skal vi minde hinanden og 
vores børn om.”12. Der er således både 
fokus på læring gennem handling, for-
stået som børns aktive medbestemmel-
se, og på viden om det, der fremsættes 
som det særligt danske demokrati, 
blandt andet med Regeringens præsen-
tation af en demokratikanon i 2008, 
hvori demokrati etableres som en del 
af den særligt danske nationalkultur-
arv (se fx Øland, 2012).

Den antiautoritære pædagogik får 
også gennemslagskraft via nye ar-
gumenter, der ikke kun knytter sig til 
politiske idealer, men desuden henter 
styrke i økonomiske argumenter som: 
”Vi har behov for kreative, legende, 
fantasifulde mennesker. […] Og denne 
åbenhed og fantasifuldhed skabes 
ikke ved at lære kanoner udenad…”13, 
hvorved der etableres en modsætning 
til forståelsen af demokrati som en fast 
størrelse, der kan videregives fra en 
generation til den næste - det Ove Kaj 
Pedersen (2011) i sin analyse af udvik-
lingen på skoleområdet har kaldt en 
transmittering frem for en realisering 
af demokrati. 

At kreativitet i disse år er et nøgle-
ord, der binder nationaløkonomi og 
kulturarv sammen ses også af over-
skrifter som ”Kreative børn skal redde 
Danmark”, hvorunder det beskrives, 
at ”både erhvervsfolk og nogle po-
litikere [har] fået øjnene op for det 
potentiale, der ligger i vuggestuer og 
børnehaver…”14. Her markeres det helt 
bogstaveligt, at daginstitutionen skal 
blive det danske samfunds redning i en 
kompleks, globaliseret verden.
I dette sidste nedslag udvides betyd-
ningen af den demokratiske dannelse 

på en måde, der gør den egnet til værn 
mod såvel kulturelle som økonomiske 
trusler. Selvstændigt tænkende, de-
mokratisk sindede borgere betragtes 
således som nødvendige for at kunne 
modstå et globalt og internationalt 
pres mod Danmark såvel i forhold til 
det, der identificeres som en internatio-
nal økonomisk konkurrencelogik, som 
i forhold til en intern trussel fra nye 
befolkningsgrupper. Demokrati bliver 
herigennem knyttet til dansk kultur 
og til noget særligt dansk. Den danske 
kultur og de danske borgere betragtes 
som naturligt demokratisk sindede, og 
dette naturliggjorte danske demokrati 
søges styrket for at imødekomme trus-
ler såvel udefra som indefra den dan-
ske nationalstat.

AFRUNDING – DEMOKRATI SOM 
VÆRN OM DET SÆRLIGT DANSKE

Fælles for de tre viste nedslag er, at 
demokratisk dannelse sættes frem 
som et værn mod samfundsmæssige 
trusler. Truslerne formuleres alle som 
totalitære regimer, men med udspring 
i henholdsvis nationale, politiske og 
kulturelle ideologier. Uanset om trus-
len tager form af national, politisk 
eller kulturel invasion, formuleres de-
mokrati som et velegnet forsvarsværk. 
Dog indholdsbestemmes demokrati 
og demokratisk dannelse forskelligt i 
de tre nedslag. Mens demokrati i det 
første nedslag i høj grad kædes sam-
men med en antiautoritær pædagogisk 
tænkning, hvor hver enkelt borgers 
selvstændighed skal bidrage til ”aldrig 
mere 9. april”, er der i det andet ned-
slag en kritik af netop denne tilgang 
til pædagogik, da den opfattes som 
naiv og som udtryk for den herskende 
klasses usolidariske styring af arbej-
derklassen. Slutteligt formuleres en ny 
form for ekstern trussel: truslen mod 
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den danske kultur, såvel fra herboende 
”fremmede” som fra ”fremmede kul-
turer” i ”fremmede lande”. Fremtidens 
danske borgere skal værne om dansk-
heden og stå sammen om de særligt 
danske værdier, der skal sikre såvel det, 
der formuleres som demokratiske ret-
tigheder, blandt andet ytringsfrihed, 
som Danmarks evne til at konkurrere i 
en global økonomi ved hjælp af krea-
tive og nytænkende borgere. 

Analyserne i denne artikel har ved 
hjælp af nedslag i et omfangsrigt tids-
skriftsmateriale vist, hvordan daginsti-
tutionen i perioden 1945-2015, blandt 
andet gennem forskellige forståelser af 
demokrati og demokratisk dannelse, 
har fungeret som et velfærdsstatsligt 
værn mod trusler udefra. Dette er 
blandt andet foregået ved at styrke ide-
en om en fælles national identitet ba-
seret på nogle særligt danske 
demokratiske værdier, der markerer 
forskelle og grænser til det udefrakom-
mende og det fremmede. På samme 
måde kan nutidens pædagogiske an-
vendelse af demokrati i børnehøjde si-
ges at bære på særlige forestillinger 
om, hvad demokrati er og bør være. 
Artiklens analyser har vist, at demo-
krati ikke er en fast og entydig størrel-
se, men et historisk og aktuelt 
fænomen, der ændrer både form og 
indhold afhængig af, hvilke trusler 
Danmark opleves at stå overfor. <<
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#2 

Annegrethe Ahrenkiel og Niels Warring 

DEMOKRATI I HVERDAGEN
 
 

Demokrati i daginstitutioner handler om børnenes muligheder for selvregulering og sameksi-

stens. Det handler om pædagogernes faglige autonomi. Og ikke mindst handler det om sam-

menhængen mellem de to. Det er temaet for denne artikel. En indledende skelnen mellem 

demokrati som styreform og demokrati som livsform er afsæt for en diskussion om aktuelle 

udfordringer for muligheden for at udvikle demokrati som livsform i daginstitutioner. Bern-

steins begreb om rammesætning bliver bragt i spil i en analyse af pædagogens opmærksom-

hed og børns selvregulering i en konkret hverdagssituation, og artiklen ender med at pege på 

forskellige perspektiver for den pædagogiske faglighed, hvis demokrati som livsform skal væ-

re omdrejningspunkt for pædagogisk praksis.
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EEn central del af dannelses-, uddannel-
ses- og oplysningstænkningen har væ-
ret, at en sikring og fortsat udvikling af 
demokrati er forbundet med, hvordan 
demokrati praktiseres i forskellige livs-
sammenhænge. Der er dog forskel på, 
hvorvidt demokrati primært ses som 
forbundet til at kunne få indflydelse 
igennem samtaler og kunne handle i 
forhold til repræsentation af interesser. 
Eller om demokrati anskues som del 
af processer, der udspiller sig i hverda-
gen i alle sammenhænge og relationer. 
Overordnet kan det ses som en skelnen 
mellem demokrati som styreform eller 
demokrati som livsform. 

Med demokrati som styreform hen-
vises til forskellige måder at organisere 
et folkestyre, som sikrer borgere indfly-
delse. Her kan der for eksempel være 
tale om et markedsdemokrati, hvor der 
udbydes forskellige varer på markedet, 
som brugerne så vælger til eller fra. 
Oversat til børnehavepraksis kan mar-
kedsdemokratiet udspille sig, når børn 
gives forskellige valgmuligheder – for 
aktiviteter, mad m.m. Indenfor en så-
dan markedsdemokratisk tilgang kan 
demokratisk dannelse handle om at 
lære at foretage kvalificerede (forbrugs)
valg, og demokratiske rettigheder sik-
res gennem et attraktivt og varieret 
udbud. 

Demokrati kan også søges prak-
tiseret som repræsentativ styreform 
gennem særlige organiseringer, der 
skal sikre børnene indflydelse og med-
bestemmelse. Der kan være tale om 
børnemøder og samlinger, hvor inten-
tionen kan være at inddrage børnenes 
stemmer og perspektiver og/eller gen-
nem flertalsafgørelser at sikre børnene 
indflydelse. Et sådant repræsentativt 
demokrati har fokus på kollektive drøf-
telser og beslutningsprocesser. Børne-
møder og samlinger kan ses som en 

måde at leve op til dagtilbudslovens 
krav om at ”give børn medbestem-
melse, medansvar og forståelse for 
demokrati.”. Demokratisk dannelse 
vil inden for et sådant perspektiv bl.a. 
handle om at deltage i kollektive drøf-
telser og lære at respektere flertallets 
afgørelser. En undersøgelse fra Bør-
nerådet peger imidlertid på, at ”… 
mange børn oplever først og fremmest 
børnemøderne som et socialiserende 
projekt. De refererer til møderne som 
et forum, hvor det gælder om at række 
fingeren i vejret, når man skal sige no-
get, lytte på de andre og i øvrigt sidde 
stille” (Warming & Lindberg 2011, 
p.6). Rapporten påpeger hermed, at 
det kan være svært for børnene at få øje 
på den demokratiske intention.

Fælles for de to styreformer er, at 
demokrati primært betragtes som no-
get, der praktiseres gennem formelle 
organiseringer og i særlige aktivite-
ter. En kombination af repræsentativt 
demokrati og konsensusbeslutninger 
betegnes deliberativt demokrati, og i 
en moderne udgave forbindes det ofte 
med Habermas. Habermas lagde vægt 
på ”den herredømmefri samtale” som 
udgangspunkt for at opnå enighed 
og fælles forståelse, og overholdelsen 
af bestemte procedurer og normer for 
sproglig udveksling står centralt. I en 
daginstitution kan et demokratisk ide-
al om en kommunikativ handlen ba-
seret på konsensus og repræsentativitet 
synes vel fordringsfuldt, og man må 
spørge, om ikke meget demokratiud-
viklende praksis overses, hvis udøvel-
sen af demokrati for ensidigt forbindes 
med samtale og argumentation. 

En anden tilgang til demokrati er 
at opfatte demokrati som en livsform, 
som f.eks. Dewey beskriver det: ”De-
mokrati er mere end en styreform. Det 
er primært en form for liv i forening 
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med andre, en fælles kommunikeret 
erfaring” (Dewey 2005, p.105). Demo-
krati som livsform kan associeres med 
direkte eller radikalt demokrati, hvor 
vægten lægges på direkte indflydelse 
på det forandringsskabende i hver-
dagslivet. Med demokrati som livsform 
betones, at demokrati ikke er noget, 
der primært foregår i bestemte fora og 
organiseringer og med bestemte kom-
munikative procedurer, men må gen-
nemsyre hele hverdagen, hvor også 
kropslige og sanselige elementer er 
centrale i udvekslingen mellem børn 
og mellem børn og voksne. I diskus-
sionen videre i artiklen vil vi lade de 
forskellige nuanceringer af demokrati-
begrebet ligge for at fokusere på mulig-
heder og begrænsninger for at udvikle 
demokrati som livsform.

PÆDAGOGISK FAGLIGHED OG 
DEMOKRATI SOM LIVSFORM

Demokrati som livsform står centralt 
hos Oskar Negt. Den pædagogiske op-
mærksomhed blev med hans begreb 
om børneoffentlighed orienteret mod 
børnenes autonomi og selvregulering, 
hvor børn kan opleve deres egne be-
hov og interesser og gennem deres 
egne aktiviteter udvikle udtryksformer 
for dem. I et tilbageblik på Glocksee-
eksperimentet skriver Negt: ”Det dre-
jede sig hele tiden også om at skabe en 
atmosfære af selvaktivitet og gensidig 
forståelsesorientering mellem børnene, 
altså at muliggøre gensidige lærepro-
cesser. For hvordan skulle børn kunne 
lære demokratiske grunddyder så som 
at deles om noget, udvikle kompromis-
ser eller at anerkende andres menin-
ger, hvis de ikke blev tiltroet og tildelt 
en høj grad af selvregulering?” (Negt 
2011, p.6). Hvis demokrati forstås som 
en livsform rettes blikket mod, hvor-
dan børn gives rum til deltagelse i det, 

de selv finder væsentligt, som en for-
udsætning for at kunne agere sammen 
med andre og med respekt for forskel-
lige perspektiver. Leg står centralt i 
børnenes egne aktiviteter, og med Negt 
ses legen ikke i modsætning til læring, 
men legen er et afgørende rum for 
børns demokratiske læreprocesser. Selv-
regulering betyder ikke, at pædagoger 
blot forholder sig passivt, men skaber 
en atmosfære, hvor leg og læring ikke 
er adskilte aktiviteter (Ahrenkiel & Ras-
mussen 2014). 

Et af argumenterne for pædagogers 
faglige autonomi har været, at det gav 
pædagogerne den bedste mulighed for 
at møde børnene, hvor de er. Der blev 
argumenteret for, at en børnecentreret 
pædagogik havde potentiale for udvik-
ling af demokratisk dannelse gennem 
pædagogers opmærksomhed på bør-
nenes leg. Især de nordiske traditioner 
på daginstitutionsområdet er generelt 
beskrevet som mere børne-centrerede 
end i mange andre lande (Einarsdottir 
& Wagner 2006), men andre har påpe-
get, at disse er under transformation, 
ikke bare i politiske dokumenter, men 
også i pædagogisk praksis og i pæda-
gogernes måde at tale om pædagogik-
ken på (Otterstad & Braathe 2016).

BETINGELSER FOR AT ARBEJDE 
MED DEMOKRATI I DAG

For at kunne analysere betingelser for 
at udvikle demokrati som livsform i 
daginstitutioner kan Bernsteins be-
greb om rammesætning være relevant 
at inddrage. Begrebet rammesætning 
lægger vægt på kontekstens betydning, 
men flytter blikket fra formelle rammer 
og indflydelsesmuligheder til, hvordan 
magtforhold udfoldes interaktionelt 
med et særligt blik for muligheder for 
kontrol med kommunikationen. 
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Bernstein beskriver rammesætning ud 
fra fem dimensioner. Afhængig af hvor 
store muligheder deltagerne har for 
at påvirke disse dimensioner, har de 
større eller mindre mulighed for indfly-
delse. Rammesætning handler om: 
1) Udvælgelse (hvilke temaer skal 
der tales om), 2) Rækkefølgen (hvad 
kommer før noget andet), 3) Tempoet 
(hvornår er man færdige med  et tema/
en aktivitet og kan gå i gang med et 
nyt), 4) Kriterier (hvad er et legitimt 
bidrag) og 5) Den sociale og moralske 
base (hvilke regler er der for god opfør-
sel) (Bernstein 2000).

Læringsdagsordenens dominans på 
daginstitutionsområdet kan siges at 
gøre det vanskeligere for pædagoger 
at udvælge demokratisk dannelse som 
et centralt middel og mål med pæda-
gogikken, mens f.eks. indsatser rettet 
mod børns sproglige udvikling har 
en ganske anden politisk legitimitet 
i en samfundsmæssig kontekst, hvor 
tidlig indsats ofte gøres synonym med 
sproglig stimulering. Samtidig har 
flere forskningsprojekter vist, hvor-
dan ønsket om at styrke børns læring 
har medført en stærkere valorisering 
af voksenstyrede aktiviteter, ofte for 

at formidle et specialiseret og hierar-
kiseret vidensindhold til børnene. Det 
betyder som tendens, at kommuni-
kationen i højere grad kommer til at 
være bygget op omkring det såkaldte 
IRE-format, som også gælder megen 
kommunikation i skolen. Det vil sige, 
at pædagogerne i høj grad tager Ini-
tiativ til, hvad der tales om og gennem 
deres Respons regulerer rækkefølge og 
tempo for aktiviteter og kommunika-
tion, og Evaluerer om børns bidrag er 
passende og legitime ud fra de på for-
hånd opsatte læringsintentioner (Plum 
2012; Bøje & Nielsen 2011). Set fra et 
livsforms-demokratisk perspektiv er der 
altså ringere mulighed for prioritering 
af børns selvregulerede praksis, og un-
der de voksenstyrede aktiviteter ringere 
muligheder for, at børnenes initiativer 
og bidrag kan få plads, hvis de ikke 
umiddelbart harmonerer med lærings-
målene. Det medfører en blindhed over 
for demokratiske læreprocesser som 
læringsudbytte, fordi kun hvad der kan 
måles kan testes (Biesta 2009).  Leg og 
læring ses hermed i højere grad som 
adskilte fænomener.

I de senere år er der sket en øget an-
vendelse af pædagogiske koncepter og 
programmer, som ikke bare sigter mod 
bestemte læringsmål, men også i mere 
eller mindre grad foreskriver bestemte 
metoder for pædagogers arbejde. Det 
betyder, at også pædagogernes mulig-
hed for at regulere, hvad der skal tales 
om, på hvilken måde og rækkefølge 
og i hvilket tempo, forringes. De pæda-
gogiske koncepter, som foreskriver be-
stemte fremgangsmåder, for eksempel 
trin-for-trin, kan gøre det vanskeligt at 
afvige fra de anviste handleforskrifter 
for at give plads til det, børnene gen-
nem deres sprog og krop giver udtryk 
for (Schmidt 2013).

Det medfører en 
blindhed over for 
demokratiske lære-
processer som læ-

ringsudbytte, fordi kun 
hvad der kan måles kan 
testes 
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DEMOKRATISK DANNELSE I  
IKKE-PLANLAGTE AKTIVITETER

Den stærkere valorisering af målsty-
rede pædagogiske aktiviteter er ikke 
ensbetydende med, at børns selvregu-
lerede leg stadig ikke prioriteres eller 
finder sted i løbet af en institutions-
hverdag, som rummer meget andet. 
I det følgende vil vi med et eksempel1 
fra en ikke-planlagt aktivitet illustrere, 
hvordan demokrati som livsform sta-
dig synes at fungere som centralt om-
drejningspunkt for det pædagogiske 
arbejde og for børnenes læring i aktivi-
teter, der ikke indgår i det formelle læ-
replansarbejde.  Aktiviteten kan siges 
at indgå i det, der generelt betragtes 
som fri leg på legepladsen:

Pædagogen Rie står og gynger børn på de 
fire gynger. Karen kommer og siger, hun 
gerne vil gynge på Frejas gynge. Rie siger, 
at Silje er gået fra sin, og så kan hun jo 
tage den. Silje kommer dog tilbage til sin 
gynge og siger, at hun ikke var færdig, og 
så overlader Karen igen gyngen til Silje. 
Markus kommer hen og siger, han gerne 
vil gynge. Rie siger, at der ikke er nogle le-
dige lige nu, så han må vente og se. Sofus 
kommer også og vil gynge, og hele ord-
vekslingen med Markus gentager sig. Sofie 
har fået sten i skoen, og Rie hjælper hende 
med at få dem ud. Rie får øje på Johan, 
der er ved at putte sten i ørene og fortæl-
ler ham, at det må man ikke, og man må 
heller ikke putte sten i munden, for så kan 
man ødelægge tænderne. Klara, der også 
sidder ved kanten af gyngeområdet, har 
fået sten i strømpebukserne, og Rie siger, 
at hun må tage dem af og ryste dem. Tre 
drenge render rundt omkring på faldun-
derlaget og slås med sværd, og Rie siger, 
at de skal passe på de andre børn ved 
gyngerne eller gå et andet sted hen. 

Selvom Rie her har placeret sig centralt 
i børnenes aktiviteter, så er det ikke 
hende, der direkte styrer situationen. I 
stedet synes hendes indspil at koble sig 
til børnenes aktiviteter og initiativer. 
Det er børnene, der udvælger, hvad der 
tales om. Ries respons synes orienteret 
mod at guide børnene videre i deres 
eget projekt, hvad enten det drejer sig 
om at få fat i eller fastholde retten til 
en gynge, få sten ud af strømper eller 
lege med sværd (med undtagelse af 
kommunikationen med Johan). Ræk-
kefølge synes ligeledes reguleret af bør-
nenes initiativer, og det er snarere tale 
om gentagelser end om en progression 
ud fra en på forhånd sat læringsdags-
orden. Tempoet styres også af børnene. 
Rie løser ikke den potentielle konflikt 
om gyngerne ved at lave regler for, 
hvor længe man kan have en gynge, 
men vejleder børnene i at selv orien-
tere sig og dermed afgøre, hvor længe 
en aktivitet skal vare. De mange gen-
tagelser til hvert enkelt barn synes at 
rumme et implicit kriterie for passende 
bidrag; sig/gør hvad du godt kunne 
tænke dig, hold fast i dine ønsker og 
se, hvornår og hvordan det kan lade 
sig gøre i forhold til, hvad de andre 
børn er i gang med. De regler for god 
opførsel, som implicit formidles her 
er altså, at børnene skal holde fast i 
deres ønsker og egne aktiviteter, men 
også orientere sig i forhold til grup-
pen af børn og dermed se, hvornår det 
kan lade sig gøre for den enkelte at 
realisere sit ønske uden at forstyrre el-
ler ødelægge legen for de andre børn. 
Pædagogen er både orienteret mod det 
enkelte barn og mod gruppen af børn, 
og denne dobbelte orientering formid-
ler hun både i ord og handling, f.eks. 
da hun samtidig med at guide børnene 
ved gyngerne, vejleder forskellige børn 
til, hvordan de hver især kan løse deres 
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stenproblemer. Ved at lade børnene ta-
ge initiativet forholder hun sig til dem 
som unikke subjekter, frem for som ob-
jekter for en pædagogisk intervention. 

Den måde, Silje og Karen selv 
håndterer en potentiel konflikt om en 
gynge på, viser også, at nogle af bør-
nene allerede har tilegnet sig en måde 
at sameksistere på – som netop ikke 
handler om bare at insistere på egne 
ønsker, men også at afstemme det i 
forhold til de andre børns aktiviteter 
og ønsker. Børnene er i et miljø, hvor 
disse konflikter tit kan opstå, og hvis 
pædagogerne er i stand til at under-
støtte den selv-regulerede aktivitet med 
en respekt for andre, udgør det et unikt 
læringsmiljø for børnene. Det handler 
om demokratisk dannelse på et helt 
grundlæggende og elementært niveau. 

SAMMENHÆNGEN MELLEM  
PÆDAGOGISK AUTONOMI OG  
DEMOKRATISK DANNELSE

Eksemplet med gynge-situationen kun-
ne suppleres med analyser af mange 
andre situationer fra hverdagen i dag-
institutionerne (Ahrenkiel et al. 2012), 
hvor pædagogisk faglighed, autonomi 
og demokratisk dannelse er til stede i 
situationer, som ikke indgår i det for-
maliserede læreplansarbejde. Ikke bare 
planlagte, pædagogiske aktiviteter er 
med Bernsteins begreb rammesat – 
også hverdagssituationerne er ramme-
sat. Der skal spises, skiftes, tages tøj af 
og på, soves osv., men rammesætnin-
gen er rytmisk drevet af børnenes og 
pædagogernes samspil. De planlagte 
pædagogiske aktiviteter kan omvendt 
rumme en vis grad af selvbestemmelse 
i forhold til, hvordan aktiviteterne 
skal gennemføres, men det øgede fo-
kus på styring, dokumentation og test 
påvirker og begrænser pædagogernes 
autonomi. Det sker, når forskellige 

styringstiltag og koncepter direkte el-
ler mere implicit retningsgiver pæda-
gogernes orienteringer. Aktiviteterne 
rammesættes på bestemte, foreskrevne 
måder, og de skal legitimeres ud fra læ-
rings- og kompetencemål. Det betyder 
ikke, at pædagogerne er uden indfly-
delse, men der etableres uundgåeligt en 
orientering, der ikke entydigt er drevet 
frem af en opmærksomhed på børnene, 
men i højere grad på at føre bestemte 
processer og standarder igennem. 

Sammenhængen mellem en forrin-
get demokratisk indflydelse og autono-
mi og begrænsninger på muligheden 
for at udvikle demokratiske dannelse 
kan blive resultatet af et stærkt fokus 
på læreplaner, kompetenceudvikling 
og konceptuel styring af pædagogik-
ken. Den pædagogiske faglighed bliver 
i mindre grad rettet mod understøttelse 
af børnenes selvregulerede aktiviteter, 
og den demokratiske dannelse bliver 
underordnet mål og styring sat af an-
dre end børnene og de direkte involve-
rede pædagoger.  

Børns rum for udvikling er primært 
legen. I undersøgelsen fra Børnerådet 
om børns indflydelse i daginstitutioner 
spørges der til, om børnene kan lide at 
være med til at bestemme. Der er man-
ge, der svarer, at det kan de ikke lide. 
Rapporten konkluderer, at det er fordi, 
at børnene primært knytter det ”at be-
stemme” til legerelationerne, hvor det 
at bestemme (over andre) opfattes ne-
gativt. Det er dermed med til at under-
strege børnenes leg som et demokratisk 
læringsrum, hvor der er afgørende pro-
cesser om deltagelse på spil. 

Fordi børnene selv tillægger le-
gerelationerne så stor betydning for 
deltagelse og medbestemmelse, er det 
væsentligt at have blikket for børne-
nes interne sociale relationer og de 
demokratiske dannelsesperspektiver, 
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der er indlejret i dem (Ahrenkiel & Ras-
mussen 2014). Det kan være vanske-
ligt, når de politiske diskurser trækker 
opmærksomheden i andre retninger. 
Anne Greve ser også en klar sammen-
hæng mellem prioritering af leg og 
venskaber og demokratisk dannelse. 
Hun fremhæver, at venskaber er vigtigt 
for børn, men nogle børn har svært ved 
at komme ind i leg. I sådanne tilfælde 
er det vigtigt, at pædagogerne bru-
ger deres dømmekraft til at prioritere, 
hvad der må lægges vægt på. ”For at 
varetage det må pædagogen være fy-
sisk og psykisk til stede her og nu med 
barnet. Et øget pres i retning af mål-
bar læring og kortlægning kan føre til, 
at tiden til at sidde ned med børn og 
være nær dem i deres leg og menings-
skabende aktiviteter bliver knap. Et for 
ensidigt fokus på konkrete læringsmål 
kan også føre til at pædagogen ikke 
formår at se hvad der faktisk foregår i 
børnegruppen, fordi opmærksomheden 
bliver rettet mod forhåndsopsatte mål” 
(Greve 2015, p.215). Eksemplet ovenfor 
demonstrerer netop, hvordan pædago-
gens nærvær i børnenes leg gav mulig-
hed for at tage afsæt i det, der foregik i 
børnegruppen og var vigtigt for børne-
ne, frem for at rammesætte aktiviteten 
ud fra prædefinerede læringsmål med 
et bestemt fagligt indhold.

DEMOKRATI I BØRNEHØJDE ER 
DEMOKRATI I EN NØDDESKAL

Når den pædagogiske opmærksom-
hed er rettet mod børnenes interesser, 
initiativer og samspil gennem hele in-
stitutionshverdagen – og ikke primært 
mod særlige organiseringer, som skal 
inddrage børnene – så kan man tale 
om udvikling af demokrati som livs-
form. Set i det perspektiv understøttes 
børns demokratiske læreprocesser gen-
nem børnenes leg, som selvfølgelig kan 
være ekskluderende og derfor ikke skal 
idylliseres som et egalitært frirum fra 
styring og kontrol. Fortalere for øget 
vægt på formelle læringsaktiviteter 
og mindre ’fri leg’ fremhæver ofte en 
mulig social slagside, hvor middelklas-
sebørn fungerer fint i friere rammer, 
mens underprivilegerede børn kan 
have vanskeligere ved at afkode legens 
implicitte spilleregler. Det fører også 
ofte til en argumentation for flere vok-
senstrukturerede aktiviteter for at vare-
tage en demokratisk og inkluderende 
forpligtelse (Langford 2010), uagtet at 
disse også har sociale slagsider (Bern-
stein 2000).
Demokrati som livsform er imidlertid 
ikke et demokrati, hvor pædagogerne 
bare skal lade stå til og ikke guide eller 
hjælpe. Det drejer sig om at tolke børns 
intentioner og handlinger og kunne 
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Når den pædagogiske opmærksomhed er rettet 
mod børnenes interesser, initiativer og samspil gen-
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nene – så kan man tale om udvikling af demokrati 
som livsform. 
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træde til med støtte og hjælp, når de 
selvregulerede processer bliver for van-
skelige (Sandberg & Eriksson 2010)Der 
er ikke bare tale om en ”pas-dig-selv-
pædagogik”, men om en pædagogik, 
der er funderet i faglig viden om bl.a. 
børns leg, venskabers betydning og de-
mokratisk dannelse. Med begrebet 
rammesætning kan man styrke blikket 
for, at det ikke er et spørgsmål om vok-
senstyring eller ej, men om forskellige 
former for regulering, der giver mere 
eller mindre plads til at forfølge børne-
nes initiativer, interesser og samspil 
ved at lade dem have indflydelse på 
aktiviteters indholdsmæssige og tem-
porale forløb, samt deres normer og 
kriterier for, hvad der er godt. Det kræ-
ver en udstrakt grad af pædagogisk 
autonomi og rum for at udøve faglige 
skøn at lade disse processer udfolde sig.  
Demokrati som livsform er et demo-
krati, der gennemsyrer hverdagen, og 
sagt lidt bombastisk tyder meget på, at 
hvis ikke der er demokrati for pædago-
gerne, kan der ikke udvikles demokra-
tisk dannelse for børnene. Denne 
sammenhæng mellem professionel-
faglig autonomi og demokratisk dan-
nelse i hverdagen kan sige noget 
generelt om muligheder og begræns-
ninger for at udfolde og udvikle demo-
krati i institutioner, der danner og 
uddanner børn, unge og voksne. På 
den måde er demokrati i børnehøjde 
demokrati i en nøddeskal. <<
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1  Eksemplet stammer fra et projekt, som havde 
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gøremål, og som tidligere er beskrevet i artikler i 
DPT f.eks. (Ahrenkiel & Nielsen 2012) 
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#3 

Mari Pettersvold 

DEMOKRATI I BARNEHAGEN 
MED PROGRAMMER PÅ ARBEID 
EN ANALYSE OG KRITISK DISKUSJON  
AV METODEN DIALOGISK LESING
Aktører som står bak konsepter, ulike verktøy og programmer, kan ha fordeler av å forsøke å 

tilpasse dem til barnehagen gjennom å tilsløre de egentlige intensjonene og kunnskaps-

grunnlaget. Slik kan begreper som har en disiplinerende karakter, omskrives til demokratisk 

deltakelse. I denne artikkelen er metoden dialogisk lesing gjenstand for analyse og kritisk dis-

kusjon med det for øye å se hvilke språklige formuleringer og argumenter som brukes for å gi 

metoden legitimitet, og hvordan disse fungerer. Deretter følger en kort diskusjon av hva for-

tolkningsrammen som blir forsøkt etablert kan bety for barn og pedagoger i arbeidet med å 

fremme demokrati i barnehagen. 
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BBarns deltakelse i demokratiske pro-
sesser i form av medvirkning eller 
medbestemmelse i barnehagen omta-
les som verdifullt og verdt å realisere. 
Felles for disse begrepene, er at de bru-
kes som om det er enighet om hva de 
betyr. Men mye tilsier at begrepene er 
mindre ensartet enn vi tror, og det er 
behov for å avklare hva vi mener når 
vi snakker om demokrati i børnehøyde, 
for å unngå skinnuenighet og at be-
grepene blir så flertydige at de rommer 
alt og ingenting (Pettersvold, 2015). 

Flertydigheten kan åpne opp for rela-
tivt feilaktige og misvisende oppfatnin-
ger, og at det lar seg gjøre å tilpasse og 
omskrive begreper som egentlig har en 
disiplinerende karakter, til demokra-
tisk deltakelse. Rune Lykkeberg (2008) 
hevder at det er en tendens til at de-
mokrati ikke lenger forstås som aktiv, 
kritisk deltakelse i fellesskap. At det 
spørres etter mer demokrati, samtidig 
som det foregår en avdemokratisering, 
kan ifølge ham tyde på at demokratis-
ke verdier er redusert til noe alle ufor-
pliktende kan slutte opp om. 

De mange konseptene (jf Aabro, 2016) 
i barnehagen er relevante i denne sam-
menhengen. De er som oftest utviklet 
langt fra barnehagen, med et annet 
formål, og det kan være gode grunner 
til å undersøke om, eller hvordan, de 
tilpasses den aktuelle konteksten. Kon-
septene kan komme til å strekke vil-
kårene for medvirkning og demokrati 
ved å etablere en fortolkningsramme 
profesjonsutøvere må orientere seg i 
forhold til. Dette er det særlig verdt å 
undersøke, i en tid da metodefrihet og 
metodeansvar er på dagsorden, og et 
alminnelig argument er at metoder 
ikke er en trussel mot barnehagelæ-
reres autonomi. Det hevdes stadig at 
de mange metodene bare inngår i et 
metodemangfold pedagoger kan velge 
fritt blant. Det kan bidra til å forklare 
at pedagoger gir uttrykk for at det ikke 
er problematisk å gi sin tilslutning til 
dem (Buus og Rasmussen, 2014; Vik, 
2015). De blir enkle å sette ut i verden 
uten motstand eller motforestillinger. 

Nylig erfarte jeg at min og kolle-
gaers kritikk rettet mot metoden dia-
logisk lesing, ble avfeid med at vi ikke 
kjente godt nok til den. Vår kritikk 
dreide seg om at vi ikke kunne se noe 
som minnet om dialog, snarere så vi 
en systematikk som kunne føre til det 
motsatte av intensjonene; at barn får 
mindre lyst til å lese og utforske språ-
kets muligheter. Meningsutvekslingen 
førte til en interesse for å se nærmere 
på metoden. Det er derfor den som er 
gjenstand for analyse og diskusjon i 
denne artikkelen. Forskningsspørsmå-
lene jeg vil besvare er som følger: Hva 
kjennetegner dialogisk lesing, hvilke 
språklige formuleringer og argumen-
ter brukes for å gi metoden legitimitet 
og hvordan fungerer disse, og hva kan 
fortolkningsrammen som blir forsøkt 
etablert bety for barn og pedagoger i 

Flertydigheten kan 
åpne opp for relativt 
feilaktige og misvi-
sende oppfatninger, 
og at det lar seg gjø-

re å tilpasse og omskrive 
begreper som egentlig har 
en disiplinerende karakter, 
til demokratisk deltakelse.
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arbeidet med å fremme demokrati i 
barnehagen? Gjennom å få innsikt i 
denne konkrete metoden, er ambisjo-
nene til sist i artikkelen å vende blik-
ket mer generelt mot det fenomenet at 
programmene forsøkes tilpasset barne-
hagen gjennom tilsløring, og hvordan 
pedagoger kan forholde seg til det. 

TEORETISKE PERSPEKTIVER  
OG KRITISK FORSKNING

Teoretiske perspektiver fra retorikken 
ligger til grunn for analysen, og til dels 
også i diskusjonen. Retorikk handler 
enkelt sagt om å studere ytringer, hvor-
dan og hvor godt de fungerer (Kjeld-
sen, 2014, s. 67). Retorikken opererer 
med de tre appellformene logos, etos 
og patos som viser til fornuft, vilje og 
følelser (Kjeldsen, 2014, s. 94). Logos, i 
form av gode grunner og overbevisen-
de argumentasjon er helt sentralt for 
å nå fram. Men det er ikke nok alene. 
Etos, forstått som tillit til vedkommen-
de som forsøker å overbevise oss, kan 
avgjøre om vi oppfatter budskapet som 
troverdig. Patos handler om hvorvidt 
formen saken fremføres i får oss til å 
forstå den, og dens betydning. Følel-
sene det appelleres til kan forsterke, 
eventuelt svekke, det saklige innholdet. 
Retorikkens tese er at alle tre appell-
former må henge sammen (Kjeldsen, 
2014, s.101). Tanken er at jeg på en 
enkel måte kan anvende retoriske be-
greper til å se hvilke språklige formu-
leringer og argumenter som brukes for 
å gi metoden legitimitet, deretter hvor-
dan og hvor godt det fungerer.

Primært er forskning på konsepter 
knyttet til effektene av å bruke dem. 
Kritisk forskning på konsepter, forstått 
som en samlebetegnelse på verktøy, 
manualer eller programmer, er det lite 
av (Pettersvold og Østrem, 2012, Aa-
bro, 2016). Kritikkbegrepet jeg anven-

der går ut på å ta stilling til om en gitt 
ordning er et godt og ønskverdig alter-
nativ, ut fra intensjoner eller verdistan-
darder som f.eks. å fremme demokrati. 

MATERIALE OG METODE

Primært bygger analysen på en nær-
lesning av boka Dialogisk lesing i teori 
og praksis (av Stig Broström, Kristine 
Jensen de Lopez og Jette Løntoft i 2012, 
oversatt til norsk i 2013). Det er mitt 
inntrykk at i begge land refereres det 
til denne utgivelsen som et slags stan-
dardverk om metoden. Den har tre 
deler. De tre forfatterne har skrevet en 
hver. Når jeg ellers viser til annet ma-
teriale, dansk og norsk, fremgår det i 
teksten hva slags materiale det er og 
hvor det er fra. 

Analysen har bestått i først å lese 
boka, omtaler og presentasjoner av 
metoden i henholdsvis dansk og norsk 
barnehagekontekst. Deretter har jeg 
nærlest boka. Jeg valgte så å konsen-
trere analysen om beskrivelsen av me-
toden som dialogisk, og hvordan det 
fungerer i lys av de tre appellformene. 
Av hensyn til kravet om transparens, 
og for å kunne om mine tolkninger er 
rimelige, er utdrag av teksten gjengitt 
slik den er og i det omfang artikkelens 
format tillater. Siden jeg ofte viser til 
boka har jeg valgt å kun sette sidetall 
i parentes, og ikke ta med forfatternes 
navn hver gang. Det gjelder kun denne 
boka.

DIALOGISK LESING 

Metoden er utviklet av den amerikan-
ske forskeren Grover J. Whitehurst på 
1970-tallet. Den ble laget så enkel at 
den passet målgruppa, mødre i ressurs-
svake familier. Resultatene av forsøk 
med kontrollgrupper som ikke brukte 
metoden, viste at barns ordforråd øk-
te. Da, som nå er formålet å fremme 
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språkutvikling, og kan rettes mot alle 
barn og barn med språkvansker. Me-
toden er utbredt i norske barnehager, 
og om mulig i enda større grad i dan-
ske daginstitusjoner. Metoden er i bruk 
i forskningsprosjekter i begge land, 
og den er anbefalt av myndighetene 
i statlige satsninger på arbeid med 
språk. 

Opprinnelig var metoden forankret 
i Skinners behavioristiske teori om å 
endre atferd gjennom belønning (s. 
16). Begreper som imitasjon, atferds-
forsterkning og atferdsmodellering er 
sentrale. I den danske videreutviklin-
gen sies det at tilnærmingen også har 
tilknytning til Lev Vygotskij teori om 
nærmeste utviklingssone og Jerome 
Bruners teori om narrativitet (s.17). 
Selve metoden, de tre lesemåtene, er 
allikevel ikke endret. 

Boka skal tilpasses barnas alder, 
og det skal leses i små grupper. Boka 
leses tre ganger på tre forskjellige må-
ter, helst i løpet av en uke (s.57, s. 67). 
Første gang uten stopp og uten avbry-
telser. Den andre gangen er avbrytelser 
ønskelig. De voksne velger ut ”de ti 
gode ordene” som det skal snakkes om. 
Den tredje gangen leses boken igjen og 
barna skal denne gangen fortelle et re-
symé av boken. En såkalt bokquis kan 
anvendes, og de tre lesemåtene kan 
følges av estetisk bearbeiding som dra-
matisering, tegning og maling. 

Norske Monica Melby-Leirvåg, UiO 
som har forsket på metoden skriver 
på Læringsbloggen at man ofte stiller 
spørsmål som begynner med hva, hvor 
eller hvilken (Melby-Leirvåg, 2016). 
Eksemplet er knyttet til en av Anne 
Holts bøker om Karsten og Petra: Hva 
heter/er dette (peker)? Hva gjør Kar-
sten? Hvilken farge er dette? Hvor skal 
Karsten og Petra? Hvorfor tror du Kar-
sten gruer seg? Hva tror du kommer til 

å skje når de kommer frem til barne-
hagen? Husker du hva som skjedde i 
starten av boken? Husker du da barne-
hagen var på besøk (sic) hadde karne-
val? Hva gjorde vi da? Har dette skjedd 
med deg, pleier du å kle deg ut?

ANALYSE: DIALOGISK  
– ET RETORISK GREP FOR Å  
GI METODEN LEGITIMITET 

Dialogisk er et ord, eller et begrep, som 
viser til dialog og som igjen er nært 
forbundet med demokrati. Det mest be-
merkelsesverdige er at begrepet dialog 
eller dialogisk ikke presiseres i presen-
tasjonen av metoden. Det nærmeste 
man kommer er dette: Dialogisk lesing 
er derfor en dynamisk og kvalitativ 
høytlesingsform som bygger på en 
rekke faste teknikker og derfor krever 
en høy grad av bevissthet om egne 
høytlesingsferdigheter og egen rolle (s. 
14-15). Det er to ting som er underlig, 
det ene er at forståelsen av dialog bryter 
med anerkjente forståelser. Det andre er 
at motsetningsforholdet mellom dialog 
bygget på faste teknikker ikke diskuteres. 

EN EGEN, IMPLISITT  
FORSTÅELSE AV DIALOG

Alminnelige assosiasjoner til dialog 
er gjensidighet, åpenhet og likeverd. 
Helge Svare (2008) presiserer at en 
dialog er en samtale mellom to eller 
flere personer preget av gjensidig vel-
vilje, åpenhet og samarbeid. Den som 
går til en dialog, gjør det med visshet 
om at utfallet av dialogen er åpent, 
og hun er villig til å la det uventede 
skje. I dialogen er usikkerheten en del 
av prosessen. Det at deltakerne godtar 
denne usikkerheten, er en forutsetning 
for dialog. Har en part en agenda, som 
høytleseren i dialogisk lesning, er det 
ingen dialog. Vilkårene for oppriktig-
heten er ikke til stede. I metoden do-
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minerer derfor en figur der barnet har 
mangler, er uvitende og som forventes 
å innordne seg det som gjelder. Den 
voksne, eller høytleseren som vedkom-
mende også kalles (ikke pedagog eller 
barnehagelærer) er den som vet og 
kan. Barn skal lære å skape sin egen 
forståelse (s.59), det er tillatt å avbryte 
lesingen der det er mest spennende for 
å trene opp fiksjonsferdighetene (s.60) 
og barna skal huske og følge reglene 
for de tre lesemåtene, som at de bare 
skal lytte (s. 60). Slik jeg kjenner høyt-
lesing der barna er samtalepartnere, 
og deres spørsmål driver samtalen, ser 
jeg for meg at det må være et svare 
strev å lese uten avbrudd eller om det 
gir mening for alle barn. Om dette si-
es det at barna raskt både tilegner seg 
og trives med konseptet (s.59). Barna 
hjelper hverandre med å huske regle-
ne, og dersom de ikke gir seg, kan man 
minne dem om at forfatteren har job-
bet mye med språket (s.62). Figuren 
der barnet ikke er subjekt, men en som 
ikke vet og kan, støttes da det kommer 
til advarslene om pseudo-dialog, at 
man spør om noe man selv vet:

Problemstillingen handler i bunn og grunn 
ikke om hvorvidt høytleseren selv vet sva-
ret, men om hvilket signal han sender ut 
sammen med spørsmålene. Hvis høytle-
seren later som om han ikke vet svaret på 
et faktaspørsmål, da er det galt. Men hvis 
høytleseren spør fordi han gjerne vil vite 
om barnet også vet det, da er det i orden 
(s. 63).

Trude Hoel (2016) viser til en nærmest 
identisk forståelse i en artikkel om me-
toden på nettsiden til Språkløyper: 

Noe som også er verdt å merke seg, er at i 
mange samtaler med barn vil vi som spør, 
kjenne det «voksne» svaret – spørsmålet 

er altså ikke autentisk – men vi spør likevel 
fordi vi er interesserte i å høre hva barna 
tenker, og for å engasjere dem i samtalen. 

Sammenfallet kan tyde på at det eksis-
terer en egen, implisitt forståelse av dia-
log som deles av metodens tilhengere. 

Høytleseren har en egen, og unik 
posisjon. Hun instruerer barna i ram-
mene for de tre lesemåtene, altså at 
man først skal lytte, deretter samtale. 
Det er høytleseren som stiller spørsmå-
lene, og er «lesegruppens nysgjerrig-
per» (s.63). At det finnes en gitt orden, 
og en fasitkultur fremkommer av den-
ne beskrivelsen: 

Ekstra lærerikt blir det hvis det lykkes å lære 
barna at et manglende eller galt svar kan 
åpne for ny viten. Som en liten jente sa med 
et stort smil da hun hadde fått riktig svar på 
et spørsmål hun selv hadde svart galt på: 
«Nå kan du godt spørre meg en gang til, for 
nå vet jeg svaret!» Dette er et klassisk ek-
sempel på et godt læringsmiljø (s. 63). 

Synet på barn slik det fremkommer her 
tilhører et paradigme nyere forskning 
på barn og barndom har forlatt. Det 
hjelper fint lite med boksidene om 
danning og barnehagelitteraturens 
danningspotensial (s. 116 - 118). Det 
er tilsynelatende helt fine overveiel-
ser lest isolert. Problemet er at de ikke 
henger sammen med metoden: det er 
lite ved den eller synet på barn som er 
forenlig med danning. Lesemåtene in-
viterer ikke til å skape situasjoner der 
alle kan være subjekter. Der barn ikke 
kan forstyrre eller overskride en gitt or-
den, kan ikke danning være mulig. Et 
dannet menneske tar aktivt stilling til 
rammene man er en del av, det mot-
satte er ukritisk tilpasning (Hellesnes, 
1975). I dialogisk lesing løpes ingen ri-
siko, høytleseren har full kontroll. Hun 
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kjenner alle svar, hun kan til og med 
trygt late som om hun ikke gjør det. 
På denne måten bli boka siste del om 
estetiske læringsprosesser (seks av i alt 
17 kapitler) ikke med på å styrke dens 
troverdighet og saklighet. Tvert imot 
vil jeg hevde at den bidrar til å svekke 
de to appellformene (etos og logos). 
Her er det referanser til forskere som 
tilhører en annen fagtradisjon enn i 
de to foregående delene, som Torben 
Hangård Rasmussen, Fredrik Lillemyr, 
Lars Løvlie, Wolfgang Klafki og John 
Dewey. Samtlige virker lite relevante. 
Hovedinntrykket er en metode frikoblet 
fra å være dannende, den dreier seg 
om språkstimulering gjennom repeti-
sjon og svært lite autentiske spørsmål 
det finnes riktige svar på.

DIALOG BYGGET PÅ 
FASTE TEKNIKKER

Det er rimelig å tenke at det er en mot-
setning mellom dialog og faste teknik-
ker. Interessant nok sies det i forordet at:

I bokens siste kapittel berører vi det di-
lemmaet at vi på den ene siden skisserer 
en systematisk metode for lesing, mens vi 
på den annen side argumenterer for be-
tydningen av å ta hensyn til den aktuelle 
konteksten: de konkrete barna, foreldrene, 
institusjonens tradisjon og aktuelle peda-
gogikk (s.11). 

Problemet er at det kapittelet ikke fin-
nes. Kapittel 17 er det siste, det handler 
om et eksempel på lesing av H. C. An-
dersens eventyr Fyrtøyet. Det er omtalt 
før det som annonserer som det siste, 
altså det ikke-eksisterende. Dette gre-
pet, eller om det er en glipp, appellerer 
ikke til troverdighet eller tillit. Det gir 
inntrykk av saklighet, i form av vilje 
til å ta innover seg svakheter ved me-

toden. Da det ikke følges opp virker det 
mot sin hensikt. 

Jeg finner flere slike grep, som gir 
inntrykk av et kritisk blikk. Hoel (2016) 
advarer mot kontrollspørsmål som tra-
disjonelt har blitt mye brukt i skolen, 
fordi de ikke åpner for videre samtale. 
Hun nevner eksempelet: Hvor mange 
bukker gikk over broa? Advarslen vir-
ker underlig, da metoden er full av sli-
ke spørsmål. Hoel (2016) advarer også 
mot at den voksne formidleren har den 
eneste og mest riktige forståelsen, siden 
alle lesere, også barn, har sin egen for-
ståelse av ei bok. Det rimer dårlig med 
at det er et mål gjennom samtaler å 
komme fram til en felles forståelse. 

Jette Løntoft (uten årstall), en av 
bokas forfattere, kommer ordet stimu-
lere i forkjøpet. Hun sier at det i stedet 
er om å gjøre å udfordre barn, siden 
barn ikke kun er en genstand, som 
den voksne gør noget ved. I det samme 
notatet hevder hun også at det er …. 
vigtigt ikke at undervurdere børnene. 
At det er behov for slike understreknin-
ger er for meg mer foruroligende, enn 
egentlig beroligende.

ET RETORISK TRYLLEGREP 

Det må være den vage omgangen med 
begrepet dialogisk som gjør det til et 
trylleord. Valg av betegnelsen skaper 
inntrykk av en demokratisk fundert 
metode. Slik appellerer det til noe godt 
og riktig, som det er vanskelig å være 
imot. Betegnelsen kan se ut til å være 
så innarbeidet at ingen stiller spørs-
mål ved metoden. Typisk for de mange 
presentasjonene på nettet er som hos 
Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling: En sjov og effektfuld meto-
de til at lære børn sprog. De lærer nye 
ord, de får bedre sprogforståelse, de får 
trænet deres hukommelse og de får lyst 
til at bruge sproget. Dialogisk læsning 
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handler om at læse på en måde, der ind-
drager børnene i fortællingens univers.1 

Når det i tillegg sies, «at det er 
den… mest veldokumenteret metode 
til at lære børn en masse om sprog» 
(samme sted), baner det vei for meto-
dens, eller konseptets, utbredelse. Eller 
dette, også fra ministeriets side: Under 
et 10-måneders pilotprojekt med dialo-
gisk læsning i dagtilbuddet Blæksprut-
ten i Silkeborg Kommune gennemgik 
et enkelt barn en sprogudvikling, som 
ellers ville have taget barnet 2½ år, hvis 
det ikke havde deltaget i pilotprojektet.
Metoden framstilles også som det eneste, 
og beste alternativet til såkalt tradisjonell 
lesing, som gjøres for å ha det hyggelig, 
eller å lese på en morsom og underhol-
dende måte (s 14). På Servicestyrelsen 
nettside legges det vekt på følgende: 

«I modsætning til den traditionelle højt-
læsning, hvor den voksne læser og barnet 
lytter, kræver dialogisk læsning, at den 
voksne læser på en måde, der skaber me-
re sproglig interaktion fra barnets side 
under læsningen. Ved at engagere barnet 
sprogligt under læsningen bliver barnet 
udfordret mere rent intellektuelt, hvilket 
resulterer i bedre sprogfærdigheder sam-
tidig med at metoden stimulerer barnets 
abstrakte tænkning.»

Det meste virker på kort sikt. At det er 
de langsiktige effektene som er de mest 
interessante sies det ingenting om. At 
metoden generelt ser ut til å ville mer 
enn den kan, vil jeg hevde at under-
kommuniseres. 

DISKUSJON OG SAMMENFATNING: 
HVA KAN FORTOLKNINGSRAMMEN 
SOM BLIR FORSØKT ETABLERT BETY FOR 
BARN OG PEDAGOGER I ARBEIDET MED 
Å FREMME DEMOKRATI I BARNEHAGEN? 

Jan Kampmann har sagt om peda-
gogers rolle at de skal skape mening, 
ikke i form av å føre barn til et bestemt 
sted, men ved å skape meningsfylte 
rammer. Han sier: «Pædagogerne skal 
være generøse, de skal kaste bolden 
op uden at vide, om nogen gider gribe 
den, og uden at der er en vej de har 
defineret» (Lange, 2013, s. 26). Dette 
fungerer som et bilde på hva dialogisk 
lesing i liten grad åpner for; at peda-
gogene er generøse rekvisitører, som tar 
i bruk sin kunnskap og anvender pro-
fesjonelt skjønn. Fortolkningsrammen 
tilbyr, eller inviterer til én riktig måte 
å lese, og å delta på, og den tvinger i 
stedet pedagogene til å bli smålige in-
struktører. Det kan gi barna mindre, og 
ikke mer, lyst til å lese. Den kjedelige 
systematikken kan drepe all glede for-
bundet med en spennende fortelling, 
undertekster, rare karakterer og finurli-
ge ord. De kan få mindre, og ikke mer, 
lyst til å delta.  

Med de mulighetene som ligger i å 
lese skjønnlitteratur er dette alvorlig. 
Lesing åpner for å kunne ta andres 
perspektiv, og forstå det en selv ikke er 
en del av. Slik kan lesing også frem-
me demokrati. Det er for mange gode 
grunner til å lese, til at vi har råd til 
at skjønnlitteratur blir læremidler og 
at lesing reduseres til ferdighetsstimu-
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lerende tiltak for å øke barnas ordfor-
råd.2 Det ser ut til å råde enighet om 
at lesing i barnehagen kan gis mer 
oppmerksomhet, at det er et uutnyt-
tet potensial, også for frigjøring (bl a 
Damber og Nilsson, 2015). Dialogisk 
lesing kan slik sett i det minste ha bi-
dratt til å sette lesing på dagsordenen. 
Men det er ikke riktig at dialogisk le-
sing er det eneste alternativet til såkalt 
tradisjonell lesing. Det finnes syste-
matiske tilnærminger til lesepraksiser 
som er helt motsatt innrettet, der det er 
barnas spørsmål som er viktigst og det 
å lese på mange måter, og ikke en be-
stemt (se f eks Solstad, 2016). 

For å oppsummere: Fortolknings-
rammen dialogisk lesing forsøker å 
etablere kan hindre arbeidet med å 
fremme demokrati i barnehagen. 
Sammen med metodens forestillinger 
om pedagogikk som teknikker som kan 
omsettes i vidt forskjellige pedagogiske 
praksiser, kan det være gode grunner 
til å avstå fra å anvende metoden. De 
reduksjonistiske forestillingene er ikke 
forenlige med forståelser av pedago-
gikk som en mer kompleks størrelse. 
Med henvisning til metodefrihet og 
barnehagens formål om å fremme 
danning til demokrati, kan pedagoger 
si nei til å bli pålagt å arbeide i strid 
med faglig og etisk overbevisning. Det 
kan kanskje være lettere å si nei enn 
man tror, med viten om at det er sann-
synlig at bak konseptene, som med di-
alogisk lesing, finnes det få, svake eller 
ingen overbevisende argumenter. Til-
bake er kun de mange patos-virkemid-
lene, som at metodene virker. Det 
retoriske tryllegrepet, i form av den 
upresise omgangen med ordet dialog 
og underkommuniseringen av hva me-
toden kan, er på en og samme tid me-
todens styrke og svakhet. Den gjør det 
lett å «selge» konseptet, men i lengden 

vil svak saklighet, manglende argu-
mentasjonen og vilje til åpenhet om 
motforestillinger gjøre det lett å velte 
det. Dette, som andre konsepter, lever 
godt i begeistringens tid, men ikke i 
kritikkens. <<
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NOTER
1  http://www.emu.dk/modul/dialogisk-

l%C3%A6sning-det-er-nemt-komme-i-gang
2  En empirisk studie utført av de britiske forskerne 

Alice Sullivan og Matt Brown fra 2015 viser at det 
de kaller reading for pleasure, er viktigere for 
framtidige utdanningsprestasjoner enn antatt. 
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#4 

Kim Rasmussen 

SMÅBØRNS KROPSLIGE 
INTERAKTION, 
KOMMUNIKATION OG LEG            
- BETRAGTET SOM DEMOKRATI I BØRNEHØJDE                                       
Artiklens hensigt er at gøre opmærksom på, hvordan der i småbørns før-sproglige og krop-

sorienterede leg finder en form for demokratisk erfaringsdannelse sted, og at denne i vidt om-

fang beror på det, som børn kommunikerer og lærer af hinanden i leg.
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II det følgende er hensigten at ansku-
eliggøre, at der i småbørns kropslige 
leg, kommunikation og sociale inter-
aktion findes indlejret en form for de-
mokratisk erfaringsdannelse. Således 
kan man hævde, at småbørn i et vist 
omfang lærer og erfarer demokrati i 
hverdagen i deres omgang og leg med 
jævnaldrende og ligebyrdige, – hvis 
de ellers kan få lov til at lege uforstyr-
ret, hvilket øjensynligt bliver mere og 
mere vanskeligt i disse år (jf. Sunds-
dal & Øksnes 2015), hvor læring og 
læringsmål synes at have belejret den 
institutionaliserede barndoms hverdag 
og børneliv.

Har man øje og begreb for, at der i 
småbørns kropslige interaktion, kom-
munikation og leg indgår et aspekt 
af demokratisk erfaringsdannelse, 
kommer talen om ”demokrati i børne-
højde” til også at omfatte de helt små 
børn og deres kropslige kommunikation. 

Indtil for få år siden har dette syns-
punkt ikke stået særlig stærkt i hverken 
småbørnspædagogikken eller i barn-
domsforskningen. Eller det har været 
indforstået. I dag findes der imidlertid 
positioner, (f.eks. Gerrison Lansdown 
- viceformand for Unicef i UK), der på-
peger, at børn fra den tidligste alder er 
i stand til at udtrykke deres syn på tin-
gene, - også selvom de ikke er i stand til 
at kommentere dem verbalt. Lansdown 
fremhæver således, at der forsknings-
mæssigt er belæg for at sige, at selv ba-
byer taler et komplekst ”sprog”, og at 
voksne, som er i stand til at lære dette, 
vil have mulighed for at udøve sensitiv 
omsorg overfor børn (Lansdown 2010). 

Med disse betragtninger kommer 
der fokus på sammenhængen mellem 
demokrati / demokrati i børnehøjde og 
småbørns kropslige udtryk /kroppens 
centrale placering i småbørns interak-
tion og kommunikation.

DEMOKRATIBEGREBETS  
KOMPLEKSITET 

Demokrati er både som begreb og fæ-
nomen ikke helt nemt at få styr på. 
Ordet demokrati – demokratia - er 
sammensat af demos – folk –og kra-
tein – herske -, og betyder således di-
rekte oversat: folkestyre. Selve ordet er 
dog flertydigt. Hvem er folket? Hvem 
har definitionsmagten til at definere 
folket? Hvilke interesser indgår i defini-
tionskampen? Hvad vil det sige at her-
sker/styre? Herske/styre hvordan? 

Den engelske kulturforsker Ray-
mond Williams har påpeget, at der 
igennem ordets historiske levetid altid 
har hersket disse uklarheder. Ligesom 
der altid hersket en betydelig spænd-
vidde i forståelsen og brugen af ter-
men (Williams 1976). Hertil kommer, 
at termens betydning frem til det 19. 
århundrede overvejende var negativt 
ladet. Først herefter begyndte begrebet 
at ændre karakter i takt med de vest-
lige samfunds omfattende forandringer 
produktionsmæssigt, økonomisk, so-
cialt, politisk og kulturelt. 

Noget af det vanskelige ved demo-
kratibegrebet i dag består i, at der fin-
des flere forskellige konkurrerende og 
indbyrdes næsten modstridende begre-
ber om demokrati. Forenklet kan man 
skelne mellem ”direkte demokrati” 
eller deltagelsesdemokrati på den ene 
side og ”repræsentativt demokrati” 
på den anden (Held, 1987, Giddens 
1992, Goul Andersen 1993). Disse to 
grundformer synes at have forskellige 
eksistensbetingelser. Direkte demo-
krati / deltagelsesdemokrati lader sig 
praktisere i små og ikke særlig differen-
tierede samfund såvel som i nære so-
ciale sammenhænge (f.eks. i familier, 
børneinstitutioner, skoler, uddannel-
sesinstitutioner). Mens repræsentativt 
demokrati især praktiseres i store sam-
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fund og i overordnede sammenhænge, 
hvor valg af repræsentanter, kombi-
neret med forskellige rettigheder, love 
og regler, lader sig legitimere og synes 
nødvendige.  

Med denne artikels fokus på sammen-
hængen mellem demokrati i børne-
højde og småbørns kropslige leg og 
kommunikation, må det stå klart, at 
det er begrebet om ”direkte demokrati” 
/ ”deltagelsesdemokrati”, der knyttes 
an til. Samtidig må det påpeges, at 
det kropslige element og den kropslige 
kommunikation i begrebet om delta-
gelsesdemokrati ikke synes udviklet og 
reflekteret nævneværdigt. I begrebet 
om deltagelsesdemokrati er det i høj 
grad samtalen og den verbale kom-
munikation, der har været i fokus, 
sådan som det eksempelvis ses i den 
danske teolog og demokratidebattør 
Hal Kochs refleksioner om ”demokrati 
som livsform” (der er hans ord for del-
tagelsesdemokrati). Som eksponent for 
den deltagelsesdemokratiske tradition 
fra det 20. århundrede, har Koch argu-
menteret for demokrati som samtale, 
forhandling og forståelse. Blandt andet 
har han sagt: 

”Demokratiets væsen er ikke bestemt ved 
afstemningen, men ved samtalen, for-
handlingen, ved den gensidige respekt 
og forståelse” (Koch 1991, 23). Ligesom 
han har påpeget, at: ”Demokrati er - en 
livsform, et livstempo som man gradvis til-
egner sig.” (Koch 1991, 57). 

Med disse udsagn rettes opmærksom-
heden mod samtale, forhandling, gen-
sidige respekt og forståelse, hvorimod 
kroppen og kropskommunikationen ik-
ke fremhæves. Der forestår derfor en op-
gave i at oparbejde et teoretisk begreb 
om deltagelsesdemokrati, der i højere 
grad integrerer den kropslige kommu-
nikation – en teoretisk opgave, der dog 
ligger udenfor denne artikels rammer.

Ikke desto mindre kan den delta-
gelsesdemokratiske forståelse fra Koch 
godt hjælpe os til at forstå, hvordan 
der i småbørns kropslige interaktion, 
kommunikation og leg indgår en de-
mokratisk erfaringsdannelse, når blot 
man husker, at samtale ikke er den 
verbale samtale men kroppenes tale, 
forhandlinger og gensidige forståelse.   

ANKNYTNINGSPUNKTER

Samtidig kan analysen af småbørns 
kropslige interaktion, kommunikation 
og leg, - betragtet som eksempler på 
demokrati i børnehøjde - knytte an til 
nogle af de pointer og indsigter inden-
for børneforskningen, som har været 
optaget af børns (demokratiske) del-
tagelse og som synes at relatere sig til 
den deltagelses-demokratiske tradition.

Et anknytningspunkt kunne være 
miljøpsykologen Roger Hart og hans 
påpegning af legens deltagelses-demo-
kratiske elementer. I bogen Children´s 
Participation drøfter og skelner han 
mellem forskellige grader af børns del-
tagelse. Det gøres i forbindelse med en 
teoretisk figur, han kalder ”deltagelses-

I småbørns kropslige 
interaktion, kommu-
nikation og leg ind-
går en demokratisk 

erfaringsdannelse
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stigen” (a ladder of childrens partici-
pation) (Hart 1997). Det Hart vil med 
”deltagelsesstigen”, er at udvikle nogle 
kriterier og trin for i hvilken grad børn 
i forskellige sammenhænge egentlig 
deltager aktivt og med indflydelse, og 
hvornår de ikke gør. På de laveste trin 
manipuleres børn til at tro, at de del-
tager, hvilket f.eks. sker når voksne vil 
inddrage børnene, men faktisk bruger 
dem som en slags ”dekoration” i egne 
projekter. Derimod har børn på det 
højeste trin på stigen (kaldet: Child-
initiated and child-directed) stor indfly-
delse på de forhold, de indgår i. I den 
forbindelse peger Hart på børns lege-
verden. Hart skriver om leg og børns 
(demokratiske) deltagelse: 

”But play is an important training ground 
for many of the fundamental qualities we 
wish to foster and should not be ignored. 
Regrettably, adults in North America and 
Europe are tending more and more to pro-
gramme and manage children´s activities, 
including their play. There are, however, 
ways in which adults can help without di-
recting. For very young children, the secret is 
to set the stage for play.” (Hart 1997, 44). 

Legen som ramme omkring børns egne 
initiativer og som deltagelsesdemokra-
tisk erfaringsdannelse udpeges altså 
som et afgørende og vigtigt erfaringsfelt 
(dog uden at kroppen og den kropslige 
kommunikation nævnes eksplicit). 

Et andet anknytningspunkt til støtte 
for at betragte de yngste børns krops-
lige interaktion og leg som tegn på 
demokrati i børnehøjde og børns de-
mokratiske erfaringsdannelse, er Peter 
Andersen og Jan Kampmanns bog Vug-
gestue, hverdag og utopi (Andersen og 
Kampmann 1988), hvor der fra bogens 
begyndelse er fokus på kroppen, san-
serne og de erobringer, de mindste gør 

herigennem. De begreber som i bogen 
anvendes til at indfange og forstå de 
mindstes kropslige interaktion, er dels 
erobringsbegrebet og dels begreberne 
om børns autonomi og selvregulering, 
samt begrebet om børneoffentlighed. 
Kroppen synes indlejret i disse teore-
tiske begreber som vækker mindelser 
om 1970ernes og 80ernes dominerende 
pædagogiske litteratur, debatter og te-
maer, og bogen kan / må anskues som 
et eksempel på datidens måde at forstå 
og drøfte ”demokrati i børnehøjde” på, 
selvom dette begreb ikke findes i bogen. 

På denne baggrund anvendes be-
grebet ”demokrati i børnehøjde” i denne 
artikel som overordnet betegnelse og 
tematisering for sammenhængen mel-
lem børn og de kommunikations-, for-
handlings- og styreformer, som børn 
gør brug af og som i hverdagen po-
tentielt giver dem indflydelse og magt 
over dele af deres liv. I forlængelse af 
dette anvendes begrebet ”demokratisk 
erfaringsdannelse” dels om den proces, 
hvor børn oplever, erfarer og lærer 
deltagelses-demokratiske evner (at give 
kropsligt udtryk for noget, at forstå, for-
tolke og forhandle med andre og for i 
fællesskab at styre og at have indflydel-
se). Dels refererer begrebet til den til sel-
ve den demokratiske evne (”resultatet”), 
der fremkommer gennem processen.  

EKSEMPLER PÅ SMÅBØRNS  
INTERAKTION, KOMMUNIKATION  
OG KROPSLIGE LEG  

De følgende eksempler er lånt fra den 
norske børneforsker Gunvor Løkkens 
interessante og empirisk righoldige bog 
Toddlerkultur (Tumlingekultur) (Løkken 
2005). Her anlægger hun et krops- og 
kommunikationsorienteret perspektiv 
på de 1-3 årige børns sociale liv og in-
teraktion i vuggestuen. I denne alder 
er børnenes verbalsproglige udvikling 
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endnu så uudviklet, at det kropslige- 
og kommunikationsorienterede per-
spektiv er ganske påkrævet, hvis man 
vil observere og forsøge at forstå, hvad 
der sker børnene imellem.  

Det er imidlertid ikke toddlerkultu-
ren i egen ret, som er min interesse i 
denne artikel. Det som optager mig er, 
at observationerne, beskrivelserne og 
eksemplerne i vidt omfang også kan 
ses, fortolkes og ”læses” som eksempler 
på demokrati i børnehøjde og børns 
demokratiske erfaringsdannelse.  

1.eksempel: De børn, der beskrives i 
det følgende, er mellem 15 måneder og 
27 måneder. Min læsning er som anty-
det præget af, at jeg både ser det som 
eksempel på småbørns kropsoriente-
ret leg og toddlerkultur (heri følger jeg 
Løkken), - men også som et eksempel 
på, hvordan en demokratisk dannel-
sesproces uformelt opstår og udvikles 
i hverdagen blandt de mindste børn, 
når de interagerer. 

”Line smider sig på maven over sofa-
sædet. Liggende på maven drejer hun ho-
vedet for at se tilbage på Steinar og Berit, 
som begge ser på Line. Steinar kommer 
derover og smider sig på maven over so-
fasædet ved siden af Line. Berit kommer 
også derover og smider sig på samme må-
de ned på maven ved siden af Steinar. Alle 
ler. Line og Berit rejser sig op og tager en 
lille pause inden de begge smider sig ned 
igen. Ida går forbi og betragter dem. Mona 
kommer løbende og smider sig på maven 
på sofasædet mellem Berit og Steinar. Bør-
nene ligger nu fire på række. Alle ler. Line 
og Steinar går væk. Berit og Mona rejser 
sig op samtidigt, ser på hinanden og smi-
ler. Berit smider sig ned igen sammen med 
Mona og Line. Så rejser alle sig op samtidig 
og smiler og ler. ” (Løkken 2005, 14).

Som det fremgår, er der masser af 
kropslig interaktion, bevægelse, hand-
ling, erobring, afstemthed, gensidig-
hed, beslutning og kommunikation 
mellem børnene i eksemplet, kort sagt 
– eksemplet er også et eksempel på 
direkte demokrati sådan som dette ud-
folder sig i en småbørnsgruppe. Læg i 
øvrigt mærke til synssansens betydning 
og kommunikation, og læg mærke 
til den kropslige afstemthed. Som det 
også fremgår, er det individuelle børn, 
der som sociale aktører agerer sam-
men, så de i en vis forstand bliver til et 
handlende ”vi”. Børnene har åbenbart 
besluttet sig for at interagere og handle 
sammen. Løkken kommenterer selv ek-
semplet ved bl.a. at fremhæve: ”Det, at 
børnene på denne måde foretager sig det 
samme i flere omgange, viser, at de har en 
fælles forståelse af, at ”nu gør vi så-
dan” (Løkken 2005, 15). 

Den fælles forståelse og mening er 
imidlertid ikke kommunikeret frem 
og besluttet i det verbale sprog, men i 
kroppenes næsten tavse tale. For helt 
tavse er børnene ikke. Børnene skaber 
jo og bruger lyd, som en integreret del 
af deres kropslige kommunikation. De 
ler blandt andet, og børnenes latter 
synes at være en del af deres kropslige 
reguleringsform. Latteren betyder her 
noget i retning af, ”at det her er sjov”, 
eller ”vi har det godt”. Der er ikke nog-
le, der griner af nogle andre (der så bli-
ver til grin). Derimod er der nogle, der 
griner sammen, som en bekræftelse på 
det børneaktørerne er sammen om: leg 
og kropsligt fællesskab. 

Beskrivelsen fremstår for mig som 
et fornemt eksempel på hvad ”delta-
gelses-demokrati” kan være i praksis 
blandt småbørn, og hvordan børn alle-
rede inden de har lært og behersker det 
verbale sprog, er i stand til kropsligt 
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at forhandle, beslutte og bidrage til at 
skabe fælles mening.

2.eksempel: Det næste eksempel fra 
Løkkens bog beskriver noget tilsvaren-
de. Også her forhandles og afstemmes 
der kropsligt formidlet i interaktionen 
mellem to små drenge (Olav 13 mdr.) 
og Knud (16 mdr.). I det udvalgte ek-
sempel står det individuelle aspekt dog 
lidt stærkere end i det foregående, fordi 
der bare er fokus på to børn. Drengene 
står i et lille værelse (dukkekrogen) i 
vuggestuen, og Løkken skriver:

”Efter at Olav har været opmærksom til 
stede ved Knuds ankomst, og Knud har 
læst en bog sammen med sin far, går 
Knud hen til Olav som sidder ved det lave 
bord. Knud overrækker Olav en lille pla-
sticske. Da Olav tager imod skeen, klap-
per eller gnider Knud håndfladerne mod 
hinanden, som om han siger, ” det var 
det”. Knud rækker herefter hånden ud på 
en måde, der viser, at han gerne vil have 
skeen tilbage. Han prøver at tage skeen ud 
af Olavs hånd, men Olav holder fast på 
den. Knud klynker lidt, og Olav slipper så 
skeen. ” (Løkken 2005, 94)

Løkkens fortolkning af Knuds intention 
med først at tilbyde skeen og så ville 
have den tilbage er, at det kan dreje sig 
om et ønske om interaktion. Formålet 
behøver altså ikke at være, at Knud 
giver skeen, for at Olav skal beholde 
den. Tværtimod - Knud giver skeen fra 
sig for at få den igen! Denne intention 
er jo ikke indlysende i sig selv eller på 
samme måde, som hvis det havde væ-
ret en fodbold. Derfor må han gøre det 
klart ved kropsligt at tage den tilbage, 
når nu han ikke har ordene for at bede 
om at få den igen. Olav udviser inter-
subjektiv forståelse i overensstemmelse 
med den intention og de følelser, Knud 

har i situationen. Samtidig kan man 
sige, at beskrivelsen viser, hvordan bør-
nene kropsligt og kommunikerende in-
teragerer, forhandler og afstemmer sig 
intersubjektivt. Det vil sige, de indgår i 
en delt eller fælles opmærksomhed ret-
tet imod skeen og hinanden, og at de 
agerer i en fælles forståelse, hvor beg-
ges følelser og hensigter øjensynlig re-
spekteres. Knuds klynken viser, at hans 
intention ikke var at give skeen helt fra 
sig. Da Olav forstår dette, slipper han 
skeen. Eksemplet demonstrerer således 
en kropsligt baseret kommunikation 
og forhandling, der samtidig illustrerer 
deltagelsesdemokratiets kerne; evnen 
til at kunne indgå i, deltage og for-
handle på jævnbyrdig vis, idet der ta-
ges hensyn til deltagernes intentioner 
og ønsker.

3. eksempel: Det sidste eksempel 
handler om Knud (13 måneder), Olav 
(10 måneder), Harald (29 måneder) 
samt en pædagog. I dette eksempel er 
det værd at lægge mærke til, hvordan 
den voksne og professionelle indlever 
sig i det yngste barn, hvis kropslige 
kommunikation og intentioner ellers 
nemt kunne have været overset. Set 
med deltagelsesdemokratiske briller 
og med interesse for sammenhængen 
mellem børns kropslige kommunika-
tion og børns demokratiske dannelses-
proces er eksemplet interessant, fordi 
det indikerer, hvordan den voksnes 
mellemkomst ikke behøver at forstyrre 
(frustrere/irritere) børnene, når det som 
her ikke sker anmassende og indgri-
bende, men empatiske, spørgende og 
åbnende. Eksemplet er således medta-
get for at vise, at børns demokratiske 
dannelse i min optik ikke udelukker, 
at voksne spiller en rolle, (hvilket man 
måske kunne være i tvivl om). De 
voksne har således en rolle at spille i 
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børns demokratiske dannelsesproces, 
hvilket jeg vender tilbage til. 

”Knud kravler over til Olav og standser op 
for at se på en trold i en æske, som står 
ved siden af ham. Harald sætter sig på 
hug ved siden af Knud og trykker på knap-
pen på æsken. Da Olav gør en hurtig be-
vægelse med overkroppen i retning af de 
to drenge, siger den voksne, at hun tror, 
at Olav gerne vil lege med dem. Olav rører 
ved Knuds skulder, mens Knud er optaget 
af at følge med i, at Harald får trolden 
nede i æsken til at springe op. Da Olav rø-
rer ved legetøjet, spørger den voksne, om 
Olav må låne det lidt. ”Ja?” smiler Harald 
og rækker æsken over til Olav. Olav tager 
legetøjet og bruger det til at klappe Knuds 
arm med.” (Løkken 2005, 93).

Eksemplet er interessant, fordi det sup-
plerer de øvrige, og viser noget om den 
empatiske voksnes rolle. En rolle, der i 
eksemplet synes at være afstemt efter 
børnenes intentioner, evner og hand-
linger. I den forbindelse er det værd at 
være opmærksom på den afgørende for-
skel, der er på relationen mellem børn-
voksne (vertikal relation) og børn-børn 
(horisontal relation) (Schaffer 2005). 
Børns relation til andre børn og især 
deres relation til jævnaldrende må 
principielt og teoretisk betragtes som 
jævnbyrdigt og ligeværdigt (Frønes 
1994; Corsaro 1997; Schaffer 2005). 

Det er dog også en type relation, der 
principielt er til forhandling på måder 
som synes mere usikker/uforudsige-
lig end barnets relation til empati-
ske voksne. Børns relation til voksne 
synes mindre jævnbyrdig (dvs. mere 
asymmetrisk og ulige), både krops-
ligt, kognitivt og erfaringsmæssigt, 
men omvendt mere forudsigelig pga. 
nogle af de markante forskelle som 
findes mellem børn - voksne. Som bl.a. 
Ivar Frønes har påpeget, er relationer 
mellem børn, noget der skal opnås, 
forhandles og vedligeholdes, hvis de 
skal vare ved gennem længere tid, da 
de ofte er præget af utydelige normer, 
kompleksitet og foranderlighed (Frø-
nes 1994). Hvorimod børns relation til 
voksne og professionelle snarere byg-

ger på faste sociale konventioner og 
rollemønstre. Det sidste kan give børn en 
vis tryghed (Jf. Bowlbys begreb om ”en 
sikker base”, der henviser til, at de fleste 
mennesker bedst synes at være i stand til 
at udfolde deres evner, ”…når de er sikre 
på, at der står en eller flere personer bag 
dem, de har tillid til og som vil komme 
dem til hjælp, hvis der skulle opstå van-
skeligheder.” (Bowlby 1996, 111)). 

Forholdet til de jævnaldrende er 
kendetegnet ved, at man næsten er på 
samme niveau. Dette betyder også, at 
forhandlingerne mellem børnene på 
en vis måde er mere reel - i betydnin-
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gen: ikke given på forhånd.  Derfor 
kan mange børn i forskellige situatio-
ner med fordel have brug for ”en sikker 
base” / en voksen til at åbne op for for-
handlingerne. (At børns venner på et 
tidspunkt i børns liv og udvikling un-
der den institutionaliserede barndoms 
vilkår, kan opleves som en sikker base, 
hører i dag til modifikationen af Bowl-
bys teori). Omvendt betyder det, at den 
form for forhandling og kommunika-
tion, som børn udvikler indbyrdes, er 
central som læreproces og noget der 
principielt bidrager til barnets demo-
kratiske erfaringsdannelse. 

Pointen er, at den professionelles 
rolle (efter mit skøn) må variere og 
veksle mellem ”tilbageholdende nys-
gerrig observation” og at komme med 
”indlevende invitationer og forslag” - 
baseret på fortolkninger, forståelse og 
indsigt i børnemiljøet generelt og i de 
enkelte børn specifikt. Som professionel 
stiller man sig til rådighed; kropsligt, 
verbalt og handlende - i et forsøg på 
at indtage en tillidsfuld og troværdig 
position (at være en sikker base) uden 
at blive alt for styrende i relationen til 
barnet. Vel vidende, at børn er forskel-
lige, har forskellige behov, kan noget 
forskelligt, og at de vil opleve den voks-
nes indspil forskelligt.  

PÅ VEJ MOD ET BEGREB OM 
KROPSLIG KOMMUNIKATION OG 
DEMOKRATIET BLØDE ASPEKTER

Det tankevækkende og interessante 
ved eksemplerne fra Løkkens bog er, at 
der øjensynlig ud fra en deltagelsesde-
mokratisk synsvinkel kan identificeres 
en form for demokratiske erfaringsdan-
nelsesproces indlejret i børnekroppenes 
interaktion og kommunikation. Selv-
om handlingerne foregår på et før-re-
fleksivt og før-sprogligt plan, er der for 
mig at se ingen grund til at tvivle på, 
at de beskrevne handlinger, sanses, op-
leves og erfares af de involverede børn. 
Begreber som ”demokrati i børnehøjde” 
og ”børns demokratiske erfaringsdan-
nelse” kan derfor ikke reduceres til kun 
at omfatte og fokusere på børns verbale 
udsagn og forhandlinger. 

Der ligger som tidligere antydet en 
vigtig opgave i at arbejde videre med 
at studere, visualisere og analysere 
børns leg, samt udvikle vores begreber 
om demokratiets kropslige og ”bløde 
aspekter”. Herunder at få belyst: øjets 
betydning og udsagn (det søgende blik, 
det spørgende blik, det muntre blik, 
osv.), blikkenes gensidige kommunika-
tion, ansigtets mangfoldige udtryk, ar-
menes og hændernes signaler og 
kommunikation, kroppenes og bevæ-
gelsernes afstemthed, følelsernes ind-
tryk og udtryk (at føle sig opstemt eller 
nedstemt), evnerne til at opmuntre og 
nedmuntre hinanden, osv. Ligesom at 
den materielle kontekst og forholdet 
mellem krop, leg og sted, (dvs. hvor der 
leges, hvad der leges, etc.), forekommer 
at være relevant at nærstudere i for-
hold til småbørns kropslige og indbyr-
des sociale interaktion, idet alle disse 
aspekter indgår i den demokratiske 
dannelsesproces. <<
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#5 

Maja Røn Larsen og Anja Hvidtfeldt Stanek 

DEMOKRATISKE 
BESTRÆBELSER I DEN DANSKE 
SMÅBØRNSPÆDAGOGIK  
Denne artikel peger på, at demokratiske bestræbelser i den danske småbørnspædagogik ikke 

ligger i afgrænsede, planlagte og veltilrettelagte projektforløb, men ligger i hverdagens situe-

rede pædagogiske praksis, hvori lydhørhed og fleksibilitet i forhold til hele tiden at udforske, 

omorganisere og starte forfra er en væsentlig pædagogisk pointe. Artiklen illustrerer des-

uden, hvordan oversættelsesprocesserne ind i dokumentationsskemaerne har tendens til ikke 

at yde det komplekse pædagogiske arbejde omkring demokrati retfærdighed. 
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IIfølge Dagtilbudslovens kap. 2 §7 stk. 
4 skal dagtilbud give børn medbe-
stemmelse, medansvar og forståelse 
for demokrati. Demokrati i daginsti-
tutionerne synes at have fået fornyet 
opmærksomhed både i Danmark og 
i de øvrige nordiske lande de senere 
år (ex. Broström, 2010; Gulløv, 2015; 
Kragh-Müller & Ringsmose, in press; 
Persson, 2010; Pettersvold, 2012). Ak-
tuelt bliver temaet demokrati taget 
op i revideringen af de pædagogiske 
læreplaner (UVM, 2016), ligesom Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA) er i 
gang med at udvikle tilgange og mate-
rialer til at begribe børns perspektiver 
i daginstitutionen (EVA, 2015), Netop 
arbejdet med at give børn erfaringer 
med at blive inddraget og derigen-
nem at udvikle sig som demokratiske 
medborgere synes imidlertid samtidigt 
at være under pres (Biesta, 2007; Ei-
narsdottir et al; 2016; Gulløv, 2015; 
Kragh-Müller & Ringsmose, in press; 
Pettersvold, 2014). Gert Biesta og Peter 
Moss kritiserer fx de new public ma-
nagement strategier og evidenstænk-
ningen, der aktuelt er fremherskende 
på daginstitutionsområdet for at redu-
cere kvalitet til et spørgsmål om “hvad 
der virker” (Biesta, 2007; Moss, 2016). 
Dermed overses det i deres øjne langt 
mere centrale spørgsmål om, hvad det 
er for medborgere og dermed samfund, 
daginstitutionerne skal skabe grobund 
for. Igennem denne artikels analyser 
vi vil vise, at denne bekymring tyde-
ligvis er relevant, når man kigger med 
indenfor i personalestuen, hvor det 
pædagogiske personale forsøger at få 
den komplekse pædagogiske praksis 
til at passe ind i diverse dokumenta-
tionsskemaer. Men vi vil også vise, at 
der udenfor denne dokumentations-
praksis kan eksistere en pædagogisk 
praksis, der slet ikke italesættes inden 

for rammerne af dokumentationsske-
maerne. I artiklen vil vi diskutere det, 
vi kalder den situerede pædagogiske 
praksis, som en praksis der rummer 
væsentlige muligheder i forhold til at 
udfolde dagtilbudslovens fordring. Det 
vi ønsker at rette fokus imod med be-
grebet situeret pædagogisk praksis er 
den store, men i dokumentationssam-
menhæng ubemærkede, kompleksitet i 
det pædagogiske arbejde i hverdagen. 
Pædagogisk praksis indeholder en kon-
stant udforskning, eksperimenteren og 
afstemning i forhold til den konkrete 
sammenhæng, som den pædagogiske 
praksis udspiller sig i – både i relation 
til børnene og det de er optaget af, men 
også i forhold til forældre, kollegaer, in-
stitutionelle krav og muligheder osv.  

Artiklen er baseret på 2 praksis-
forskningsprojekter udviklet i perioden 
2012 – 20151. Her har vi fulgt børn 
og personales hverdagsliv i forskellige 
dagtilbud for 0-2 årige - i vuggestuer, 
integrerede institutioner og dagplejer 
(Røn Larsen & Stanek, 2015a, 2015b; 
Mikladal, Røn Larsen & Stanek in 
prep). I begge projekter har vi samar-
bejdet med personalet om at få greb 
om forbindelser mellem børns engage-
menter i hverdagslivet og personalets 
orienteringer i forhold til at organisere 
den pædagogiske praksis. Vi har bl.a. 
fokuseret på, hvordan børn deltager i 
hverdagslivet, og hvordan de gennem 
deres deltagelse potentielt har medbe-
stemmelse på indholdet i hverdagen. 
Tilsvarende har vi fulgt det pædago-
giske personales mingeleren sig vej 
igennem diverse krav om at plan-
lægge, strukturere og standardisere de 
pædagogiske indsatser og samtidigt 
være nærværende i børnehøjde i den 
pædagogiske praksis. Det empiriske 
materiale består, udover referater fra 
projektmøder, hvor vi i samarbejde 
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med personalet har udforsket og disku-
teret forskellige temaer, der udviklede 
sig undervejs i projektet, også af delta-
gende observationer, videooptagelser 
fra institutionernes hverdagsliv, samt 
interviews med personale og forældre.

DEMOKRATIPROJEKTET  
– ET EKSEMPEL PÅ SITUEREDE  
DEMOKRATISKE BESTRÆBELSER

Børns muligheder for at forfølge deres 
forskellige engagementer hænger sam-
men med de forskellige voksnes orga-
nisering af den pædagogiske praksis 
(Mikladal, Røn Larsen & Stanek, in 
prep; Røn Larsen & Stanek, 2015a; og 
for beslægtede analyser Grindheim, 
2012; Røn Larsen & Højholt, 2014). I 
det følgende præsenterer vi et empirisk 
eksempel fra en vuggestuegruppe for 
toårige børn. Vuggestuen er kendeteg-
net ved en generel orientering mod at 
give børnene medbestemmelse og ind-
flydelse på den pædagogiske praksis. 
Aktuelt har personalet besluttet at rette 
ekstra opmærksomhed mod måder at 
inddrage toårige i beslutningsprocesser 
i vuggestuen, gennem det, de kalder 
for “demokratiprojektet”. Forløbet il-
lustrerer imidlertid tydeligt, hvordan 
det konkrete projekt må forstås som en 
integreret del af den bredere pædago-
giske praksis omkring det at arrangere 
relevante deltagelsesmuligheder for de 
mindste børn, og at det er i denne bre-
de praksis mulighederne for at arbejde 
med børns medbestemmelse, indfly-
delse og forståelse for demokratiske 
processer ligger. 

Det konkrete demokratiprojekt tager 
afsæt i personalets iagttagelse af bør-
negruppens vedvarende engagement 
i at “male” et hegn af rå træpaller på 
legepladsen med vandet fra regnvand-
stønden. Personalet har iagttaget ak-
tiviteten over tid og har sørget for at 

hente pensler ud på legepladsen. De 
guider børnene, så alle får plads mel-
lem hinanden foran hegnet. 

Personalets plan med pallehegnet 
har været, at det skulle males “rigtigt”. 
Både for at få lidt mere kulør og lys ind 
på den lille legeplads, men også fordi 
de har fået foræret en spand med gul 
maling. Børnenes vandmaleaktivitet 
får personalet til at tale om, at børne-
ne oplagt kunne være en del af denne 
aktivitet. De bliver dog enige om, at 
det vil spolere børnenes projekt, hvis 
de maler hegnet med rigtig maling, for 
malet træ skifter ikke farve på samme 
måde som det ubehandlede træ, når 
børnene maler på det. Herfra sætter 
personalet jagten ind på noget andet, 
børnene kan være med til at male - der 
er jo stadig en spand med gul maling, 
der skal bruges og et ønske om mere 
lys og farve på legepladsen. 

De kommer omkring andre hegn og 
træstammer, men da de opdager, at 
børn slet ikke må male med den gule 
maling, skifter maleprojektet karak-
ter. Når der ikke længere skal males 
med gult åbner muligheden sig for 
at inddrage børnene i beslutningen 
om farvevalg, og projektet bliver nu 
knyttet op på en hylde til sutter, som 
nogle af børnene har været med ude 
at købe. Personalet vil spørge børnene 
om, hvilken farve de synes, at hylden 
skal have. Det viser sig imidlertid at 
være ret kompliceret at spørge en flok 
toårige børn om farvevalg. Personalet 
er optaget af, at beslutningsprocessen 
skal involvere og gøres synlig for hele 
børnegruppen. De planlægger derfor 
en ”afstemningsproces”, hvor børnene 
skal vælge mellem forskellige stykker 
farvet karton, for på den måde at få 
mulighed for at visualisere, hvilken 
farve de vælger. Det viser sig imidlertid 
at være meget svært at få børnene til at 
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fange afstemningsideen. Hvor det net-
op er meningen, at børnene gerne må 
samle sig om det samme stykke kar-
ton, ser det i stedet ud til, at børnene 
demonstrerer deres erfaringer med at 
skulle deles pænt om tingene. Så hvis 
en farve allerede er valgt af et andet 
barn, vælger børnene en af de ledige. 
Som en af pædagogerne påpeger un-
dervejs: “De tager bare een hver”. Det er 
åbenlyst vanskeligt for børnene at kob-
le sig til den abstrakte proces, det er 
at vælge farve til en hylde. Personalet 
afprøver flere forskellige strategier til 
at spørge børnene om deres ønsker til 
farver og observerer deres optagethed 
og deltagelse ind og ud af “valg-pro-
cessen”, og omsider kommer de frem 
til, at flertallet af børnene hælder til, at 
hylden skal males rød og lyserød. 

De demokratiske muligheder kobler 
sig ikke alene til ”valgprocessen”, men 
må forstås koblet til det pædagogiske 
arbejde med at afdække og analy-
sere “relevans” for de mindste. Det vi 
hæfter os ved i observationer af vug-
gestuens hverdagsliv og personalets 
samarbejde med børn, forældre og kol-
leger, er de måder, hvorpå de hele ti-

den udforsker og eksperimenterer med 
at koble sig til det, børnene er optaget 
af. Man: “afprøver, fejler, prøver igen, og 
så måske finder man ud af det”, som en 
dagplejer siger det i en diskussion på 
et praksisforskningsmøde om at finde 
veje til at forstå børnene (Røn Larsen & 
Stanek, 2015a).

KOLLEGIALE DISKUSSIONER OM  
DEMOKRATISK PRAKSIS

Personalegruppen diskuterer løbende 
demokratiprojektet som et ”helt skørt, 
way out-projekt”, men også som et pro-
jekt, hvor de lærer meget om deres 
egen praksis, og om hvad børnene er 
engagerede i. Det interessante er de 
mange bestræbelser og forhandlinger, 
dette projekt bliver en del af - for selv 
om processen bliver afsluttet og doku-
menteret til børnenes forældre gennem 
en planche, der bliver hængt op i dø-
ren til børnenes stue, fortsætter perso-
nalegruppen med at diskutere børns 
muligheder for at deltage og have ind-
flydelse i deres institutionelle hverdags-
liv. På et personalemøde diskuterer 
pædagogerne, deres oplevelser med at 
arbejde med demokrati for de toårige. 
De diskuterer hvordan et projekt som 
det omkring suttehylden overhovedet 
giver mening for denne aldersgruppe, 
hvad det betyder at deltage i en “valg-
proces”, når man er 2 år, og om bør-
nene mon forstår, hvad det vil sige at 
træffe et valg. En af dem siger: ”Altså, 
de har jo ikke nogle problemer med at 
vælge om de skal have smør eller smø-
reost på deres knækbrød vel?” Diskus-
sionen om kompetencen til at vælge 
må altså ifølge pædagogernes diskus-
sion også handle om spørgsmålet om 
relevans for børnene. For os er det cen-
trale i disse diskussioner ikke at afgøre, 
hvornår børn kan forstå, hvad det vil 
sige at vælge eller ikke at vælge.  For os 

De demokratiske 
muligheder kob-
ler sig ikke alene til 
”valgprocessen”, 

men må forstås koblet til 
det pædagogiske arbejde 
med at afdække og ana-
lysere “relevans” for de 
mindste.
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er pointen at pege på de demokratiske 
bestræbelser, der ligger i den situerede 
pædagogik, før, under og efter den 
valgproces, der omtales som “demo-
kratiprojektet” i vuggestuen. Det pæda-
gogiske arbejde involverer vedvarende 
hverdagslige processer med at udforske 
børns intentioner og engagementer, 
både gennem de daglige samtaler og 
observationer af børnene, men også 
gennem det kollegiale samarbejde 
og samarbejdet med forældrene (Røn 
Larsen & Stanek, 2015a). Samtidigt 
involverer det også en fortsat, fleksibel 
arrangering og omarrangering af den 
pædagogiske praksis, i forhold til hvad 
der måtte opstå undervejs. 

Da vi observerer personalegruppens 
arbejdsprocesser omkring dokumenta-
tion, bliver vi imidlertid opmærksomme 
på, hvordan disse komplekse processer 
synes at glide i baggrunden i oversættel-
sesprocesserne fra hverdagslivets praksis 
til de standardiserede dokumentations-
skemaer og fremstillingsformer.

DISKUSSIONER OM DEMOKRATI  
OG DOKUMENTATION I  
PÆDAGOGISK PRAKSIS

I forskellige kommuner anvendes for-
skellige modeller og skemaer for doku-
mentation og evaluering af kvalitet i 
daginstitutionen (EVA, 2012). I denne 
kommune arbejder de med obligato-
riske refleksionsskemaer baseret på 
temaerne fra de pædagogiske lærepla-
ner. I vuggestuen er der en gang om 
ugen afsat tid til, at personalet sam-
men kan udfylde refleksionsskemaet 
i forhold til pædagogiske aktiviteter 
som fx. demokrati-projektet. På sådan 
et møde diskuterer personalegruppen, 
hvordan de skal besvare skemaets for-
trykte spørgsmål om børn og voksnes 
læringsudbytte. Én læser højt fra ske-
maet på computerskærmen: ”Hvilke 

tegn så vi på synlig læring hos børnene, 
og hos os, som voksne?” En anden sva-
rer: ”Man må sige at læring er i allerhø-
jeste grad sket hos os (de griner) Det er 
ligesom os, der er i en læreproces i forhold 
til det med demokrati.”

Undervejs i dokumentationsproces-
sen diskuterer de højlydt, hvordan de 
mange processer i demokratiprojektet 
kan få plads i skemaet. Det er tydeligt, 
at de mange situerede pædagogiske 
processer omkring udforskning, læring 
og forandring, som forekommer helt 
centrale, når man iagttager hverdags-
livets samspil og organisering, ikke 
kan oversættes og rubriceres ind i ske-
maernes logik om retlinede processer 
med et mål, en planlagt proces og et 
målbart udbytte. De mest centrale og 
komplekse dele af den pædagogiske 
indsats’ demokratiske forankring kan 
således ikke italesættes indenfor reflek-
sionsskemaernes struktur og læreplans-
fokus. Som én påpeger i diskussionen 
med kollegerne: ”Det der med demokrati, 
ikke?… Hvis man skal have det ind i nogle 
af læreplanstemaerne, så er det jo ret… 
diffust, hvor det hører hjemme, ikke?”

I den følgende observation sidder tre 
fra stuen (her for nemheds skyld kaldt 
A, B & C) omkring computeren med re-
fleksionsskema-skabelonen og diskuterer 
mulighederne for at dokumentere udbyt-
tet af demokratiprojektet. De er udfordret 
af, at skemaet ikke må overskride én A4 
side. B påpeger, at hun synes, de skal 
være opmærksomme på, at demokrati 
jo ikke bare handler om valgprocessen, 
men også om at børn har øje for og kan 
give plads til hinanden. Personalet taler 
videre om mulighederne for at styrke 
børnenes blik for at hjælpe hinanden. 
De diskuterer, hvordan de skal sætte ord 
på det i refleksionsskemaet. A, som sid-
der ved computeren, repeterer det, de 
lige har skrevet:
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A: 

”Vi er mod andre, som vi gerne vil have, 
at andre skal være mod os selv, ikke? ”
B: ”Jamen det er jo også det der med, at 
der skal være… hmmm.”
A: ”Demokrati! ”
B: ”JA, præcis. Det der med, at der skal 
være plads til os alle sammen, ikke? ”
A: ”Mangfoldighed! ”
B: ”Og at vi hjælper hinanden. Og at hvis 
der er nogen, der har et problem, jamen 
så hjælper vi lige med strømperne, ikke? 
Det går der ikke noget af mig af, at jeg 
lige hjælper dig… ”
C i et irettesættende tonefald: ”Hun ledte 
altså efter et ord, hun kunne skrive. ” 
B: ”Nåh ja, det ved jeg godt (suk)”
A: ”Jeg skrev det meget kort, og du gav 
det bare endnu flere ord… hmhhhh (tæn-
kelyd)”
De kigger på skærmen…
B: ”Noget med tanker om, at vi har øje for 
andres behov, ikke? ”
Der skrives igen...
A: ”Jeg har altså lyst til at skrive demo-
krati og mangfoldighed? ”
B: ”Jamen så gør det, det er alligevel kun 
os, der læser det. ”

Analytisk hæfter vi os her ved, at de 
obligatoriske, institutionelle formularer 
tilbyder snævre rammer for, hvordan 
den pædagogiske praksis kan beskri-
ves. Alene kravet om at begrænse sig 
til en enkelt A4 side fører til, at mange 
af personalets refleksioner frasorteres. 
Tilsvarende stiller dokumentations-
skemaets kategorier krav om en be-

skrivelse af pædagogisk tilrettelæggelse 
som en lineær proces, hvor mål defi-
neres på forhånd som udgangspunkt 
for en planlagt proces, der fører frem 
til en evaluering af graden af målop-
fyldelse (jvf. loven om pædagogiske 
læreplaner). Denne skabelonisering af 
det pædagogiske arbejde synes at af-
skære personalet fra muligheden for at 
sætte ord på deres fleksible processer 
omkring udforskning af konkrete mu-
ligheder og løbende afprøvning og om-
arrangering af forskellige tiltag som en 
del af dokumentationen af deres arbej-
de. I den konkrete proces oversættes de 
komplekse explorative og eksperimen-
terende bestræbelser i den pædagogiske 
praksis til forenklede overskrifter om 
demokrati og mangfoldighed. Derved 
glider aspekter af den situerede pæ-
dagogiske praksis, der ellers forekom-
mer helt centrale for de demokratiske 
bestræbelser, let i baggrunden (for be-
slægtede analyser se også Ahrenkiehl, 
2016; Plum, 2013; Togsverd, 2015). 

Samtidigt peger vores analyser dog 
også på, at den situerede pædagogiks 
konstante diskussioner og afprøv-
ninger i forhold til at give børn med-
bestemmelse og -indflydelse i deres 
dagtilbud faktisk finder sted – også 
selvom de udgrænses i dokumenta-
tionsstandarderne. Det er desuden 
processer, der tillægges stor værdi i 
personalets fælles praksis, en pointe 
der synes at bryde med en mere gængs 
kritik af standardernes automatiske 

“ Skabelonisering af det pædagogiske arbejde synes 
at afskære personalet fra muligheden for at sætte 
ord på deres fleksible processer
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“afsmitning” i praksis. I den specifikke 
vuggestue bliver personalegruppen fx 
meget oprørte over refleksionsskema-
ets begrænsede albuerum i forhold til 
at skrive de aspekter af projektet frem, 
som de selv synes er mest væsentlige. 
På et af personalemøderne henter de 
gamle dokumenter med beskrivelser af 
kommunens og daginstitutions tidli-
gere udlægning af læreplanstemaerne, 
mens de stadigt mere højlydt diskuterer 
problemet med den måde som skema-
erne rammesætter den faglighed, der 
kan dokumenteres. De beslutter sig for 
at protestere til kommunen over deres 
begrænsede muligheder for at fremskri-
ve de demokratiske bestræbelser som 
en dokumenterbar del af deres praksis. 
Dette projekts analyser peger altså på, 
at dokumentationsskemaerne ikke er 
neutrale og ”uskyldige”, men også at 
vi skal være varsomme med at forstå 
dem som direkte determinerende i for-
hold til, hvad der er på spil i praksis. 
Snarere ser det ud til, at vi må forstå 
dokumentationskravenes betydning 
som en del af allerede eksisterende 
“kampe” om daginstitutionens faglige 
indhold i hverdagen i personalets lø-
bende diskussioner af betingelser, mu-
ligheder og udfordringer i arbejdet med 
demokrati for de mindste (For diskus-
sioner af kampe om daginstitutionen 
se også Krejsler et al, 2014).

AFRUNDING

Artiklens sigte har været at udpege og 
diskutere muligheder for og bestræbelser 
på at arbejde med demokrati i små-
børnspædagogikken. Med udgangs-
punkt i arbejdet i en vuggestue, har vi 
fremhævet en konkret personalegrup-
pes engagement i at skabe muligheder 
for børns medbestemmelse og indfly-
delse på deres hverdagsliv sammen 
gennem en situeret pædagogisk prak-

sis, hvori der løbende udforskes, orga-
niseres og eksperimenteres sammen 
med børnene. 

Samtidigt har vi vist, at disse situ-
erede afprøvningsprocesser let glider 
i baggrunden eller forsøges forenklet 
til aktivitetsbårne retlinede processer 
med en entydig målsætning, proces og 
afsluttende evaluering i forhold til de 
obligatoriske dokumentations- og eva-
lueringsprocesser. 

En central pointe har været at vise, 
at de demokratiske bestræbelser i det 
pædagogiske personales arbejde netop 
ikke er begrænset til det konkrete ”de-
mokrati-projekt”, men er en grundlæg-
gende del af den almene pædagogiske 
tilgang. De demokratiske bestræbelser 
ligger i den løbende nysgerrighed over-
for, hvordan småbørn kan få indfly-
delse i hverdagen – og på den situerede 
lydhørhed og fleksibilitet i forhold til 
hele tiden at udforske, omorganisere, 
blive klogere undervejs og starte forfra 
sammen med børnene. Oversættelses-
processerne ind i refleksionsskemaerne 
synes således ikke at yde det komplekse 
pædagogiske arbejde omkring demo-
krati retfærdighed. 

Aktuelt er daginstitutionsfeltet præ-
get af politiske bestræbelser om på den 
ene side at skærpe den demokratiske 
tilgang gennem et fokus på “barnets 
stemme” og det at “høre børn” og 
på den anden side fastholdes fokus 
på evalueringsstandarder som en del 
af kvalitetsudvikling. Vores analyser 
peger på risikoen for, at denne dob-
belthed begrænser det pædagogiske 
personales demokratiske bestræbelser 
frem for at understøtte dem. 

Det betyder ikke, at vi heraf kan 
konkludere, at den pædagogiske prak-
sis som sådan er blevet reduceret jvf. 
de indledende pointer fra Biesta og 
Moss. Her bryder vores analyser med 
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en “nedsivningslogik” om, at policybe-
vægelser determinerer praksis. Vi får jo 
netop øje på de situerede aspekter af 
de demokratiske bestræbelser i det 
småbørnspædagogiske hverdagsliv. 
Det, vi kan se, er bare også, at vi ikke 
med kvalitetsstandarderne er i stand til 
at begribe dem. Men selvom policybe-
vægelserne ikke entydigt bestemmer 
praksis, så er de bestemt ikke betyd-
ningsløse. Dokumentationsskemaerne 
bidrager fx til at strukturere persona-
lets fokus og arbejdstid. Her er det væ-
sentligt at bemærke, at personalet selv 
rejser kritik af dokumentationsskema-
erne og deres betydninger - og måske 
er det et sted at kaste et forsknings-
mæssigt fokus fremadrettet – på dagin-
stitutionspersonalet som politiske 
agenter, der søger at skabe rådighed 
over deres arbejde i forhold til at vide-
reudvikle den situerede pædagogiske 
praksis med dens fortsatte demokrati-
ske bestræbelser på kollektive, udfor-
skende og organiserende processer 
sammen med børnene. <<
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1  Vores praksisforskningstilgang knytter an til en 

forståelse af viden som handling og som noget, 
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en del af det at orientere sig og handle i forvejen 
udforskende og udviklende i forhold til deres 
muligheder og betingelser. I 
praksisforskningssamarbejdet udvikler vi viden ved 
at koble os og bidrage til disse 
udforskningsprocesser bl.a. gennem løbende 
samarbejde på projektmøder mellem forskere og 
praktikere (se bl.a. Mikladal, Røn Larsen & Stanek, 
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#6 

Mia Husted og Unni Lind 

FREMTIDSVÆRKSTED SOM 
DEMOKRATISERENDE METODE 
Aktionsforskning med børnehavebørn

 I forbindelse med et større aktionsforskningsprojektet, ’Liv og Læring – i fremtidens daginsti-

tution’, der forløb i perioden 2014 til 2016, afprøvede og udviklede vi fremtidsværksteder for 

de mindre børn i alderen 4-6 år, fremover benævnt som børneværksteder. I projektet deltog 

ca. 130 pædagogiske personaler og ca. 50 børnehavebørn fordelt på fem daginstitutioner 

fra tre kommuner. Det pædagogiske personales deltagelse i ’Liv og Læring’ førte til en del nye 

udviklinger af praksis: nye indretninger, aktiviteter, samarbejdsformer, men også nye under-

søgelser og erkendelser.  I denne artikel er det imidlertid ikke de voksnes bevægelser i projek-

tet, som er i fokus. Det, vi her forsøger at stille skarpt på, er de metodiske udfordringer og 

svar på børnehavebørnenes deltagelse i børneværkstederne for herigennem at opholde os 

ved det særlige udsnit af viden, dannelse og (potentiel) demokratiserende udvikling af dagin-

stitutionen, som er forbundet med børnenes deltagelse i projektet.
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Først vil vi kort runde betydningen af 
projektets forskningsmæssige formål, 
som var at belyse, kvalificere og un-
derstøtte udvikling af børnenes liv og 
læring nedefra. Herefter beskriver og 
drøfter vi mere indgående børneværk-
stedet som en metode til at invitere 
børnehavebørn ind i projektets viden-
dannelse, og endelig præsenterer vi ét af 
de kritiske temaer, som børnene rejser, 
og drøfter betydningen for viden, dan-
nelse og demokratiserende udvikling.

DELTAGELSE NEDEFRA

Projektets teoretiske og metodologiske 
forståelse af begrebet og grebet nede-
fra bærer en opfordringsstruktur, som 
er i dialog med aktionsforskningens 
grundlæggende ambition om at styrke 
udvikling af de fælles samfundsmæs-
sige anliggender gennem demokratiske 
processer (Reason og Bradbury 2011, 
Hansen et al. 2016). Tænkningen bag 
’Liv og Læring’ er i tråd med Lewins 
tidlige undersøgelser af sammenhænge 
mellem viden, dannelse og deltagelse, 
som ledte til pointeringen af, at evnen 
til refleksiv og myndig deltagelse i de-
mokratiske processer dannes, læres og 
opretholdes gennem konkret deltagelse 
i konkrete demokratiske processer re-
lateret til eget liv (Lewin 1947, 1948). 
Når vi bruger ordet ’nedefra’, ønsker 
vi at betone, at demokrati ikke kan af-
grænses til en styreform, men må ses 

og udvikles som en livsform. En livs-
form, der sigter mod menneskers ved-
varende deltagelse i udformningen af 
deres egne livssammenhænge og deri-
gennem samfundet.  
’Liv og Læring’ skal i den sam-
menhæng også forstås som i kritisk 
opposition til de dominerende evidens-
hierarkier. I disse hierarkier betyder 
jagten på ”sikker viden”, at behovet for 
inddragelse og drøftelse af lægmandsvi-
den tendentielt affejes (Krogstrup 2011). 

Derfor udtrykker nedefra også et kon-
kret metodisk greb, som understøtter, 
undersøger og prioriterer deltagernes 
viden om og subjektive oplevelser af, 
hvad der gestalter god viden og udvik-
ling i deres daginstitutioner. 

I ’Liv og Læring’ søgte vi at forstå 
og gribe udviklingen af daginstitutio-
nernes hverdagsliv og læringsmiljøer 
nedefra gennem kritisk-utopisk ak-
tionsforskning, som arbejder med at 
undersøge og udvikle praksis i spændet 
mellem kritik af eksisterende forhold 
og ønsket om til fremtidig udvikling 
af samme forhold (Nielsen og Nielsen 
2016, Tofteng, Husted og Bladt 2014). 
I denne aftapning af aktionsforskning 
står fremtidsværkstedsmetoden særlig 
centralt. Fremtidsværkstedsmetoden er 
oprindeligt udviklet af Jungk og Mül-
lert (1984) med det formål at skabe et 
arbejdsrum, hvor almindelige men-

“ Ikke desto mindre ser vi fremtidsværkstedsmetoden 
i et perspektiv, der handler om, at danne evne til at 
træde myndigt ind i udformningen af egne og fæl-
lesskabets livsforhold. 



DpT 3/2016 51

nesker på baggrund af egen kritik kan 
opfinde og eksperimentere med udkast 
til en fremtid i overensstemmelse med 
egne ønsker. Fremtidsværkstedet består 
af tre faser: en kritikfase, en utopifase 
og en realiseringsfase. Værkstedet har 
en legende arbejdsform, bygget op 
omkring få regler, som skal fremme 
tankens bevægelighed, deltagernes del-
tagelsesmuligheder og – ikke mindst 
- sociale fantasi, som handler om at 
strække egne erfaringer ind i kollektive 
visioner for et bedre samfund. Frem-
tidsværkstedets bryder bevidst med tra-
ditionelle læringssituationer, fx.  ved at 
bryde rummet op, fjerne møbler, skrive 
stikord på vægaviser og ved at indar-
bejde leg, krop, rollespil og bevægelse. 
Metoden kan i sig selv udgøre en social 
læreproces, hvor der kan gestalte sig 
nye forståelser og nye fælles horisonter 
for deltagerne.

 
FREMTIDSVÆRKSTED FOR 
BØRNEHAVEBØRN?

Fremtidsværkstedsmetoden udgjorde 
den bærende metode i ’Liv og Læring’. 
Metoden er imidlertid ikke udviklet 
med særlig henblik på børnehavebørn, 
og det rejste i praksis en række spørgs-
mål, både i forhold til begrundelse og i 
forhold til de konkrete teknikker og op-
fordringer som er indlejret i metoden.

Fremtidsværkstedsmetoden er i 
mange henseender et lidt pudsigt valg 
til at fremme børns deltagelse. Me-
todens formål er grundlæggende, at 
sætte deltagerne i stand til at formulere 
og overskride kritiske tilstande i eget 
liv gennem deres egne utopiske udkast 
til ny og mere frisættende praksis. Her 
er det rimeligt at spørge, om børne-
havebørn i deres orienteringer i bør-
nehavelivet kan profitere af eller dele 
metodens opfordring til emancipation 
og aktivisme i eget liv? Når man laver 

fremtidsværksted med voksne, indehol-
der metoden en opfordring til at tage 
magt og myndighed over fremtiden 
tilbage. Børnehavebørn kan imidler-
tid ikke egenhændigt tage magt og 
myndighed over egen fremtid; deres 
liv og bidrag til udformning af både 
den nære og fjerne fremtid er afhængig 
af de voksne. Ikke desto mindre ser vi 
fremtidsværkstedsmetoden i et perspek-
tiv, der handler om, at danne evne til 
at træde myndigt ind i udformningen 
af egne og fællesskabets livsforhold. 
Det er et væsentligt perspektiv for de-
mokratisk dannelse. Valget af fremtids-
værkstedsmetoden handler derfor på 
den korte bane om at eksperimentere 
med en metode, der kan gøre børne-
havebørn til mere aktive og myndige 
deltagere i udformningen af deres egen 
umiddelbare og nære fremtid i børne-
haven. På den lange bane handler det 
om, at eksperimentere med metoder, 
der kan foregribe demokratisk dan-
nelse ved at tilbyde en konkret mulig-
hed for at deltage i læreprocesser, hvori 
børnene kan erfare og træne evnen 
til at deltage i afsøgninger af, hvad 
de - her, i dette rum og i denne flok af 
børn - bærer på af kritik og ønsker. Det 
kollektive arbejdsrum giver mulighed 
for at børnene kan udforske, kontra-
stere og danne fælles billeder af kritik 
og drømme koblet til hverdagen i bør-
nehaven, hvilket i sig selv kan udgøre 
en frisættende eller betydningsfuld 
social læreproces. Metodens egnethed 
afhænger imidlertid af hvordan greb, 
teknikker og fremdrift oversættes fra 
voksenperspektiv til børneperspektiv. 
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BØRNEVÆRKSTEDETS 
GREB OG FREMDRIFT

Udfordringen ved at anvende fremtids-
værkstedsmetoden bestod i behovet for 
at justere og omforme metodens greb 
og teknikker i overensstemmelse med 
målgruppen – uden at miste metodens 
kvaliteter. Fx udfolder et fremtidsværk-
sted for voksne sig bedst over to til tre 
hele dage og drives sædvanligvis frem 
af deltagernes ytringer og kommenta-
rer, som skrives op i stikordsform på 
store vægaviser. Børnehavebørn kan 
imidlertid ikke hverken læse eller skri-
ve og kan næppe forventes at beskæf-
tige sig koncentreret med at udvikle det 
samme tema i to til tre fulde dage. 

Den første omformning bestod i at 
omdøbe fremtidsværkstedet for børn 
til ’børneværksted’ for at understrege, 
at dette værksted var børnenes rum. 
Vi holdt fast i at benævnelsen ’værk-
sted’, fordi den associerer en legende 
og skabende dimension. Børnenes as-
sociationer på benævnelsen ’værksted’ 
var imidlertid anderledes konkrete, og 
ofte var det først efter to eller tre dages 
arbejde i børneværkstedet, at børnene 
vidste, hvilke arbejdsformer og sam-
værsformer der knyttede sig til børne-
værkstedet, og at det, vi ’byggede’ her, 
var noget andet end det, de sædvanlig-
vis forbandt med et værksted.

Den anden, og langt mere indgri-
bende, justering bestod i at finde et 
alternativ til vægavisernes brug af 
skriftsprog. I et fremtidsværksted for 
voksne fungerer de skriftlige udsagn 
på vægaviserne som en fremdriftsform 
og en anerkendelses- og offentlig-
hedsteknik. Alle, og ofte modsatret-
tede, udsagn skrives op i stikordsform 
og bliver dermed genstand for fælles 
refleksion og potentielle begyndelses-
punkter for associationer, uddybninger 
eller kontrastering. I den forstand spil-

ler vægaviserne en betydelig rolle for 
fremdriften i fremtidsværkstedets kol-
lektive arbejds- og erkendelsesproces-
ser. Det var altså væsentligt, at vi fandt 
en fremstillingsform, som børnene 
kunne anerkende, forbinde sig til og 
associere ud fra. Vi valgte, at fastholde 
vægavisen som anerkendelses- og of-
fentlighedsteknik, men at udskifte 
brugen af stikord med tegninger, som 
visuelt gengav børnenes udsagn. I et 
værkstedsforløb kommer de enkeltes 
udsagn ofte i hurtig rækkefølge, hvor-
for vi valgte at samarbejde med en 
professionel tegneserietegner, Johan 
Krarup, der hurtigt og præcist kunne 
give børnenes udsagn et visuelt udtryk.

Endelig måtte selve opfordrings-
strukturen justeres. Fremtidsværkstedet 
udvikler sig traditionelt gennem ud-
dybning, undersøgelse og konkretise-
ring af deltagernes kritik, utopier og 
handleplaner. Det er et undersøgende, 
længerevarende og dybt koncentreret 
arbejde, som indeholder egne udkast 
til en ny praksis. Metoden er så disci-
plineret og kollektiv i sin oprindelige 
form, at den ikke passer til børnehave-
børns kognitive og sociale kompeten-
cer. Her justerede vi på en række greb, 
hvor opfordringen til at udtrykke kritik 
og drømme blev vægtet over fordybel-
sen i og konkretiseringen af samme. 

Vi indledte med at følge hvert værk-
steds ca. 10 deltagende børn i to grup-
per og spurgte dem, om de ville vise 
os, hvad de henholdsvis ikke kunne 
lide/godt kunne lide i deres børne-
have, så vi kunne tage billeder af det 
på vores Ipads. Billederne printede vi 
efterfølgende ud og klistrede op på to 
store vægaviser. Dagen efter indledte 
vi kritikfasen med billedavisen af det, 
som børnene ikke kunne lide. Og også 
utopifasen indledtes med billedavisen 
af det, som de godt kunne lide. Bør-
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nene udpegede og forklaredes deres 
egne billeder. Andre børn tilsluttede 
sig  - f.eks. med udsagn som ’jeg kan 
heller ikke lide at få en skovl i hovedet 
– eller sandkassen’. Mens atter andre 
modsagde kritikken ved f.eks. at sige 
’jeg kan godt lide sandkassen’. Billeda-
visen fungerede således som omdrej-
ningspunkt for en indledende kollektiv 
afsøgning af, hvad denne gruppe kan 
lide og ikke kan lide i vores børnehave. 
Både kritik og utopifasen gik herefter 
over til at bruge tegnearbejdet som 
fremdriftsform. Store stykker vægavis 
var sammen med tuscher bredt ud på 
gulvet, så børnene også selv kunne teg-
ne. Vi satte os sammen med børnene 
i to grupper, lyttede, gav deres udsagn 
videre til Johan og spurgte om, der var 
mere der skulle tegnes? Reglerne for 
børneværkstedets kritikfase blev præ-
senteret således:

Reglerne for utopifasen blev præsente-
ret tilsvarende, dog med den væsent-
lige ændring, at den første regel nu 
var: ’ I dag handler det om alt det, som 
I godt kunne tænke jer i jeres børne-
have’. Med denne regel opfordrede vi 
børnene til at overskride billedavisen 
af det de godt kan lide ved at spørge 
til deres ønsker og drømme om det, de 
gerne ville, hvis de helt selv kunne be-
stemme i børnehaven.

En eller to pædagogiske personaler 
deltog også i børneværkstederne og 
særligt i de første værksteder, trådte 
udfordringer i børneværkstedets sær-
lige pædagogiske opfordringsstruk-
tur frem. Børneværkstedet som arena 
for foregrebet demokratisk dannelse 
vægtede børnenes frie deltagelse og 
ytringer. Det betød at børnene f.eks. 
gerne måtte gå til og fra, hjælpe med 
at klistre vægaviser fast på gulvet, rulle 
rundt, ligge ned og tumle i sofaen, 
tegne som de ville, skifte gruppe eller 
fremsætte og få tegnet ’vild’ kritik og 
utopier. Det pædagogiske personale 
reagerede på, at børnene ikke forholdt 
sig samlet og i ro, at de tegnede på 
sig selv eller tegnede vildt på gulvteg-
ningen og at de fremførte ’urealistisk’ 
kritik– f.eks. ’at få en fugl i hovedet’ 
eller ’ at drukne under vand’. Vi blev 
mere tydelige i at begrunde vores greb 
og afgrænsede det pædagogiske per-
sonales rolle i værkstedsarbejdet til at 
være ’en søjle af tryghed’, som primært 
skulle give børnene omsorg og tryghed 
i værkstedsarbejdet, men ikke gribe ind 
i børneværkstedets særlige regler for le-
gitime ytringer og adfærd.

    I dag handler det om alt det I ikke kan lide  

eller det, som gør jer sure eller kede af det i 

jeres børnehave

    Alle børnene må sige hvad de mener  

– også selv om de andre siger noget andet

    Det er børnene der taler  

– og de voksne lytter

    Johan tegner det som børnene siger
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BØRNEVÆRKSTEDET SOM  
KOLLEKTIV DELTAGELSESFORM

Børneværkstedet bidrager metodolo-
gisk til at skærpe og undersøge distink-
tionerne mellem børneperspektiver og 
børns perspektiver (Samuelsson et al. 
2011; Warming 2007; Warming 2011). 
Begrebet børneperspektiv forstår vi 
som voksnes forsøg på at forstå børns 
udsagn, følelser, handlinger, mens be-
grebet børns perspektiver anvendes til 
at beskrive det barnet tænker, opfat-
ter og føler. Med ’børns perspektiver’ 
sigtes der mod at anerkende børn som 
subjekter med egne fortolkningsmulig-
heder af deres egne oplevelser og med 
en egen viden om deres hverdagsliv 
i daginstitutionen. Børns perspektiv 
udfordrer, at voksne kan ”sætte sig” i 
barnets sted og på den baggrund for-
mulere, hvad der er til barnets bed-
ste. Omvendt kan voksne, fordi de er 
voksne, vanskeligt anlægge andet end 
et børneperspektiv, hvor børns per-
spektiver kan kvalificere samme, hvis 
det lykkedes at synliggøre børnenes 
egen erfaringsverden og dermed gøre 
den tilgængelig for voksnes indsigt 
og erkendelser. Inddragelse af børns 
perspektiver rummer faglige, relatio-
nelle, organisatoriske og strukturelle 
udfordringer, som prikker til diskus-
sionen om, hvordan og hvorvidt en 
sådan inddragelse overhovedet kan 
udfolde sig under de institutionalise-
rede kontrol- og magtformer i pædago-
gisk arbejde (Kampmann 1997). Børns 
deltagelse og indflydelse er knyttet til 
samspillet med børn og voksne, og 
forskellige børn har forskellig adgang 
til at gøre deres perspektiv gældende i 
dette samspil (Warming 2011). Yder-
mere er deres deltagelse rammesat af 
de voksne, den institutionelle orden og 
af ressourcer og af herskende politiske 
og pædagogiske dagsordener.

Metodisk er børns perspektiver, inden-
for småbørnsområder, hovedsageligt 
synliggjort og imødekommet via børns 
fotos, tegninger og fortællinger (Ras-
mussen 2008; Koch 2012), via inter-
view af og med børn (Hare og Bayer 
1996; Hviid 2000; Clark og Moss 2001), 
hvor opmærksomheden primært har 
været rettet mod børns non-verbale 
kommunikation, hverdagssamtaler, og 
endelig gennem observationer af børns 
rettethed (Warming 2011).  Børne-
værkstederne er udviklet i forlængelse 
af netop sådanne studier, hvor dialog 
og visuelle metoder genererer viden 
om børns perspektiver, men skærper 
og udvikler aktionsforskningsperspek-
tiver knyttet til videndannelse og læ-
reprocesser til forskningen i og med 
børns perspektiver. Børneværkstedernes 
videndannelse er ikke primært gene-
reret for at formidle viden om børns 
perspektiver til forskere. Et sådant 
forskningsmæssigt arbejde med data 
er afledt af det egentlige formål, som 
var at danne viden om konkrete børns 
kritik og utopier i relation til udform-
ningen af deres konkrete fremtid i de-
res børnehave og at stille denne viden 
til rådighed for tolkning og refleksion 
blandt daginstitutionens pædagogi-
ske personale. Videndannelse gennem 
børneværkstederne var således lagt an 
som en læreproces i flere betydninger: 
dels som en læreproces, der søgte at 
udvide og udvikle dialogen mellem 
børns perspektiver og børneperspekti-
ver i den konkrete daginstitution, og 
dels som en læreproces, som søgte at 
styrke og udvikle de konkrete børne-
gruppers gruppedannelse og mulighe-
der for at formulere og synliggøre egne 
perspektiver. Børneværkstedet betoner 
i særlig grad kollektive processers be-
tydning for deltagernes erkendelse og 
muligheder for at omsætte egne erken-
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delser i en fælles orientering. Eksempel-
vis blev et barns kritik af, ikke at kunne 
lide blod på fingeren grebet af flere an-
dre børn, som ønskede, at der blev tegnet 
mere blod på tegningen. Fx supplerede 
et barn ved at sige, at han ikke kunne 
lide ’blodtornado’, som derfor også blev 
tegnet. Mod slutningen af denne dags 
værkstedsarbejde, blev børnene inviteret 
til at farvelægge Johans tegninger og 
supplere den store fælles tegning med 
egne tegninger. Her blev flere af tegnin-
gerne suppleret med blod ligesom helt 
nye blodklatter dukkede frem. Blodet 
blev omdrejningspunkt for et kollektivt 
associationsarbejde, som børnene fast-
holdt og udbyggede i hele kritikfasen. 

ET PLUK I KRITIKKEN:  
AT SLÅ SIG OG AT BLIVE SLÅET… 

Vi afholdt fem børneværksteder i ’Liv og 
Læring’, som alle forløb forskelligt, og al-
le indeholdt både tegninger om særskilte 
temaer og tegninger, som forbandt sig 
til temaer på tværs af værkstederne. Det 
er ikke muligt her at komme rundt om 
hverken de særegne eller alle de mere 
tværgående temaer i tegningerne, men 
vi har valgt et enkelt kritiktema ud, som 
går igen i alle de fem børneværksteder 
og som - måske - sætter den ovenstående 
børnegruppes optagethed af blod ind i 
en bredere kontekst.

AT SLÅ SIG 

 At falde på cykel
 At skære sig med en saks
 At falde ned fra ruchebanen og slå hovedet
 At få en raket i hovedet.
 Når man får en rift og det bløder
 At slå sit knæ
 At få sand i øjet
 At falde ned ad trappen

 At skære sig i fingeren

AT BLIVE SLÅET/SLÅ SIG PÅ HINANDEN 

 At blive skubbet
 Når man bliver slået i hovedet med et sværd
 At slås
 At blive slået i maven
 Når nogen river en på kinden
 At blive slået i øjet
 Når nogen river mig i håret
 Når man bliver bokset på
 At blive nevet og slået

På tværs af alle børneværkstederne, udpegede børnene kropslig smerte tema i kritikken af, hvad de 

ikke kunne lide i deres børnehave. Her har vi udvalgt to tegninger, som repræsenterer de mest domi-

nerende kategorier i kritikken af kropslig smerte. Den første tegning repræsenterer situationer, hvor 

børnene slår sig, mens den anden repræsenterer situationer, hvor børnene bliver slået eller slår sig på 

hinanden. Nedenfor tegningerne har vi tilføjet et udpluk af udsagn med lignende omdrejningspunkter, 

som Johan også tegnede.
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Børneværkstederne blev efter fire til 
seks uger fulgt op af opfølgningsmø-
der. Her spurgte vi blandt andet bør-
nene, hvad de huskede fra værkstedet. 
Her fastholdt børnene næsten ordret 
deres udsagn og fremhævede som no-
get af det første tegningerne af kropslig 
smerte.  Den fremtrædende plads, som 
børnene tildelte kropslig smerte både i 
børneværkstederne og i deres efterføl-
gende erindring om samme, peger på, 
at vi her har fået adgang til viden, som 
er betydningsfuld for børnene. Samti-
dig indikerer både det tidligere eksem-
pel på kollektivt associationsarbejde 
omkring blod og børnenes gennemgå-
ende bidrag til temaerne om at slå sig 
og blive slået, at børneværkstedet har 
tilbudt et rum, hvor børnene kollektivt 
kunne formulere og gensidigt anerken-
de ubehag ved kropslig smerte. I den 
forstand bidrog børneværkstederne til 
sociale læreprocesser mellem børnene 
som er (potentielt) demokratisk dan-
nende, hvor det, der fylder i det enkelte 
barns erfaringsverden, kan forbinde sig 
til en udvidet indsigt i de andre børns 
erfaringer med kropslig smerte. 

Børneværkstederne blev desuden 
fulgt op af tolkningsmøder, hvor de 
pædagogiske personaler studerede og 
diskuterede tegningerne. Responsen på 
børnenes kritik af kropslig smerte rum-
mede såvel overraskelse og ønske om 
at agere som ambivalens og modstand 
mod børnenes kritik. Tegningerne af 
børn, der slog sig på og med hinanden, 
afstedkom hyppigst ærgrelse over, at: 
”konflikter fylder meget i deres hver-
dag”, og det gjorde indtryk, at ”det 
fysiske - at blive skubbet, revet, skåret - 
fylder så meget”. Nogen sagde, at ’må-
ske ville det ikke fylde så meget, hvis vi 
var flere voksne på legepladsen?’. Men 
der var også pædagogisk personale der 
indvendte, at ” De er egoister, der kun 

tænker på sig selv. De savner empati”; 
og andre der undrende spurgte, ”Skal 
vi pakke dem ind i vat og bomuld?”. 
Endelig var der flere, der reflekterede 
over børnenes kritik med udsagn som, 
”De kommer ofte til skade - man kan 
ikke undgå det”.

Børnenes kritik og utopier er blevet 
grebet og drøftet forskelligt i de fem 
deltagende institutioner, men i alle de 
fem daginstitutioner var personalet op-
taget af og drøftede det, de så på pla-
katerne, hvor særligt tegningerne af 
kropslig smerte gav anledning til dis-
kussioner, uenigheder, eftertænksom-
hed og overvejelser.  Kvaliteten i 
tolkningsværkstederne var ikke, at de 
efterlod retningslinjer for hvad børne-
ne eller det pædagogiske personale 
kan, bør eller vil stille op med dette ud-
snit af børnenes erfaringsverden.  Kva-
liteten var derimod, at 
børneværkstedernes tegninger blev om-
drejningspunkt for fælles faglige pæda-
gogiske fortolkninger og diskussioner. 
Børneværkstederne gav børnene en 
stemme, som rejste nye spørgsmål til 
det pædagogiske personale, og som 
skærpede og udfordrede personalets 
overvejelser i relation til egne percepti-
oner, ressourcer, faglighed og pædago-
gik. Synliggørelsen af børnenes kritik 
af kropslig smerte tilfører viden til pæ-
dagogisk praksis, men det gør det ikke 
nødvendigvis lettere eller mindre di-
lemmafyldt at afgøre, om der kan eller 
skal udvikles nye pædagogiske erken-
delser eller svar. Børneværkstederne 
lykkedes med at åbne og påbegynde 
nye potentielt demokratiserende dialo-
ger mellem børns perspektiver og de 
voksnes børneperspektiver; men en 
egentligt demokratiserende udvikling af 
daginstitutionen fordrer et mere lang-
varigt metodisk arbejde med at under-
støtte og udvikle sådanne dialoger. <<  
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#7 

Berit Tofteland 

TEORIEN OM DET RADIKALE 
DEMOKRATI  
- RELEVANT FOR BARNEHAGEFELTET?
Intensjonen med artikkelen er å presentere sentrale tanker fra teorien om det radikale demo-

krati (Laclau & Mouffe, 2002; Mouffe, 2005, a & b). For å vise dens relevans for barnehage-

feltet illustreres teorien med utdrag fra samtaler med fire personalgrupper på småbarns-

avdelinger om måltidsfellesskap. I et demokratiperspektiv argumenteres det i artikkelen for ver-

dien av et måltidsfellesskap på småbarnsavdelinger som kan befinne seg på kanten av kaos.
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MMange deltar i diskusjonen om å gi 
begrepet demokrati innhold (Laclau 
& Mouffe, 2002, s. 11). Ut fra mang-
foldet av forsøk på definisjoner, stilles 
det også spørsmål ved om demokrati 
nærmest blir alt og ingenting (Jupskås, 
Kirchhoff, & Snildal, 2009). Én side av 
diskusjonen angår hvorvidt demokrati 
kun skal relateres til formelle, politisk 
institusjoner og forvaltning i offentli-
ge organer, eller om demokrati også 
angår det som skjer i mindre nettverk 
som barnehage, familie og skole (Sol-
haug, 2003). 

Teorien om det radikale demokrati 
kan bidrage i denne debatten ved å be-
lyse hvordan demokrati kan fremmes 
i et pluralistisk samfunn. Politikken 
må da være «radikalt demokratisk» 
(Laclau & Mouffe, 2002, s 11). Det 
innebærer blant annet at demokrati 
er en livsform som må spres til alle 
samfunnets institusjoner og ikke bare 
til politiske. Da må oppmerksomheten 
rettes mot institusjonelle strukturer, 
konflikter og følelser som kan oppstå 
mellom deltakere med ulike kollektive 
identiteter.

De senere årene har fokus i demo-
kratiforskningen skiftet fra et system-
perspektiv til personperspektiv (Ringen, 
2008). Også i barnehagesammenheng 
har demokrati vært belyst og proble-
matisert ut fra en individuell rettig-
hetstenkning (Bae, 2009; Emilsson, 
2008). Barnehageforskningen viser 
lite til betydningen av at barnehagens 
praksiser er kontekstualisert innenfor 
rammen av et pluralistisk samfunn. 
Her kan teorien om det radikale de-
mokrati bidra (Mouffe, 2005). Som 
hovedrepresentant for teorien retter 
Chantal Mouffe et kritisk blikk mot 
andre teorier som hun mener er for 
individualistiske, rasjonelle og uni-
versalistiske til å kunne belyse demo-

kratiske prosesser i et verdipluralistisk 
samfunn.

I artikkelen presenterer jeg hvordan 
teorien beskriver tre sentrale sider ved 
demokrati. Det er institusjonelle struk-
turer, kollektive identiteter og følelser. 
Både for å belyse teorien og for å vise 
dens relevans for å forstå barnehage-
praksis, bruker jeg eksempler fra syv 
gruppesamtaler med fire personal-
grupper barnehagen. Samtalene er 
om måltidsfellesskap på småbarns-
avdelinger og utgjør det empiriske 
materialet til avhandlingen Måltidsfel-
lesskap i barnehagen - demokratiets vug-
ge? (Tofteland, 2015). I avhandlingen 
utforskes måltidet som en institusjon. 
Intensjonen er å identifisere hvordan 
måltidsfellesskap konstrueres diskur-
sivt i samtalene. I et demokratiper-
spektiv diskuteres de vilkår som ulike 
konstruksjoner av fellesskap gir barn 
som måltidsdeltaker. Resultatet er at 
strukturer, ulike kollektive identiteter, 
følelser og relasjoner er fire aspekter 
som er sentrale når måltidsfellesskap 
konstrueres i samtalene. Ulike diskur-
ser i samtalene kjemper imidlertid om 
den mening de fire aspektene skal til-
legges. Diskursene skaper dermed ulike 
vilkår for å være måltidsdeltaker. Dette 
gjelder for eksempel når det samtales 
om barn som bryter strukturene under 
måltidet. I samtalene er det enighet 
om at slike brudd lett kan føre til at 
alle barna vil gjøre det samme. Slike 
brudd tillegges imidlertid mening på 
en skala fra å skape «kaos» til å være 
en «bagatell». I avhandlingen utfor-
skes konstruksjoner av måltidsfelles-
skap på småbarnsavdelinger der felles 
brudd på reglene tillegges mening av 
å være en bagatell. I måltidsfellesskap 
der brudd på reglene kan føre felles-
skapet ut på kanten av kaos, uten at 
det går i oppløsning, er det rom for 
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ulike måter å være deltaker på (Tofte-
land, 2012). Det sentrale blir da rela-
sjonen og ikke strukturene. 

For å belyse verdien av dette fel-
lesskapet i et demokratiperspektiv, 
ble teorien til Chantal Mouffe (2005a 
&b) om det radikale demokrati av-
handlingens teoretisk fundament. En 
begrunnelse er at teorien har som ut-
gangpunkt at livet er ustabilt og kao-
tisk (Mouffe, 2005b). På den bakgrunn 
vil rivalisering og antagonisme være 
en alltid tilstedeværende mulighet i 
politiske og sosiale fellesskap (Mouffe 
2005b). For å fremme demokrati er det 
hverken mulig eller ønskelig å opprette 
et stabilt og unisont fellesskap (Mouffe, 
2005a). Intensjonen med demokrati er 
ikke å skape et samfunn uten konflik-
ter, men å utbre demokratisk former 
for å bearbeide konfliktene (Hansen, 
2009). I den sammenheng blir sam-
funnets institusjoner sentrale. 

INSTITUSJONER OG DEMOKRATI 

Dersom de institusjonelle strukturene 
fører til at deltakerne må være full-
stendig enige, skapes det ikke vilkår 
for demokrati (Arrenius, 2002). Institu-
sjonenes rolle er derfor ikke å fremme 
konforme måter å være deltaker på, 
ei heller å tilintetgjøre konfliktfylte 
interesser og skape enighet (Mouffe, 

2005b). Like fullt må institusjonene 
skape en viss orden (Mouffe, 2005b, 
s.101). Det må være enighet om noen 
strukturer, men enigheten må samti-
dig akkompagneres av muligheter for 
uenighet om hvordan de kan tolkes 
ulikt av deltakere med ulike kollekti-
ve identiteter. Dette kalles conflictual 
consensus (Mouffe, 2005a, s. 52). Kon-
fliktfull enighet (min oversettelse, se 
Tofteland, 2012), er sentralt for å frem-
me demokrati i et pluralistisk sam-
funn. Demokrati beskrives som godt 
så lenge det finnes strukturer, men 
også muligheter for å bryte dem og til 
å finne alternativer (Laclau & Mouffe, 
2002).

Som institusjon preges barneha-
gens hverdagsliv av rutiner (Børhaug, 
2011). Når måltidet utforskes som en 
institusjon i avhandlingen, er det fordi 
det er underlagt rutiner og strukturer 
som gir føringer for hvordan barn og 
voksne skal opptre som deltakere i fel-
lesskapet. Til daglig kalles slike struk-
turer for «bordskikk». Eksempel er at 
tallerkener skal stå på bordet på en 
viss måte og at en skal sitte ved et bord 
under måltidet. Dersom noen snur tal-
lerkenen opp ned eller forlater bordet, 
kan dette forstås som brudd på struk-
turene. I avhandlingen argumenteres 
det for at slike brudd er viktige i et de-
mokratiperspektiv. Det gir barna mu-
ligheter til å utforske alternative måter 
å være deltaker på og dette tolkes som 
konfliktfull enighet (Grindland, 2011).

For å delta i det demokratiske spillet 
fremhever teorien om det radikale de-
mokrati samtidig verdien av at regler 
må læres (Mouffe, 2005b, s. 7). Med re-
feranse til Wittgenstein beskrives imid-
lertid to måter de kan læres på (Mouffe 
2005a, s. 11). Den ene er gjennom Ein-
verstand, den andre Einstimmung. Jeg il-
lustrerer begrepene med situasjoner fra 

For å fremme demo-
krati er det hverken 
mulig eller ønskelig 
å opprette et stabilt 

og unisont fellesskap
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samtalene med personalet i barneha-
gene og for å belyse hvordan barn kan 
lære måltidsfellesskapets regler og ver-
dien av dette i et demokratiperspektiv.

Å lære fellesskapets regler gjennom 
«Einverstand», innebærer at reglene 
foreskriver én uniform måte å delta 
på. Gjennom rasjonelle argumenter 
kan deltakerne la seg overbevise om at 
reglen må følges. Dersom en praktisk 
handling bryter med regelen, vurde-
res handlingen i forhold til regelen og 
som en feiltolkning av denne. Regelen 
står fast. Dersom barn forventes å lære 
måltidets regler kun gjennom «Einver-
stand» gir det dem få muligheter til å 
vise uenighet eller lete etter alternati-
ve måter å 
spille det 
«demokra-
tiske spil-
let» på.

Å læ-
re regler 
gjennom 
«Einstim-
mung» forut-
setter deltakelse i praktiske handlinger. 
Gjennom både å følge reglene og bryte 
dem, kan en «tone seg inn» i felles-
skapet. I et pluralistisk, demokratisk 
samfunn vil «Einstimmung» være en 
verdifull måte å lære regler på. Det 
kreves institusjoner der det er åpenhet 
for et mangfold av måter å bli kjent 
med demokratiske regler på. 

Når personalet i barnehagene sam-
taler om hvordan barn deltar i mål-
tidsfellesskapet, sjonglerer de mellom 
de to måtene å lære regler på (Grind-
land, 2011; Tofteland, 2012). Ett ek-
sempel er når Inger forteller hvordan 
hun som pedagogisk leder tenkte i en 
situasjon der ett barn forlot bordet un-
der måltidet og andre barn fulgte etter. 
Inger sier at hun kunne sagt til barna: 

«Kom og sett deg!» eller «Ikke gå!». 
Ut fra teorien om det radikale demo-
krati kan dette forstås som forsøk på 
at barna skal lære regelen om å sitte 
ved bordet gjennom «Einverstand». 
Reglen synes å stå fast og barna må 
gjøres oppmerksom på den og styre 
sine handlinger i forhold til den. Inger 
forteller hvordan hun i stedet hentet 
en liten nisse-dukke som hun presen-
terte for barna. Hun fortalte historier 
om den. Med en lekende væremåte lot 
Inger dukken smake på maten til de 
barna som satt rundt bordet. Dette ga 
barna som hadde forlatt bordet, lyst til 
å komme tilbake, mente hun. Jeg tol-
ker det som om Inger her beskriver et 

måltids-
fellesskap 
der regle-
ne ikke 
stå fast. 
Gjennom 
praktisk 
handling 
skaper 
hun rom 

for lek som gir barna muligheter for 
å tone seg inn i fellesskapet. De lærer 
det «demokratiske spillet» i fellesskapet 
gjennom «Einstimmung». 

I tråd med teorien om det radika-
le demokrati og dens understrekning 
av verdien av deltakelse i praktiske 
handlinger, løfter jeg frem noen tan-
ker fra den brasilianske filosofen og 
politikeren Roberto Mangabeira Unger 
(2005; Moss, 2008/2012). Unger (2005, 
s. 1) beskriver at mange samfunn i 
dag eksisterer under The dictatorship of 
no alternatives. I slike samfunn finnes 
ikke alternative måter å være delta-
ker på. Alle er lydige og forholder seg 
til det som er, uten å se muligheter 
for endringer. Forandringer i retning 
av demokrati kan først skje når del-

Endringsprosesser av 
verdi for demokrati be-
gynner derfor i prakti-
ske handlinger.
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takerne viser trass og motstand mot 
det som er. Denne tanken tar utgang-
punkt i at samfunnets strukturer ikke 
først og fremst eksisterer i usynlig 
ideer, men i institusjonelle, praktiske 
handlinger. Endringsprosesser av verdi 
for demokrati begynner derfor i prak-
tiske handlinger. Når deltakerne kan 
se alternative måter til hvordan slike 
handlinger kunne vært og hvordan de 
kan bli, åpnes det for demokratiske 
prosesser. Dette kaller Unger for demo-
kratisk eksperimentalisme (Unger, 2005, 
s. 66, 70 og 198). Dette forutsetter 
strukturer som er plastiske. Det vil si at 
de kan tolkes og endres og gi deltaker-
ne muligheter til å se alternativer. Fan-
tasi blir derfor sentralt for demokratisk 
eksperimentalisme.

På denne bakgrunnen anser jeg 
det i et demokratiperspektiv som vik-
tig at barn under måltidet på små-
barnsavdelinger har muligheter for å 
eksperimentere med strukturene. For 
eksempel kan det å spise med taller-
kenen opp ned forstås som trass mot 
eller utforsking av om det innenfor de 
institusjonelle rammene også finnes 
rom for alternative måter å ha den 
på. Dette forstår jeg som en form for 
demokratisk eksperimentalisme der 
måltidsstrukturene ikke er låste, men 
plastiske. De kan endres. 

RELASJONER, DELTAKERE MED 
ULIKE KOLLEKTIVE IDENTITETER  
OG DEMOKRATI

Det neste jeg vil trekke frem fra teorien 
om det radikale demokrati er hvordan 
den beskriver institusjonelle fellesskap 
med rom for deltakere med ulike kol-
lektive identiteter som verdifullt. I slike 
fellesskap blir det viktig å rette opp-
merksomheten mot hvordan relasjone-
ne preges. 

Forsøk på å endre et fellesskap der 
deltakerne har ulike kollektive identi-
teter til et fellesskap med én kollektiv 
identitet som deltaker beskrives i et 
demokratiperspektiv som en fare. Sli-
ke forsøk kan resultere i at relasjonen 
mellom deltakere med ulike kollektive 
identiteter opprettes som et «vi» - «de» 
forhold preget av fiendskap (antago-
nisme) (Mouffe, 2005a). Det vil si at de 
forsøker å nedkjempe eller ekskludere 
hverandre for derigjennom å opprette 
et fellesskap med én kollektiv identitet. 
For å fremme demokrati og samtidig 
ivareta pluralisme, må relasjonene 
mellom deltakere med ulike kollektive 
identiteter endres fra å være antagonis-
tisk til agonistisk (Mouffe, 2005a, s. 20). 
Deltakere med ulike kollektive identite-
ter vil da anse hverandre som legitime 
motstandere med rett til å være uenige 
og ikke som fiender som må nedkjem-
pe hverandre og komme til enighet. 
Uenigheter vil ta form av konfliktfull 
enighet. Deltakerne kan lære at andre 
synspunkter er legitime. Dette er sen-
tralt for å utvikle dypere og bredere de-
mokratiske identiteter (Hansen, 2009). 
På denne bakgrunn hevder Mouffe 
(2014) at konflikter kan være betingel-
se for demokrati og ikke en fare. 

Teorien fremhever med andre ord at 
den følelsesmessige siden ved relasjone-
ne mellom deltakerne er sentralt for å 
fremme demokrati i et pluralistisk sam-
funn. Det får som følge at demokrati 
ikke kan være en substans som kan nås 
en gang for alle, men en prosess som er 
… et gode, der kun findes så længe, det ikke 
kan nås (Mouffe, 2002, s. 193). En meta-
for som beskriver demokratiske prosesser 
er at det er som å gå mot en horisont 
(Hauxner, 2002). Selv om horisonten sta-
dig vil forflytte seg, og en aldri når frem 
til den, kan en hele tiden ha den å strebe 
mot. Slik også med demokrati. 
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I en av samtalene forteller personalet 
om en gutt på to og et halvt år som 
i begynnelsen av måltidet lager ly-
der. Maten treffer ikke bare munnen, 
men smøres også utover i fjeset mens 
han spiser. Lydene og hans kroppsli-
ge nærvær til maten tolker personalet 
som uttrykk for at han nyter maten. 
De forteller videre hvordan flere barn 
har begynt med det samme. Dette 
beskrives som at barna går inn i sin 
egne «spiseverden» der de «ikke enser 
verden rundt seg». Først når barna er 
mette, deltar de i fellesskapet rundt 
bordet igjen. I noen diskurser i samta-
lene fremheves ro og renslighet som 
sentralt for måltidet. Anita, som er en 
ung assistent står frem som represen-
tant for en annen diskurs når hun sier: 
«Vi synes det er utrolig herlig å se på 
hvordan de nyter maten». Når Anita 
tillegger dette mening av å være «utro-
lig herlig å se på», tolker jeg det som at 
hun beskriver et pluralistisk måltids-
fellesskap med rom for deltakere med 
ulike kollektive identiteter. Den ene til-
legger hun barna som deltar i fellesska-
pet av nytende småbarna og den andre 
tillegger hun de barna som deltar i fel-
lesskapet rundt bordet der det er ro og 
orden. De som lager lyder vender tilba-
ke til dette fellesskapet når de er mette. 
Anita beskriver relasjonen mellom de 
ulike deltakerne som preget av agonis-
me og anerkjennelse, også når det ikke 
er enighet omkring måltidsstrukturene.

Så langt har jeg vist hvordan teorien 
beskriver det i et pluralistisk fellesskap 
er nødvendig å rette oppmerksomhe-
ten mot relasjonene og hvordan de 
preges følelsesmessig. Følelser [passion] 
(lidenskap i norsk oversettelse, Moe, 
2006) beskrives også som drivkraft til 
kollektiv identitet (Mouffe, 2005a, s. 6 
og 24 ff; 2014), og som sentrale for å 
fremme demokratisk praksis. 

LIDENSKAP SOM  
DEMOKRATISK DRIVKRAFT

Når Mouffe hevder at lidenskap må 
vies oppmerksomhet, er det for å skape 
et felles demokratisk rom som samtidig 
ivaretar pluralisme (Laclau & Mouffe, 
2002). Med lidenskap refererer hun 
ikke til individuell lidenskap, men til 
en følelsesmessig dimensjonen som er 
til stede i dannelse av kollektive iden-
titeter (Moe, 2006). Lidenskapen be-
skrives som så sterk at den enkelte, om 
nødvendig, gir slipp på seg selv for å 
oppnå tilhørighet i et fellesskap (Mouf-
fe, 2005a). Dersom lidenskapen mot 
det kollektive ikke rettes mot det poli-
tiske i et samfunn, men mot kollektive 
identiteter ut fra etnisitet eller religion, 
kan det være en fare for demokrati. 
Derfor er det viktig å erkjenne liden-
skapen til det kollektive i demokratisk 
politikk. 

I samtalene er det episoder fra mål-
tidet på småbarnsavdelinger som jeg 
har kalt «alle-vil situasjoner» (Tofte-
land, 2012). Det er episoder der det sy-
nes som om personalet tar det for gitt 
at når ett barn bryter måltidsstruktu-
rene, vil dette ha «smitteeffekt» så alle 
barna plutselig gjør det samme. I lys 
av teorien om det radikale demokrati 
tolker jeg det som at de ansatte med det-
te tillegger barn lidenskap etter kollektiv 
identitet. Ett eksempel er den nevnte 
samtalen om barna som nyter maten 
sammen og lager lyder. Lyden kan i den-
ne sammenheng forstås som uttrykk for 
lidenskap til kollektiv identitet av små-
barn som sammen nyter maten. 

I et annet eksempel tolker jeg det 
som at de ansatte beskriver lyst som en 
følelse som driver til kollektiv identitet 
på småbarnsavdelinger. Utgangspunk-
tet er Hege som sier at barn som «[…] 
ikke har lyst til å spise, ikke lyst til sit-
te eller lyst til å drikke, må få slippe å 
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delta i måltidet». De må få legge seg 
og sove og kan spise når de våkner. 
Min tolkning er at det synes som et for-
gjeves forsøk å skape et måltidsfelles-
skap når barna ikke har lyst til å delta. 
Lyst synes dermed å tillegges mening 
av å være en følelse som er konstitue-
rende for måltidsfellesskap og kollektiv 
identitet som måltidsdeltaker på små-
barnsavdelinger. Hege forsøker ikke å 
fremkalle barnas lyst til kollektiv iden-
titet som måltidsdeltaker, slik Inger i et 
tidligere eksempel fortalte at hun gjor-
de for å få barna som forlot bordet til 
å vende tilbake til måltidsfellesskapet 
igjen. Når jeg likevel mener at det He-
ge gjorde gir muligheter for demokra-
tisk praksis, er det fordi hun tillegger 
lyst mening av å være en følelse som 
driver barn til en annen kollektiv iden-
titet, de som er trette og vil sove. Når 
Hege la til rette for at barnas lyst får 
gå i retning av en alternativ kollektiv 
identitet enn måltidsdeltaker, er det i 
tråd med teorien om det radikale de-
mokrati som understreker at lidenskap 
til kollektiv identitet mobiliseres der det 
finnes muligheter for å kunne velge 
mellom alternativer (Hauxner, 2002). 
Når Hege også forteller at barna får 
spise etter at de har sovet, kan det for-
stås som om hun utvider måltidsfelles-
skap i tid så barna er måltidsdeltakere 
«på vent» også mens de sover. 

EN TEORI MED RELEVANS FOR  
BARNEHAGEFELTET? 

Intensjonen med denne artikkelen har 
vært å presentere noen sentrale tanker 
fra en teori som er vist lite oppmerk-
somhet i nordisk barnehageforskning, 
teorien om det radikale demokrati. 
Med teorien og eksemplene fra sam-
taler med fire personalgrupper har jeg 
vist hvordan institusjonelle hverdag-
spraksiser som måltidsfellesskap på 

småbarnsavdelinger, kan forstås som 
verdifulle i et demokratiperspektiv. 

Teoriens utgangpunkt er at det i et 
pluralistisk samfunn vil være deltake-
re med ulike kollektive identiteter. På 
denne bakgrunn har jeg vist hvordan 
den nedtoner verdien av varige struk-
turer som skaper forutsigbarhet og 
enighet om institusjonelle praksiser. 
Teorien forsvarer likevel ikke et struk-
turløst samfunn. Strukturer er nødven-
dige, men for å fremme demokrati må 
de kunne endres. I samfunnets ulike 
institusjoner må det være rom for kon-
fliktfull enighet, der strukturene kan 
tolkes ulikt av deltakere med ulike kol-
lektive identiteter (Mouffe, 2005a). 

For det andre har jeg vist hvordan 
teorien om det radikale demokrati løf-
ter frem verdien av den følelsesmessige 
siden av relasjonene mellom deltakere 
med ulike kollektive identiteter. For 
å fremme demokrati må relasjonene 
transformeres fra å være antagonistis-
ke til agonistiske (Mouffe, 2005a). 
Jeg har for det tredje presentert hvor-
dan lidenskap beskrives som en kraft 
som driver mot kollektiv identitet. Der-
for må følelser, og ikke bare rasjonalitet, 
gis plass i det politiske liv og i samfun-
nets institusjonaliserte fellesskap. 

For å belyse praksis i barnehagen 
kan det stilles spørsmål ved å bruke en 
teori som i utgangpunktet ikke hører 
til innenfor barnehagekonteksten. Et 
kritisk spørsmål som kan rettes mot å 
bruke denne teorien er at den bruker 
begreper som er fjernt fra barnehage-
konteksten. Eksempel er hvordan del-
takere med ulike kollektive identiteter 
beskrives som fiender (Mouffe 2005b, s. 
102). Til tross for dette mener jeg å ha 
fått frem denne teoriens relevans for 
barnehagefeltet gjennom å la eksem-
pler fra samtalene om måltidsfelles-
skap på småbarnsavdelinger svinge 
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sammen med begrepene teorien opere-
rer med. Slik jeg ser det gir teorien om 
det radikale demokrati muligheter for 
å utforske demokrati i barnehagen ut 
fra et fellesskapsperspektiv. Den gir 
dermed en alternativ innfallsvinkel til 
teorier som er forankret i en individuell 
rettighetstenkning. Med denne teorien 
kan en utfordre etablerte forståelser av 
institusjonelle praksiser i barnehagen 
og verdien av dem i et demokratiper-
spektiv. Teorien kan være et motlys for 
forskere og ansatte i barnehagen til å 
tenke nytt både om verdien av mål-
tidsfellesskap og om demokrati på 
småbarnsavdelinger i barnehagen. <<
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#8 

Lise Sattrup 

DEMOKRATISKE BEGIVENHEDER 
I MELLEMRUM OG SPRÆKKER
Deltagelse er forbundet med demokrati, men hvordan er børns demokratiske deltagelsesmu-

ligheder i undervisningssituationer? I denne artikel undersøger jeg sammenhænge mellem 

demokrati og børns deltagelsesmuligheder i undervisningssituationer på kunstmuseer. Infor-

meret af den franske filosof Jaques Rancière ser jeg ikke demokrati som en styreform eller livs-

form, men derimod som noget sporadisk, der gøres og opstår i hverdagssituationer, hvor do-

minerende forståelser af, hvem der kan deltage, og hvordan der skal deltages, udfordres 

(Rancière 2013). Gennem analyser af børns deltagelsesmuligheder i konkrete situationer, 

hvor børn (6-11 år) deltager i et undervisningsforløb på et kunstmuseum, peger artiklen på 

de demokratiske potentialer, der ligger på kanten af undervisningen (mellemrum) eller bry-

der med undervisningen (sprækker). Artiklen argumenterer for en prioritering af mellemrum 

og sprækker i undervisningsforløb på kunstmuseer, hvis demokrati i børnehøjde ønskes.
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VVi har de seneste år set et stigende fo-
kus på målstyring og tests i folkeskolen 
som en integreret del af den samfunds-
mæssige bevægelse fra Velfærdsstat 
mod Konkurrencestat (Pedersen 2009). 
Med Konkurrencestaten afgrænses de-
mokrati til en fast defineret orden som 
individet skal tilpasses, hvilket har 
centrale implikationer for vores forstå-
elser og praktiseringer af demokrati i 
skolen (Pedersen 2009, Biesta 2011). 
Sideløbende ser vi på kulturområdet 
et fokus på kulturinstitutioners demo-
kratiske rolle, det viser sig både kul-
turpolitisk (Lundgaard mfl. 2014) og i 
konkrete museale udviklingsprojekter1 

(Willumsen mfl. 2014). Jeg ser derfor 
de særlige situationer, hvor børn i for-
bindelse med deres skolegang besøger 
og deltager i undervisningsforløb på 
kunstmuseer2, som eksemplariske ned-
slag til at undersøge sammenhænge 
mellem demokrati og læring. Sammen-
hænge som er væsentlige for udvikling 
af demokrati i børnehøjde på kunst-
museer, og sammenhænge som også 
har perspektiver, der rækker ud over 
kunstmuseer til andre undervisningssi-
tuationer med børn. 

Artiklen er baseret på min ph.d. af-
handling Jamen, hvad skal vi kigge efter 
– En undersøgelse af hvordan kunstmuseer 
muliggør børns medborgerskab’ (Sattrup 
2015). Jeg indleder med en kort be-
skrivelse af en undervisningssituation 
på et kunstmuseum, der rejser nogle 
grundlæggende spørgsmål til, hvordan 
vi kan forstå og praktisere demokrati i 
børnehøjde. 
 

EN UNDERVISNINGSSITUATION 

Efter at have set et par kunstværker bliver 
vi (eleverne fra 5. klasse, læreren og jeg) 
placeret foran et videoværk. Værket hæn-
ger i en lille krog på ARKEN. Foran værket 
står en bænk, hvor der er plads til ca. 6 
elever. Vi andre sætter os på gulvet rundt 
om bænken. Museumsunderviseren beder 
os om at kigge på værket et par minutter. 
Mirroir, et videoværk af Elina Brotherus, 
afspilles på en lille skærm3. 

På skærmen ser vi en kvinde på et ba-
deværelse. Vi ser hende bagfra, hun står 
og kigger på sig selv i et spejl. Vi kan se 
hendes våde skulder og lyse pagehår. 
Belysningen er kold, som fra et neonrør. 
Spejlet er tildugget, men langsomt forsvin-
der duggen, og spejlbilledet af kvindens 
overkrop og ansigt toner frem. Hun stir-
rer tomt ind i spejlet. Trækker vejret roligt 
og dybt, så skulder og ryg løfter sig, det 
er nærmest, som om jeg kan høre hen-
des vejrtrækning, men der er ikke lyd på 
værket. Måske føles det bare sådan, fordi 
jeg står så tæt på hende?  Ved hun, at jeg 
står lige her og kigger på hende? Er det 
okay, at jeg står her? Langsomt foran-
dres det, og nu er det hende, der kigger, 
men hvad kigger hun efter? Kigger hun 
på mig? Er det mig, der er beskuer eller 
er det hende? Kort tid efter at vi har fået 
besked på at se på værket, spørger en af 
drengene fra klassen: ”Hvad skal vi kigge 
efter?”  Ingen svarer. Efter lidt tid spørger 
han igen og denne gang lidt højere: ”Ja-
men, hvad skal vi kigge efter?” Her er helt 
stille. Ingen reagerer. Hverken børn eller 
voksne. Jeg undrer mig og tænker, at han 
stiller et rigtigt godt spørgsmål. For hvad 
skal vi kigge efter? Hvad vil museumsun-
derviseren eller læreren have, at vi skal 
få øje på? Og hvad vil kunstneren have? 
Hvad er det rigtige, at få øje på? Er der 
noget rigtigt at få øje på? Udfordrer situa-
tionen simpelthen de måder, vi plejer at se 
på? Måske fordi vi er så tæt på hende, at 
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det føles intimiderende? Måske fordi hun 
stirrer på os? Måske fordi hun er nøgen, 
og vi sidder her sammen med hele klas-
sen? Måske fordi videoen bryder med det 
tempo og den narrative fortællestruktur, 
vi kender fra film, der ofte er komponeret 
efter en berettermodel. Her sker ikke rigtig 
noget, der klippes ikke, og det går meget 
langsomt det er ikke som at se film; hvor-
dan skal vi så se? Det er heller ikke som et 
fotografi, for vi kan se vejrtrækningen og 
kan se duggen, der langsomt letter.  
Disse tegn på liv, på tidslighed får for mig 
situationen til at virke endnu mere intens. 
Der er også noget med blikket – hvad 
tænker hun på? Hvad kigger hun efter?  
Drengen spørger en tredje gang lettere ir-
riteret og insisterende: ”Jamen, hvad skal 
vi kigge efter?” Stadig ingen respons eller 
reaktion. Drengen får aldrig svar på sit 
spørgsmål. Efter lidt tid følger en kort dia-

log, hvor museumsunderviseren spørger til 
vores oplevelser og bidrager ved at koble 
værket til en identitetstematik. Så måske 
var ’identitet’ det, vi skulle kigge efter?  
Spørgsmålet: ’Hvad skal vi kigge efter?’ 
bliver ikke berørt, men det hænger i luf-
ten… Skolelæreren fanger mig på vej hen 
til næste værk og siger: ”Undskyld, han er 
asperger”.

 
Drengens spørgsmål kan forstås på 
flere måder. Hvis vi læser det som et 
ønske om vejledning og hjælp til at 
vide, hvordan han skal se, så kunne 
kunstmuseers ærinde være at lære 
børn, hvordan de skal se. Hvis vi læser 
drengens spørgsmål som et spørgsmål 
om, hvorvidt alle måder at se aner-
kendes, så kan spørgsmålet udfordre 
kunstmuseers masterfortolkninger af 
værker. I min læsning ser jeg drengens 

ELINA BROTHERUS 
Miroir, 2001
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spørgsmål som en respons til værket, 
hvor det hverken handler om drengens 
manglende kompetencer eller kunst-
museets fortolkninger af værket, men 
handler om en kritisk refleksion over, 
hvordan vi ser eller skal se. Jeg indle-
der artiklen med denne beskrivelse, 
da situationen for mig at se udfordrer 
forestillinger om, at børn og andre skal 
lære at deltage og peger på de demo-
kratiske muligheder, der kan opstå i 
møder med kunst, som rejser spørgsmål 
til, hvordan vi skal eller kan deltage.

DEMOKRATISKE BEGIVENHEDER

Rancière kritiserer det repræsentative 
demokrati som styreform for at være 
udemokratisk, da det er baseret på, at 
nogle mennesker repræsenterer andre 
og derved fastholder ulighed (Rancière 
2013). Rancière foreslår i stedet at se 
demokrati, som noget sporadisk, der 
opstår, når stabiliserede forståelser og 
praksisser, der bygger på ulighed, ud-
fordres (Ibid.) Rancière præciserer sin 
forståelse af demokrati ved at udfolde 
et bredt deltagelsesbegreb, som ikke 
blot rummer det at gøre men også det 
at sanse. Ifølge Rancière er den måde, 
vi sanser på - og dermed deltager på 

- underlagt særlige forståelser af både 
hvem, der kan sanse, og hvordan, der 
skal sanses (Rancière 2007). Demokrati 
afgrænses derved til noget, der opstår i 
begivenheder, hvor stabiliserende forstå-
elser af, hvordan man kan deltage, og 
hvem der skal deltage udfordres. Det er 
disse begivenheder, jeg fremadrettet be-
tegner som demokratiske begivenheder4.  
Overført til artiklens genstandsfelt kan 
demokratiske begivenheder opstå ved 
at udfordre stabiliserede forståelser af 
hvem, der kan deltage på kunstmuseer 
– ex. voksne med høj kulturel kapi-
tal - eller hvordan der skal deltages på 
kunstmuseer – ex. via eksempelvis et 
særligt kunstfagligt blik. Rancière udfor-
drer herved forestillingen om, at lighed 
opstår ved at lære folk at deltage. Han 
argumenterer i stedet for, at lighed op-
står ved at antage, at alle kan deltage.
 
CASESTUDIE AF UNDERVISNINGS-
FORLØB PÅ KUNSTMUSEER 

Baggrunden for artiklen er min ph.d., 
hvor jeg via casestudier undersøgte, 
hvordan de særlige situationer, hvor 
børn i forbindelse med deres skole-
gang besøger kunstmuseer og delta-
ger i undervisningsforløb, muliggør 
børns medborgerskab (Sattrup 2015). 
Min tilgang var informeret af Ranciè-
res forståelse af demokrati som noget 
sporadisk, der finder sted i hverdags-
sammenhænge samt den hollandske 
uddannelsesfilosof Gert Biestas pointe 
om at undersøge de faktiske måder 
som børn kan være medborgere på og 
lære af det (Biesta 2013). Genstands-
feltet for min undersøgelse var under-
visningsforløb på kunstmuseer, der var 
udviklet med henblik på at skabe rum 
for medborgerskab gennem deltagelse, 
flerstemmighed og selvrefleksion. 

Inspireret af bl.a. barndomsforsker 
Hanne Warming undersøgte jeg bør-

Rancière foreslår i 
stedet at se demo-
krati, som noget spo-
radisk, der opstår, 

når stabiliserede forståel-
ser og praksisser, der byg-
ger på ulighed, udfordres. 
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neperspektiver på undervisningsforløb 
gennem deltagerobservationer fra en 
konstrueret position som mindst-mulig 
voksen5 (Warming 2007,2011). Me-
toden og min teoretiske forståelse af 
demokrati og demokratilæring6 gjorde 
det muligt for mig at få øje på det, der 
ligger på kanten af undervisningen el-
ler udfordrer det, som vi ofte betragter 
som undervisning. Via dette metodi-
ske greb blev det tydeligt, at undervis-
ningsforløb fra et børneperspektiv ikke 
blot er kendetegnet ved det, der foregår 
sammen med museumsunderviseren 
i særlige ophold ved kunstværker eller 
i værksteder, men også er kendeteg-
net ved det, der foregår i bevægelserne 
(mellemrum) mellem ophold eller de 
særlige situationer (sprækker), hvor 
børn gør noget uventet, der udfordrer 
undervisningen. Med afsæt i deltage-
robservationerne udviklede jeg i min 
ph.d. afhandling tre empirisk gene-
rerede begreber: ophold, mellemrum og 
sprækker der eksemplificerer, hvordan 
undervisningsforløb kan bestå af tre 
forskellige situationer (Sattrup 2015).

1) Ophold er de situationer, hvor bør-
nene samles omkring et kunstværk el-
ler en pædagogisk aktivitet. Altså de 
situationer, som fra et underviserper-
spektiv ofte anses som undervisning. 

 
2) Mellemrum finder derimod sted i 
bevægelser mellem ophold og er ofte 
kendetegnet ved at være sociale og 
flygtige. 

3) Sprækker kendetegner de særlige 
situationer i ophold, hvor børn gør 
noget uventet der udfordrer undervis-
ningens agenda, men ikke forstået som 
en intenderet forstyrrelse.

Illustrationen viser, hvordan jeg ser un-
dervisningsforløb, som noget der fore-
går i en vekselvirkning mellem ophold 
og mellemrum, samt at der i ophold 
kan opstå sprækker. Jeg antager der-
for, at mellemrum og sprækker er lige 
så centrale som ophold, hvis vi ønsker 
at forstå mulighedsrummet for demo-

OPHOLDOPHOLD

MELLEMRUM MELLEMRUM

SPRÆKKER Kilde: Sattrup 2015
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kratiske begivenheder i undervisnings-
forløb. Med denne forståelse placerer 
artiklen sig i forlængelse af den britiske 
kunstteoretiker Irit Rogoffs pointe om 
ikke blot at se museale situationer, der 
er tænkt med henblik på læring som 
læringssituationer (Rogoff 2010). For at 
undersøge barrierer og muligheder for 
demokratiske begivenheder i undervis-
ningsforløb vælger jeg, at undersøge 
børns deltagelsesmuligheder ikke blot 
i ophold, men i alle tre situationer (op-
hold, mellemrum og sprækker).
Med afsæt i en case på børns deltagel-
sesmuligheder i undervisningssitua-
tioner på kunstmuseer undersøger jeg 
mulighedsrummet for demokratiske 
begivenheder. Jeg vælger en paradig-
matisk og ekstrem case, som er særligt 
velegnet til at vise sammenhænge – i 
dette tilfælde sammenhænge mellem 
undervisningssituationer (ophold, mel-
lemrum og sprækker), børns deltagelse 
og demokratiske begivenheder (Flyv-
bjerg 2009). Casen er ikke repræsen-
tativ for museumsundervisning eller 
for et givent museums praksis og an-
vendes derfor ikke til at kortlægge en 
praksis eller lignende, men anvendes 
derimod til at få en større forståelse for 
sammenhænge mellem forskellige si-
tuationer i undervisningsforløb, børns 
deltagelsesmuligheder og demokratiske 
begivenheder. 

EN CASE PÅ BØRNS  
DELTAGELSESMULIGHEDER 

Eksemplet er fra et to timers langt un-
dervisningsforløb med en 3. klasse i 
børneudstillingen ”Frihed” på Statens 
Museum for Kunst. Den situation jeg 
beskriver finder sted ved Nikolaj Reckes 
videoinstallation Looking for 4-leaf clovers. 

Casen rekonstrueres ved hjælp af 
mit producerede datamateriale fra del-
tagerobservationerne, som består af 

egne feltnoter, transskriberede lydop-
tagelser fra undervisningsforløbene og 
billeder. Museumsunderviseren (Han-
ne) introducerer til værket på følgende 
vis: Og så skal vi ind og prøve at kigge på 
det her kunstværk med alle vores sanser.7 
 Det første der sker, da eleverne og jeg 
træder ind i installationen er, at flere 
elever begynder at interagere med vær-
ket, både ved at røre ved kløverne og 
ved at eksperimentere med, hvordan 
projektionerne rammer deres kroppe 
og danner nye billeder. 

Kilde: Sattrup 2015

NIKOLAJ RECKE: Looking for 4-leaf clovers, 1998 © SMK foto
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Hanne siger til eleverne, at de gerne må 
sætte sig rundt om værket. De sætter 
sig ned, og flere af børnene tager straks 
hænderne i brug og sidder bøjet ind over 
værket, hvorefter de får besked om at 
sætte sig op. Eleverne skal altså sidde 
rundt om kunstværket og skal ikke røre 
ved, men kigge på kunstværket.  
Hanne præciserer den særlige måde at 
se på således: ’Og øvelsen er nu, kig på det 
her værk og prøv at forestille jer, hvordan 
det er, at være på den her mark. Kan man 
høre noget, dufte noget…?‘8 Eleverne skal 
altså se kunstværket som en illusion om 
en kløvermark og derefter forestille sig, 
hvad de kan opleve med andre sanser 
end synssansen.  Efter lidt tid siger Han-
ne: ”Nu får I lov til at komme ind tre og tre 
og ligge et øjeblik. Vi starter med jer..”9 Tre 
elever lægger sig ind på værket. Herefter 
opstår følgende dialog mellem Hanne og 
de tre elever, der ligger på værket: 
 
Hanne: ’Hvordan føles det at ligge der 
inde?’ 
William: ’Normalt, som at ligge på gulvet.’  
Hanne: ’Så det er slet ikke blødt? ’ 
Emilie: ’Der mangler en dyne og en 
madras. ’ 
Frida: ’Troede måske, det havde været 
blødt.’ 
Hanne: ’Kommer I til at tænke på noget?’ 
William: ’Ja, at det gør ondt’10     

DEMOKRATISKE BEGIVENHEDER 
I OPHOLD, MELLEMRUM ELLER 
SPRÆKKER?

Jeg ser casen som bestående af tre 
situationer (mellemrum, ophold og 
sprækker) som muliggør tre forskellige 
måder at deltage. Jeg vil nu analysere 
de måder børnenes deltagelse afgræn-
ses i mellemrum, ophold og sprækker 
med henblik på at undersøge mulig-
hedsrummet for demokratiske begiven-
heder.

Situationen i mellemrummet (situa-
tionsbillede 1) viser, hvordan elever 
undersøger værket på forskellige må-
der. Viser en situation, hvor det at del-
tage ikke er afgrænset til noget, børn 
først kan, når de har lært hvordan. 
Når eleverne eksperimenterer med de-
res egne skygger, så ser jeg det som en 
måde, de producerer nye billeder og 
nye betydningsmuligheder på. Betyd-
ningsmuligheder, som ikke er baserede 
på en særlig ’rigtig måde’ at se på 
kunst på. 

Deltagelse i opholdet er afgrænset 
til en særlig ’rigtig’ måde at deltage, 
hvor synssansen har forrang, og hvor 
kunst ses som en illusion om noget 
andet – her et landskab. Det er denne 
illusion (landskabet), som børnene 
efterfølgende kan opleve med flere 
sanser. Så selv om kunstværket er en 

SITUATIONSBILLEDE 1            SITUATIONSBILLEDE 2               SITUATIONSBILLEDE 3
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videoinstallation, som er kendetegnet 
ved, at eleverne kan gå ind i værket 
og opleve det med flere sanser, skabes 
der i denne situation en traditionel 
værk- og beskuerposition, hvor værket 
reduceres til et passivt objekt som bør-
nene kan tilgå via et særligt blik (Bal 
1996, Illeris 2008). Eleverne skal se på 
videoprojektionen, og derefter forestille 
sig, hvordan de kan føle, høre og lugte 
kløvermarken. 

Endelig viser casen også, hvordan 
den måde, børnene er ved at lære at 
deltage, udfordres i sprækken. Når 
William svarer ’Normalt, som at ligge 

på gulvet’ opstår en sprække, hvor illu-
sionen om værket som en kløvermark 
punkteres og derved udfordres den 
særlige ’rigtige’ måde at deltage, som 
børnene er ved at lære. Eksemplet pe-
ger på sprækker, som situationer hvor 
børns deltagelsesmuligheder udfor-
dres. Altså på sprækker som potentielle 
demokratiske begivenheder, som ud-
fordrer stabiliserede forståelser af hvor-
dan man skal deltage.

KONKLUSION OG PERSPEKTIVER 
Jeg har igennem analysen peget på 
hvordan undervisningsforløbet består 
af tre forskellige situationer (ophold, 
mellemrum og sprækker), samt hvor-
dan de tre situationer muliggjorde 
forskellige former for deltagelse. I Op-
holdet afgrænses børns deltagelsesmu-
ligheder til en særlig ’rigtig’ måde at 
deltage på – hvor man fra en objektiv 
distance og med synet som forrang 
skulle se værket som et billede på no-
get andet. Opholdet ser jeg derfor som 
baseret på en forestilling om, at du 
skal vide, før du kan deltage. 
Mellemrummet muliggjorde derimod 
at børnene kunne deltage uden først at 
lære hvordan, og i sprækken opstod et 
brud med den særlige ’rigtige’ måde at 
deltage. Så hvor sprækken udfordrede 
deltagelsesmulighederne i ophold, op-
stod der i mellemrum ikke på samme 
måde en forstyrrelse af deltagelsesmu-
ligheder. Derved har mellemrum ikke 
samme potentiale for demokratiske be-
givenheder som sprækker. Men måske 
skaber mellemrum ikke blot mulighed 
for, at børn kan deltage uden først at 
lære hvordan, men også mulighed for, 
at sprækker kan finde sted, da deltagel-
sesmulighederne i mellemrum gør be-
grænsninger i ophold synlige? Gør det 
synligt at deltagelse i ophold er baseret 
på særlige ’rigtige’ måder at deltage, 
som først skal læres.

Analysen viser, at selv i et særligt 
demokratisk undervisningsforløb på et 
kunstmuseum var betingelserne for de-
mokratiske begivenheder minimale og 
udfordret af snævre forståelser af, hvad 
kunst er og børn kan.  Dette rejser en 
række afledte spørgsmål som; hvordan 
er mulighedsrummet for demokratiske 
begivenheder i andre undervisnings-
sammenhænge med børn?  Hvilke 
betingelser har mellemrum, som er 

Demokrati i børne-
højde, ikke som en 
praksis, der er per-
manent, men deri-

mod som noget sporadisk. 
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karakteriseret ved underviserens ikke-
gøren, i en tid hvor effektivisering og 
målstyring efterstræbes? Og hvordan 
kan børns uventede og udfordrende 
deltagelse gribes i undervisningssitua-
tioner? 

Med dette perspektiv argumenterer 
artiklen for nye måder at forstå demo-
krati i børnehøjde, ikke som en praksis, 
der er permanent, men derimod som 
noget sporadisk. Noget sporadisk, der 
kan opstå i særlige situationer som 

mellemrum og sprækker, hvor børn får 
mulighed for at deltage uden først at 
lære hvordan, eller hvor børn udfor-
drer de etablerede forståelser af, hvor-
dan de kan eller skal deltage. Det 
betyder ikke, at mellemrum og spræk-
ker skal erstatte ophold, eller at mel-
lemrum skal pædagogiseres, men 
snarere at vi skal værne om og priori-
tere mellemrum og sprækker i under-
visningssammenhænge, hvis vi ønsker 
demokrati i børnehøjde. <<

Lise Sattrup er 

ph.d. og leder 
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undervisning
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NOTER
1  ’Museer og Kulturinstitutioner som rum for 

medborgerskab’ er et eksempel på et større 
musealt udviklingsprojekt, der netop havde 
ambitioner om at styrke museers demokratiske 
rolle ved at udvikle særlige demokratiske 
udstillinger og undervisningsforløb, der skabte 
rum for deltagelse, flerstemmighed og 
selvrefleksion.

  2 Altså de særlige demokratiske undervisningsforløb, 
som er udviklet med henblik på at skabe rum for 
medborgerskab gennem deltagelse, 
flerstemmighed og selvrefleksion. Forløbene er 
inspireret af den norske professor i pædagogik 
Olga Dysthes dialog pædagogik. For yderligere 
information se Dialogbaseret undervisning - 
Kunstmuseet som læringsrum.

  3 Se videoen her: https://www.youtube.com/
watch?v=MyIeh-hQuSU

 4 For yderligere afgrænsning se Jamen, hvad skal vi 
kigge efter?

 5 Deltagerobservationer fra en konstrueret position, 
som mindst mulig voksen, betyder at man som 
forsker indtager en rolle som mindst-mulig 
voksen. Så man fra denne position og via sin egen 
konkrete deltagelse kan få viden om 
børneperspektiver. For yderligere refleksioner over 
metodens anvendelighed se Jamen, hvad skal vi 
kigge efter?

  6 Informeret af Biesta ser jeg demokratilæring som 
noget, foregår i hverdagssituationer og ikke blot i 
formaliseret medborgerskabsundervisning. 
Forståelse af demokratilæring fordrer r 
undersøgelser af hvad børn og unge lærer 
gennem deres deltagelse og ikke-deltagelse i 
hverdagssammenhænge(Biesta 2013). 

  7 Transskribering fra lydoptagelse d. 29. november 
2013

  8 Transskribering fra lydoptagelse d. 29. november 
2013

  9 Uddrag af transskribering fra lydoptagelse den 11. 
dec.2013

10 Uddrag af transskribering fra lydoptagelse den 11. 
dec.2013
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#9 

Charlotte Bech Lau 

DEMOKRATISK DELTAGELSE  
FOR UNGE I EN GRÅZONE
Artiklens ærinde er at vise hvordan demokratiske deltagelsesmuligheder for unge, som er sår-

bare og usikre på deres fremtidsmuligheder kan udspille sig og samtidig at denne indgang til 

de unge åbner for radikale samfundskritikker fra de unge. Nuværende fokuseres massivt på 

at imødekomme politiske mål, hvilket betyder, at de unges basale behov ikke imødekommes 

tilstrækkeligt. De unge efterspørger, at blive set som myndige deltagere og gives en plads i 

samfundet, som en grundlæggende forudsætning for overhovedet at kunne tage en plads og 

begynde at orientere sig mod bestemte mål. Artiklen peger på et behov for nye vinklinger i til-

gange til unge i en gråzone, for at understøtte de unge i en positiv udvikling, der indbefatter 

bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber



76 DpT 3/2016

DDenne artikels centrum omkring de-
mokratiske deltagelsesprocesser med 
unge, som er på kanten af samfundet, 
udspringer af en kritik af, at unges in-
volvering og deltagelse i samfundets 
fællesskaber i dag i høj grad er knyttet 
til snævre deltagelsesforståelser (Social-
styrelsen, 2013) (Pless & Katznelson, 
2007). Uddannelse er den mest mar-
kante politiske dagsorden, hvor unges 
uddannelses- og ungdomsliv standar-
diseres gennem et statsligt uddannel-
sesimperativ (Hjort-Madsen, 2013). 

Deltagelse i uddannelsessammenhæn-
ge ses som afgørende for, at man som 
ung kan skabe et liv, hvor man er in-
kluderet i samfundet og kan tage kon-
trol over eget liv (Wulf-Andersen, Pless, 
& Nielsen, 2016 under udgivelse), (Lar-
sen & Katznelson, 2016 under udgivel-
se). Det skal her forstås som at skabe 
betingelser for at blive selvforsørgende, 
at tage vare på egen sundhed, trivsel 
og ’det gode liv’. Konsekvensen af de 
dominerende deltagelsesforståelser er, 
at unge skal tilpasse sig systemer og 
institutioners definitioner af vejen til 
’det gode liv’, og hvor de unges aktuel-

le oplevelser af veje til ’det gode liv’ må 
rykke i baggrunden (Lau 2015). Disse 
deltagelsesbetingelser kan for nogle 
unge betyde, at i stedet for at blive en 
del af samfundet får de bekræftet de-
res oplevelser af at stå uden for eller 
være på kanten. For at få et nærmere 
indblik i, hvilket livsudsyn de unge i 
gråzone orienterer sig mod, er der der-
for behov for, at skabe et brud med de 
dominerende deltagelsestilgange. Det 
har netop været centrum i det aktions-
forskningsforløb, som sætter rammen 
for indholdet i denne artikel. Formålet 
var, at få indsigt i de unges forståel-
ser af ’det gode liv’ og hvordan dette 
kunne forbindes med kommunale 
og samfundsmæssige praksisser, som 
har en hensigt om, at bidrage til at de 
unge på kanten bevæger sig i positive 
retninger i deres liv (Lau 2015).

LIVSSAMMENHÆNG SOM ET DEMO-
KRATISK DELTAGELSESPERSPEKTIV 

Begrebet livssammenhæng (Nielsen 
& Nielsen, 2007) er den teoretiske 
indgang til en forståelse, som bryder 
med den ovenfor skitserede tendens 
til, at de unges deltagelse i samfundet 
kobles til afgrænsede politiske mål-
sætninger (Ahrenkiel & Nielsen, 2012) 
og som i stedet tager afsæt netop der, 
hvor de unge aktuelt ser fra. Livssam-
menhæng er relevant idet, at omdrej-
ningspunktet er en kvalitativ indsigt 
i menneskers meningsdannelser og 
konkrete erfaringsdannelser i forskel-
lige aktiviteter og sociale praksisser i 
hverdagslivet (Beck-Jørgensen, 1994). 
De demokratiske potentialer ligger 
netop i at knytte et deltagelsesper-
spektiv til menneskers meningsfulde 
erfaringsdannelser i hverdagslivet 
(Nielsen B. S., 1997) (Nielsen, Nielsen, 
& Olsén, 2006). Centralt herfor er, at 
de unges konkrete livserfaringer fra 

Unge skal tilpasse 
sig systemer og insti-
tutioners definitioner 
af vejen til ’det gode 

liv’, og hvor de unges ak-
tuelle oplevelser af veje til 
’det gode liv’ må rykke i 
baggrunden. 
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forskellige hverdagspraksisser (fx i sko-
len, fritiden, med familie, venner eller 
autoriteter) danner baggrund for deres 
nuværende oplevelser af utilfredsheder, 
mangler, behov, ønsker og præferencer. 
En grundlæggende pointe tilknyttet 
begreberne livssammenhæng og erfa-
ring er præmissen om, at alle er delta-
gere i samfundet. Alle har erfaringer 
med sig, som de danner deres aktuelle 
livsforventninger i relation til. Et væ-
sentligt synspunkt er, at de unges sam-
fundsdeltagelse skal ses i relation til 
deres aktuelle orienteringer. Samtidig 
ses på, at det ikke er givet, hvilke kon-
krete fællesskaber og sociale praksisser, 
der er meningsfulde, der hvor de unge 
aktuelt står i deres liv. Dette perspektiv 
har et åbent og mangfoldigt blik på, 
hvad meningsfuld samfundsdeltagelse 
er for de unge, hvor centreringen om-
kring de unges forståelser af ’det gode 
liv’ ikke giver et entydigt svar. 

UNGE I EN GRÅZONE

Relevansen ved at unge i en gråzone 
udgør omdrejningspunktet for denne 
artikel er, at de subjektive erfarin-
ger og fremtidsudsyn fra netop unge, 
som lige nu ikke deltager i de politisk 
definerede accepterede samfundsfæl-
lesskaber, kan bidrage med væsentlig 
viden om, hvordan en hensigtsmæssig 
udvikling i forhold til samfundsdelta-
gelse må tage sig ud, hvis de unge skal 
få bedre muligheder for at rykke den 
rigtige vej væk fra kanten i stedet for at 
blive skubbet længere ud over kanten i 
samfundet. Artiklens fokus er unge i en 
gråzone, som har afsluttet folkeskolen, 
som ikke er integreret i et kompeten-
cegivende ungdomsuddannelsesfor-
løb, og som på forskellig vis oplever 
vanskeligheder ved at bevæge sig ind i 
de samfundsmæssigt accepterede fæl-
lesskaber (herunder uddannelse og 

beskæftigelse), som kan understøtte 
selvforsørgelse og større kontrol over 
eget liv. Netop unge i en gråzone kan 
opleve sammenvævede problematikker 
– fx begrænset socialt netværk, psykisk 
mistrivsel, misbrug, uafklarede uddan-
nelsesønsker eller basale vanskelighe-
der i relation til at få en hverdag til at 
hænge sammen. Problematikker der 
går på tværs af sektorer og fagområder, 
og deres aktuelle behov kan ramme 
imellem eller ved siden af fagopdelte 
og institutionelle logikker. Derfor er de 
vanskelige at nå for fx uddannelsesin-
stitutioner eller kommunale opfordrin-
ger og tilbud (Lau 2015). De unge har 
vanskeligt ved at tilpasse sig de domi-
nerende deltagelsesnormer i samfun-
det, og de unges udsyn kan bidrage til 
at forstå og tydeliggøre, hvad der er på 
spil, og hvor potentialerne for invol-
vering i samfundsfællesskaber opstår. 
Det handler om at se ’det særlige’, som 
en potentiel ressource hos udsatte børn 
og unge i stedet for at stræbe efter et ofte 
uhensigtsmæssigt normalitetsmål (Lago-
ni, Lavaud, Fjordside, & Warming, 
2014, s. 8). Formålet er at skabe viden 
med udsyn fra unge i en gråzone, som 
har særlige erfaringer, der kan bidrage 
til forståelsen om, hvordan negative 
samfundstendenser kan brydes. 

ET DOBBELT PERSPEKTIV  
MELLEM UNGE OG PRAKSIS

Den empiri, som danner baggrund for 
artiklen, er tilknyttet et længerevaren-
de aktionsforskningsprojekt, hvor jeg 
interesserede mig for, hvordan perspek-
tiver om ’det gode liv’ fra en gruppe 
unge på en produktionsskole1 kunne 
forbindes med en kommunal praksis 
(Lau, 2015). Min forskningstilgang var 
præget af en dobbelthed, hvor jeg både 
interesserede mig for de unges og de 
professionelles erfaringer, for herved 
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at få indsigt i hvilke sammenstød, di-
lemmaer og mulighedsrum, jeg får øje 
på, mellem på den ene side de unges 
perspektiver på ’det gode liv’ og på den 
anden side det professionelle praksi-
slag på tværs af institutionelle, faglige 
og forvaltningsskel. Denne dobbelthed 
betød, at jeg med mit forskningsprojekt 
agerede talerør for de unge mellem 
dem og det praktiske niveau i kommu-
nen, som jeg samarbejdede med. Over 
en tre årig periode gennemførte jeg et 
empirisk forløb inspireret af kritisk-
utopisk aktionsforskning (Nielsen & 
Nielsen, 2010). Et væsentligt synspunkt 
var at tilstræbe en etnografisk inspi-
reret tilgang for at få indblik i dels de 
unges betydningsdannelser i deres ak-
tuelle liv og dels professionelle og lede-
res erfaringer fra deres daglige praksis 
og indsatser i relation til de unge på 
kanten. Det konkrete forløb med de 
unge og de professionelle var en kom-
bination af forskellige aftalte møder, 
uformelle samtaler, interview samt 
værkstedsarbejde med de unge, de pro-
fessionelle og ledere hver for sig. I den-
ne artikel er det udsynet fra de unge, 
som danner rammen om det empiriske 
materiale. Jeg trækker på empiriske 
eksempler på tværs af det samlede for-
løb, som jeg havde med de unge fra 
produktionsskolen. I de følgende afsnit 
er hensigten dels at give en analytisk 
indsigt i, hvordan de sociale møder, 
som udspillede sig mellem de unge og 
mig, kan indbefatte demokratiske del-
tagelsespotentialer. Og dernæst hvor-
dan netop ’det gode liv’ som horisont 
åbnede for viden om flere problematik-
ker i de nuværende tilgange til de unge 
på kanten.    

RAMMESÆTNINGEN AF  
DE SOCIALE MØDER

For at vise de demokratiske potentialer 
tager jeg afsæt i, at demokratiske del-
tagelsesmuligheder opstår i konkrete 
møder mellem mennesker. Min ind-
gang til de unge var, at de er eksperter 
i deres liv for herved at åbne for, at 
det bliver de unges tematiseringer, der 
fylder de sociale rum og ikke bestemte 
fag-tematikker, institutionelle eller po-
litiske dagsordener (Bladt, 2013). Min 
stringente fastholdelse af horisonten 
om ’det gode liv’, som centrum for mi-
ne interaktioner med de unge, betød, 
at min rolle som deltager var præget 
af en nysgerrighed, hvor jeg tillagde 
det en særlig opmærksomhed ikke at 
lægge faste forståelser af ’det gode liv’ 
ned over de unge. Hvor ideen netop 
var at skabe en indgang, der kunne 
fastholde, at de unge er individer og 
ikke tilhører én kategori. Hensigten 
var ikke at opnå konsensus mellem de 
unge og jeg, eller blandt de unge som 
deltog, men i stedet at åbne op for at 
tydeliggøre og konkretisere de unges 
mangfoldige perspektiver og den fæl-
les forståelse og meningsdannelse, 
som netop unge på kanten kunne 
udtrykke. Et vigtigt aspekt var, at jeg 
- i bestræbelsen på at forstå de un-
ges betydningsdannelser - påtog mig 
en styrende rolle for at praktisere en 
mangfoldig dialog og for at muliggøre, 
at de unge kunne konkretisere ’det 
gode liv’, selvom de ikke rigtigt vidste, 
hvad de ville og kunne. Pointen er her, 
at mangfoldighed ikke bare sker, fordi 
der spørges åbent ind til de unge. I mit 
konkrete arbejde, inspireret af frem-
tidsværkstedet, betød det, at jeg både 
mundtligt og skriftligt fastholdt de un-
ges synspunkter gennem at deltage i 
diskussioner og ved at dokumentere. 
Dokumentationen viste sig ved, at jeg 
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løbende tog noter - på tavle og papir 
-  og fik respons på mine noter fra de 
unge. Et tilbagevendende spørgsmål 
for mig var: Har jeg forstået de unge, 
som de gerne ville forstås? Pointen er, 
at der viser sig et demokratisk poten-
tiale ved den konkrete fastholdelse af 
de unges synspunkter. Det viser de un-
ge, at deres deltagelse er vigtig. Når de 
unge konkret oplever, at deres ytringer 
bogstavelig talt tages alvorligt, skaber 
det tillid. At udvise tillid til, at de unge 
faktisk selv ved, hvad der er betyd-
ningsfuldt for et godt liv åbner op for 
deres deltagelse i et fællesskab. Herved 
skabes et deltagelsespotentiale, som er 
markant anderledes end de forståel-
ser af deltagelse, som de unge i andre 
sammenhænge inviteres til at deltage 
i, hvor succesen for deltagelse indbe-
fatter, at de unge taler sig ind i eller 
tilpasser sig bestemte politiske eller in-
stitutionelle agendaer.

FORMULERING AF UDDANNELSES-
MÅL ELLER KONKRETE DELTAGEL-
SESMULIGHEDER?

Rammesætningen af de sociale møder 
betød, at der blev åbnet for en mang-
foldighed af svar og tematikker, som 
de unge bød ind med. På det første 
formelle møde, som var inspireret af 
fremtidsværkstedets principper om 
kritik og utopifaser (Jungk & Müllert, 
1998), var der fx en tydelig spredning 
i meget forskellige interesser blandt de 
unge. En ung ønskede ”flere åbne kir-
ker” 2og en anden ”mere heavy metal i 
radioen”. Samtidig blev der undervejs, 
gennem flere møder med de unge, også 
skabt et indtryk af de unges kollektive 
meningsdannelse, nemlig oplevelsen 
af at ”blive udelukket fra samfundet, in-
den man kommer ind” og ønsket om ”at 
have et fucking liv”. Det er interessant, 
at de unge gennem uspecifikke formu-

leringer efterspørger bedre muligheder 
for at gøre sig konkrete erfaringer i 
et bredere samfundsliv. Udsagn som: 
”Jeg vil bare gerne ud at kigge, se hvad 
der er af ting” og ”Jeg vil bare gerne gøre 
noget” afspejler de unges behov for at 
få en plads som myndige deltagere i 
konkrete samfundsfællesskaber, der 
kan give dem konkrete erfaringer som 
bidragende ind til et fællesskab. Dette 
er i kontrast til de gældende praksisser 
inden for kommunen og samfundets 
uddannelsesimperativ, hvor de unges 
deltagelse i samfundsfællesskaber for-
udsætter en orientering mod konkrete 
fremtidsmål, særligt møntet på uddan-
nelse. Dette blev eksemplificeret med 
udsagn fra de unge som: ”Det startede 
helt tilbage i folkeskolen. At vi er blevet 
punket med: Hvilken uddannelse vil du 
tage?” og ”Vi har jo haft endeløse snakke 
om uddannelse”. ”Det er uddannelse, ud-
dannelse, uddannelse …”. En ung sætter 
uddannelsesdagsordenen på spidsen: 
”Det er som om, at man har fejlet i hele 
sin eksistens, hvis ikke man tager en ud-
dannelse”. De unge udviser modstand 
mod det massive fokus på uddannelse 
og særligt at det er via formuleringer af 
uddannelsesmål, at de unge kan tilby-
des konkrete muligheder for deltagelse 
i samfundets fællesskaber. Denne pro-
blematik bekræfter flere professionelle 
fra kommunen og produktionsskolen, 
som oplever, at det i praksis er van-
skeligt at bryde med det dominerende 
uddannelsesfokus. Problemet er, at når 
de unge ikke kan formulere mål inden 
for en kompetencegivende uddan-
nelse, så kan de ikke tilbydes en plads 
i et samfundsfællesskab. Bredere mål, 
som måske samtidig er ukonkrete, kan 
ikke imødekommes, men det er netop 
ved at kunne møde de unge her, at et 
demokratisk potentiale kunne ligge. 
Det ligger i at åbne for at kigge efter 
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andre deltagelsesmuligheder, hvor det 
væsentlige er, at give de unge konkrete 
erfaringer som myndige deltagere, 
selv om de er usikre på deres konkrete 
fremtidsmål. Konsekvensen af de nu-
værende deltagelsesstrategier er nem-
lig, at de unge bliver mere usikre på 
sig selv, på uddannelsesmål og på om 
der er en fremtid for dem i samfundet. 
I stedet for at bevæge sig tættere på 
samfundsdeltagelse, får de unge, ved 
ikke at kunne tilpasse sig normali-
tetsmål, bekræftet at de står uden for. 
Det kan resultere i opgivenhed hos de 
unge og en udvikling længere væk fra 
samfundsdeltagelse og uddannelse. 

FRIRUM ELLER EN PLADS  
I SAMFUNDET?

De unge i gråzonen efterspørger en ret-
ning ind i samfundets helt almindelige 
accepterede fællesskaber som en del 
af i deres dagligdag. Grundlæggende 
orienterer de unge sig ind i samfun-
det og ikke ud af eller i opposition. 
De unge responderer positivt på at in-
volvere sig i sammenhænge båret af 
rammen ’det gode liv’, hvor der gives 
en åbenhed i forhold til det konkrete 
indhold. Dette er på den ene side en 
del af frirumstanken, forstået som en 
ramme fritaget for ellers eksisterende 
krav og dominerende samfundsmæs-

sige rammesætninger (Nielsen & Niel-
sen, 2010). Men på den anden side er 
en vigtig viden fra forskningsprojektet, 
at de unge faktisk opponerer mod, 
at frirum er en væsentlig del af deres 
konkrete behov og ønsker. Det er min 
oplevelse, at flere af de unge deltog 
fordi jeg fra starten og løbende havde 
pointeret at deres synspunkter ville bli-
ver bragt videre til beslutningstagere i 
kommunen, hvis de ønskede det. Det 
var ikke noget de sagde direkte, men 
det vedholdende engagement, som de 
udviste i forløbet og som var overra-
skende for lærerne på produktionssko-
len vidner om det.
Lærerne og lederne på produktionssko-
len gav udtryk for, at de unge ofte ikke 
ville deltage i eksterne projekter, som 
enten var møntet på snævre tematik-
ker, som de unge ikke orienterede sig 
mod eller som ikke kom videre end et 
frirum, hvor de fik mulighed for at ytre 
sig. Til det sidste møde jeg havde med 
en lille gruppe af de unge, formulerede 
en ung det således: ”Nu har vi fortalt, 
hvad vi mener, så må du gerne bringe det 
videre”. Udsagnet underbygger et vig-
tigt demokratisk aspekt. De unge ople-
vede, at det nyttede noget at deltage, 
når jeg i min rolle, som bindeled til 
samfundet insisterede på, at de unges 
synspunkter var vigtige at forstå for et 
bredere samfund.

Under mine møder med de unge var 
det tydeligt at konkrete frirum, som 
fx et ungehus - hvor de unge kan eks-
perimentere på egne præmisser – ikke 
kommer frem som væsentligt for deres 
fremadrettede liv. Heller ikke direkte 
adspurgt til deres fritid og med ven-
ner. Efter nogen tavshed siger en ung: 
”Jo, det kunne da være fint nok med flere 
steder at være”. I kommuner og lokal-
samfund kan være en tendens til at 
ungehuse, hvor de unge kan være på 

Grundlæggende ori-    
 enterer de unge sig 
ind i samfundet og 
ikke ud af eller i 

        opposition. 
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egne præmisser uden de voksne eller 
særlige ungetilbud anvendes, bruges 
som alternativer og nye veje til at ind-
drage de unge. Hvor de unge kan være 
fri for samfundets krav og ’bare være 
ung’. Denne frirums-tanke svarer ikke 
til de unges primære efterspørgsel. De 
vil grundlæggende gerne stilles krav 
til og har et behov for at få konkrete 
muligheder, hvor de kan bidrage ind 
i samfundet. Det betyder ikke, at de 
unge ikke også har ønsker der relaterer 
til frirum, men det er ikke indbefattet i 
en særlig ungetematik. De efterspørger 
flere muligheder for at interagere i det 
almindelige samfund med hinanden, 
de voksne, autoriteter, professionelle 
og eksperter og på arbejdspladser, i ud-
dannelsesinstitutioner, i kulturinstitu-
tioner. Ja, i konkrete fællesskaber, hvis 
blot de også anerkendes som myndige 
deltagere og bidragsydere. At under-
støtte flere frirum eller særlige tilbud 
kan være en del af de unges behov og 
ønsker, men det grundlæggende be-
hov for at blive accepteret i det bredere 
samfund understøttes ikke her. Det kan 
tværtimod bekræfte de unge i, at de 
ikke er accepterede i samfundet, men 
har brug for særlige tilbud, før der er 
plads til dem. 

AFRUNDING

Med ’det gode liv’ som en bred ramme 
til at inddrage unge i en gråzone, pe-
ger artiklen på et demokratisk poten-
tiale, ved at konkrete sociale møder 
med de unge tager udgangspunkt i en 
konkret og vedholdende nysgerrighed 
for at forstå de unges livsudsyn. Her-
ved insisteres på, at der er reelle frem-
tidsudsigter for de unge uanset deres 
nuværende usikkerheder og ukonkrete 
aktuelle målsætninger for deres liv. 
Denne indgang er et brud med domi-
nerende tilgange til de unge, hvor der 
gennem artiklen er peget på flere pro-
blemstillinger, som begrænser de unges 
deltagelsesmuligheder. Skarpt sat op 
fokuseres der ofte enten på bestemte 
politiske mål, især uddannelse eller på 
særlige tilbud og ungefrirum. Proble-
met er, at dette ikke giver de unge de 
deltagelsesmuligheder i det alminde-
lige samfundet, som de efterspørger.  

Inden for den aktuelle politiske og 
praktiske udvikling peges der på nød-
vendigheden af at tænke fællesskaber 
og deltagelse for sårbare unge ud i alle 
samfundets arenaer (Socialstyrelsen, 
2013). 

Generelt er der en anerkendelse af 
vigtigheden ved at inddrage de unge, 
hvilket der også arbejdes konkret med 
på tværs af institutionelle og faglige 
rammer, i kommunale tilbud, i uddan-
nelsesinstitutioner mv. Men den grund-
læggende nye vinkling i inddragelsen 
af de unge, som artiklen bidrager med, 
har strenge kår i nutidens samfund, 
hvor prioritering af bestemte politiske 
målsætninger træder tydeligt frem. Det 
er også problematisk, at de sociale mø-
der med unge på kanten ofte er med 
udgangspunkt i en eller anden proble-
midentifikation. De er klienter, en sag 
(Järvinen & Mik-Meyer, 2003) eller ind-
placeres på forhånd i en bestemt man-
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gelkategori (mangler uddannelse, 
sundhed, afklaring, mv). Dette skaber 
en grundlæggende problematik i mø-
det med og for deltagelsesmuligheder-
ne for de unge. Pointen er ikke at lukke 
øjnene for de unges sårbarheder og 
vanskeligheder og droppe forskellige 
støtte- og hjælpeforanstaltninger. Men 
en helt grundlæggende anden vink-
ling, hvor indgangen til de unge er ak-
tuelle deltagelsesmuligheder og ikke 
problemkategorier eller normalitetskri-
terier åbner for nye orienteringer i 
praksis. Hvis de unge skal rykke den 
rigtige vej ind over kanten, så må kon-
krete indsatser starte fra det sted, hvor 
den unge kan bidrage og være en myn-
dig deltager. Dette anviser grundlæg-
gende en anden holdning til 
praksisformer, partnerskaber og sam-
arbejder i vores samfund, hvor der som 
det første må insisteres på og være en 
nysgerrighed på den unges konkrete 
aktuelle deltagelsespotentiale. <<  
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NOTER
1  En produktionsskole tilbyder aktiviteter på 

forskellige værksteder for unge mellem 16-23 år, 
som ikke er uddannelses- eller 
beskæftigelsesparate. På den ene side kan 
produktionsskolen være et ’helle’ for unge på 
kanten, hvor de får en pause fra de dominerende 
uddannelseskrav for en kort periode. Men 
samtidig fortæller de unge også, at deres 
tilknytning til produktionsskolen stigmatiserer de 
unge, som herved får bekræftet deres oplevelse af 
at stå uden det accepterede samfund og uden for 
en ’rigtig’ uddannelse.

2  Alle udsagn, der anvendes har reference til 
empirien fra min ph.d.-afhandling (Lau, 2015).
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Nye pædagogiske metoder byder sig konstant til som appellerende måder, hvorpå eksiste-

rende undervisningspraksis kan styrkes. Med afsæt i skandinavisk oversættelsesteori er om-

drejningspunktet i artiklen, hvordan undervisningsinstitutioner tilpasser, modificerer og ud-

vikler pædagogiske metoder i takt med at de indlejres i nye undervisningssammenhænge. 

Dette illustreres empirisk via et casestudie af, hvordan en dansk undervisningsinstitution ar-

bejdede med at oversætte en global forankret pædagogisk metode (mindsetbaseret under-

visning) til en ”fordansket” variant, som fornyede undervisningspraksis, begejstrede dele af 

undervisningskorpset, men samtidig i takt med metodens udbredelse affødte konflikter og in-

teressemodsætninger som en indlejret del af oversættelsesprocessen. 

Jeppe Agger Nielsen 

PÆDAGOGISKE  
METODER PÅ REJSE  
OM OVERSÆTTELSE AF MINDSETBASERET 
UNDERVISNING I DANMARK
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UUndervisningsinstitutioner som univer-
siteter, gymnasier og folkeskoler indfø-
rer ofte nye pædagogiske metoder der 
sigter mod at skabe et bedre lærings-
miljø og styrke undervisningen. Nye 
metoder kommer til, andre fortoner sig 
mens igen andre viser sig langtidshold-
bare. Nogle er yderst smitsomme og 
bevæger sig som epidemier der spredes 
med stor hast (Røvik 2007). Coorpo-
rative Learning, Ansvar For Egen Læ-

ring, Problem-based Learning (PBL), 
SMART mål, Dunn & Dunn Learning 
Style Model (DDLSM) og mindsetbase-
ret undervisning er blot et udpluk af 
tidens pædagogiske strømninger der 
cirkulerer på tværs af landegrænser og 
uddannelsesinstitutioner. 

Pædagogiske metoder er imidlertid 
ikke faste størrelser der uhindret kan 
flyttes fra en kontekst til en anden. I 
stedet er pædagogiske metoder snarere 
fleksible størrelser, som kan oversættes 
og tilpasses i tid og rum i takt med at 
de ”rejser” fra sted til sted (Czarniaws-
ka & Sevón 1996). De kan modificeres, 
forhandles og tilpasses lokale kontek-
ster, som i visse tilfælde vil medvirke 
til at øge deres egnethed i løsningen 
af konkrete opgaver (Czarniawska 
& Sevon, 1996; Tanggaard & Brink-
mann, 2008). Ærindet i denne artikel 
er at belyse, hvordan populære, glo-
balt forankrede pædagogiske metoder 
oversættes i takt med at de indoptages 

i en lokal kontekst. Med teoretisk am-
munition fra skandinavisk institutio-
nel oversættelsesteori (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Czarniawska & Sevón, 
2005) og et casestudie i en dansk ud-
dannelsesinstitution zoomer artiklen 
ind på hvordan en global forankret pæ-
dagogisk metode (mindsetbaseret under-
visning) transformeres og tilpasses i takt 
med en den indoptages i dansk undervis-
ningspraksis. 

Oversættelsesperspektivet inden for 
skandinavisk institutionel organisati-
onsteori er oprindeligt blevet udviklet 
og anvendt til at beskrive og forklare, 
hvordan (moderigtige) styrings- og le-
delseskoncepter som fx Den Lærende 
Organisation og Lean Management 
udbredes og indoptages i organisatio-
ner (for oversigt se Wærass & Nielsen, 
2016). Jeg er imidlertid enig med Djelic 
& Sahlin-Anderson (2006), som anbe-
faler, at oversættelsesperspektivet med 
fordel kan udvides til at omfatte andre 
typer af idéer. Som her pædagogiske 
metoder. Umiddelbart må det forven-
tes at pædagogiske metoder, der som 
styrings- og ledelseskoncepter (Røvik 
1998:16), har karakter af noget im-
materielt, ofte lagret i tekst og tale, for-
holdsvis let kan omformes undervejs i 
en implementeringsproces. Empiriske 
studier fra undervisningssektoren støt-
ter op om denne forventning (Mazza, 
Sahlin-Andersson & Pedersen 2005; 

“ Viborg Gymnasium har siden 2012 arbejdet med 
at oversætte Carol Dwecks forskningsresultater om 
mindsettets betydning til dansk undervisningspraksis. 
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Klitmøller 2014). Fx er det vist, hvor-
dan europæiske universiteter over-
sætter og tilpasser amerikanske MBA 
(Master of Business Administration) 
programmer, så de reflekterer særlige 
europæiske værdier og normer (Mazza, 
Sahlin-Andersson & Pedersen 2005). 

Til at illustrere hvordan oversættel-
sesaktiviteter udfolder sig, bygger artik-
len på en undersøgelse af én af tidens 
pædagogiske strømninger, mindsetba-
seret undervisning (Dweck, 2006; Kort-
num, Nielsen & Videsen, 2016), der 
som flere af dens forgængere, fx Coo-
porative Learning, har taget rejsen fra 
det amerikanske til det danske under-
visningssystem. I Danmark fremstår 
mindsetbaseret undervisning som en 
pædagogisk metode med momentum 
som flere og flere giver opmærksomhed 
(Nottingham, 2013, Kortnum, Nielsen 
& Videsen, 2016). Viborg Gymnasium 
og HF (herefter Viborg Gymnasium) 
synes at indtage en særlig interessant 
rolle i den begyndende implemente-
ring og udbredelse af mindsetbase-
ret undervisning i Danmark. Viborg 
Gymnasium har siden 2012 arbejdet 
med at oversætte Carol Dwecks (2006) 
forskningsresultater om mindsettets 
betydning til dansk undervisnings-
praksis. Viborg Gymnasium fremstår 
som pionerskole i Danmark og under-
viserne på skolen modtog i 2014 gym-
nasielærernes årlige uddannelsespris 
for deres mindset-projekt. Nærværende 
studie er designet som en case studie af 
Viborg Gymnasiums rolle som oversæt-
ter af en global forankret pædagogisk 
metode. 

MINDSET: CAROL DWECK SOM  
GLOBAL REFERENCEPUNKT

Idéer om mindsetbaseret undervisning 
er kraftigt inspireret af den amerikan-
ske psykologiprofessor Carol Dweck 
som i en række forskningsartikler (fx 
Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 
2007) og bestseller-bøger (Dweck, 
2006) har undersøgt, hvordan man 
opnår succes i uddannelse, på arbejds-
pladsen, i sport og i familielivet gen-
nem motivering i retning af et growth 
mindset. Carol Dwecks grundpointe er, 
at et individ enten har et overvejende 
fixed (fastlåst) eller et growth (ud-
viklende) mindset (tankesæt) når det 
kommer til refleksion omkring egen 
læring og succes. Et fixed mindset er 
udtryk for, at man anser sine evner for 
givne og rodfæstede, hvorimod man i 
et growth mindset anser evner og fær-
digheder som noget der udvikles over 
tid og derfor i høj grad kan påvirkes og 
tilegnes (Dweck, 2006). 

Måden, man tænker om sig selv og 
sine evner på, antages således at have 
stor betydning for, hvor godt man kla-
rer sig fx i sin uddannelse. Dweck tager 
ikke afstand fra, at hvert enkelt individ 
har et unikt genetisk udgangspunkt, 
når det fx gælder fysisk formåen og 
begavelse, men betoner, at det enkel-
tes potentiale kan udnyttes betydeligt 
mere end de fleste antager. Dweck ud-
fordrer forestillingen om talent som 
naturgivent og trækker på delelemen-
ter af positiv psykologi med fokus på 
at udvikle de muligheder og ressour-
cer som et individ rummer. Samtidig 
henledes opmærksomheden på indre 
motivationsformer. Dwecks forskning 
fremstår som et alternativ til behavio-
ristiske motivationsteorier, hvor be-
lønninger og sanktioner er i centrum 
(Hansen, 2011). 
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Mindsetbaseret undervisning rum-
mer et normativt islæt via motivation 
i retning af et growth mindset på be-
kostning af et fixed mindset. Udgangs-
punktet er, at er det muligt at flytte 
individer fra et fixed mod et growth 
mindset. Dwecks forskning peger på, 
at sprogets betydning, synet på udfor-
dringer og indsats, feedback-former, 
forventningens betydning og selvre-
fleksion over eget mindset kan med-
virke til at stimulere et growth mindset 
(Dweck, 2006; Blackwell, Trzesniew-
ski & Dweck, 2007; Rattan, Good & 
Dweck, 2012). 

Perspektivet på mindsetbaseret un-
dervisning, som formuleret af Dweck 
og kollegaer, udgør ikke en færdigpak-
ket undervisningsmetode, men snarere 
en række principper for undervisnings-
praksis, der kan fremskynde et growth 
mindset (Kortnum, Nielsen & Videsen, 
2016). Mindsetbaseret undervisning 
synes ikke at udgøre et stort samlet teo-
riunivers - det er snarere en approach, 
metode eller tilgang til læring og mo-
tivation. Dette synes i øvrigt karakteri-
stisk for mange af tidens pædagogiske 
koncepter.  Idéer om mindsetbaseret 
undervisning antages derfor at besidde 
betydelig plasticitet og må forventes at 
repræsentere høj grad af ”oversætbar-
hed” (Røvik 2007), hvilket gør meto-
den til en interessant illustrativ case i 
bestræbelserne på at begribe oversæt-
telsesaktiviteter som knytter sig til pæ-
dagogiske metoder.  

SKANDINAVISK  
OVERSÆTTELSESTEORI

Skandinavisk institutionel organi-
sationsteori har etableret sig som et 
anerkendt forskningsfelt indenfor or-
ganisationsteori (Greenwood et al., 
2008). Et centralt og aktuelt forsknings-
spørgsmål indenfor dette perspektiv er, 
hvorfor og hvordan organisationsidéer, 
koncepter og metoder opstår, udbredes 
og institutionaliseres (Czarniawska & 
Joerges, 1996; Czarniawska & Sevón, 
2005). Udgangspunktet er, at organi-
sationer på den ene side bliver intenst 
præget af deres omgivelser, fx hvad der 
er på mode, men samtidig aktivt kan 
øve indflydelse på og tilpasse det nye, 
ligesom de kan indgå som medprodu-
center af deres omgivelser. 

”Idé-på-rejse”-metaforen og oversæt-
telsesbegrebet, som er inspireret af La-
tour (1986), udgør centrale teoretiske 
byggeklodser i skandinavisk institutio-
nel teori. Oversættelse forbindes intimt 
med transformation: “to set something 
in a new place or another point in 
time is to construct it anew” (Czarni-
awska 2009:425). Når en idé indopta-
ges i en ny kontekst knyttes der med 
andre ord på ny rum, tid og skala til 
den – den lokaliseres og tidsmarkeres 
(Røvik 2007). Organisationer er ens, 
fordi de i vid udstrækning er påvirket 
af og indoptager de samme idéer, men 
forskellige fordi de oversætter dem for-
skelligt. ”Alt overalt, men overalt for-
skelligt” som Røvik (1998:169) slående 
har udtrykt det. På den ene side ønsker 
organisationer således at imitere mo-
derigtige idéer i omgivelserne. På den 
anden side ønsker den enkelte organi-
sation ikke at ligne alle andre og forsø-
ger gennem oversættelsesprocesser at 
bevare lokal identitet (Sevon 1996). 

Det antages, at en mængde idéer 
og metoder cirkulerer kontinuerligt på 
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tværs af landegrænser og organisatio-
ner, og først når nogen (fx ledere eller 
medarbejdere) giver dem opmærksom-
hed, har de mulighed for at tage fast 
form (materialisering) (Czarniawska & 
Joerges 1996). Røvik (2007, 2011) har 
lanceret fire oversættelsesregler, som 
udtrykker, hvordan oversættelsesakti-
viteter kan udfolde sig i organisationer 
som hhv.: (1) addering, (2) fratræk-
ning, (3) forvandling og (4) kopiering. 
Med addering menes, at en idémæssig 
repræsentation tillægges nogle elemen-
ter når den overføres til en ny kontekst. 
Med fratrækning menes det modsatte; 
at en idé fratrækkes visse elementer. 
Med forvandling menes en radikal 
ændring af en idé eller praksis, både 
i form og indhold. Røvik fremhæver 
endelig, at vidensoverføring mellem 
organisationer også kan forløbe som 
kopieringsprocesser, eller i hvert fald 
som tilnærmet kopiering. 

Oversættelser af pædagogiske idéer 
foregår ikke i et vakuum, men i en 
kontekst af andre idéer, aktører, tra-
ditioner og institutioner. Organisato-
riske oversættelsesprocesser vil derfor 
sjældent være konfliktløse. I stedet vil 
det være interaktionsprocesser med in-
teressemodsætninger, hvor meninger 
udveksles, diskuteres og forhandles (Ni-
colini 2010). 

Samlet set har skandinaviske over-
sættelsesstudier både teoretisk og 
empirisk været optaget af idéernes 
modtagerside, dvs. organisationsni-
veauet. Det gælder både de bevæg-
grunde og motiver, organisationer 
kan have for at indføre nye idéer og 
praksisser; men også det der udspil-
ler sig i mødet mellem ”det nye” og de 
enkelte organisationer med deres in-
terne strukturer, traditioner og værdier. 
Denne artikel følger i kølvandet på 
denne tænkning. Mens tidligere over-

sættelsesstudier primært har studereret 
styrings- og ledelseskoncepter ”på rej-
se”, bidrager nærværende studie med 
en præcisering af, hvordan en globalt 
forankret pædagogisk metode (mind-
setbaseret undervisning) tilpasses og 
modificeres i takt med at den indopta-
ges i en dansk undervisningskontekst.   

DESIGN OG METODE

I overensstemmelse med tidligere 
oversættelsesstudier (Røvik 2007) byg-
ger nærværende undersøgelse på en 
casestudie, hvor mindset-projektet på 
Viborg Gymnasium er fulgt over tre 
skoleår fra 2012 til 2015. Viborg Gym-
nasium blev etableret i 1973 og huser 
i dag 1050 elever, 100 undervisere og 
20 teknisk-administrativt personale. I 
løbet af det seneste årti har gymnasiet 
iværksat mange pædagogiske initia-
tiver ikke mindst fremmet af selvejet 
i 2007, hvor gymnasiernes økonomi 
blev afhængigt af taxametertilskud og 
derved antallet af elever. 

Det empiriske datamateriale byg-
ger på en kombination af interview 
og desk-research. I april 2014 blev der 
gennemført semi-strukturerede inter-
views med rektor, en uddannelsesleder 
og fem undervisere der var aktivt in-
volveret i arbejdet med mindsetbaseret 
undervisning på Viborg Gymnasium. I 
interviewene med rektor og uddannel-
seslederen interesserede jeg mig særligt 
for processen om mindset-projektet 
fra opstartsfase og fremefter, herunder 
deres valg og prioriteringer i forhold 
til at tilpasse Carol Dwecks idéer til 
dansk kontekst. I interviewene med 
underviserne interesserede jeg mig 
særligt for deres oplevelser af mindset-
projektet og hvordan de udmøntede 
idéer om mindsetbaseret undervisning 
til daglig undervisningspraksis. I marts 
2015 blev uddannelseslederen genin-
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terviewet, hvilket gav nyttig viden om 
mindset-projektets progression. Som 
supplement til interviewene består 
datamaterialet af officielle skriftlige 
dokumenter om mindset-projektet. 
Dokumenterne blev indsamlet i løbet 
af 2014 med udgangspunkt i Viborg 
Gymnasiums officielle hjemmeside, 
blog og facebookside. Herudover har 
ledelsen på Viborg Gymnasium udle-
veret interne dokumenter, herunder 
intranet-materiale, hvor mindset-pro-
jektet er blevet diskuteret personalet 
imellem. Hermed bringes to undersø-
gelsesteknikker i brug (interviews og 
dokumentanalyse) - i en øvrigt ofte be-
nyttet kombination (Lynggaard 2010).

ANALYSE 
IGANGSÆTTELSE 

Som med andre rejsende organisa-
tionsidéer (Czarniawska & Joerges, 
1996) er det vanskeligt nøjagtigt at af-
gøre, hvornår idéer om mindsetbaseret 
undervisning vandt opmærksomhed 
på Viborg Gymnasium. Det er dog an-
giveligt i sommeren 2012, hvor en ny-
tiltrådt uddannelsesleder begejstres og 
lancerer idéen. Han fortæller: 

Jeg var oprindeligt inspireret af særlige 
sportsmiljøer, som var exceptionelle go-
de til at udvikle talenter. Kunne vi mon 
overføre dele af denne tænkning til un-
dervisningssektoren og skabe bedre un-
dervisningsmiljøer? Jeg begyndte at læse 
Dwecks mindset-bog, og fandt det interes-
sant at afprøve hendes idéer. 

I efteråret 2012 bliver Viborg Gymnasi-
ums mindset-projekt officielt igangsat. 
Det er frivilligt for undervisere om de 
vil deltage, og en 2.g-klasse udvælges 
til pilotklasse, hvor 6-8 undervisere 
deltager. Ifølge de involverede under-
visere udgør mindsetbaseret under-

visning et appellerende nyt bud på, 
hvordan man kan arbejde med læring, 
motivation og udnyttelse af elevernes 
potentiale. Samtidig peges der på, at 
mindsetbaseret undervisning ikke er 
så langt fra den tænkning der præger 
deres undervisningspraksis. En under-
viser forklarer:

Mindset-projektet er ingen revolution, men 
en justering af vores undervisningspraksis.

 
I klasselokalerne begynder under-

visere at transformere de amerikanske 
mindset-principper (Dweck 2006) til 
konkrete arbejdsredskaber som søges 
tilpasset en dansk gymnasiekontekst. 
Elever bliver introduceret til grundidé-
erne i mindsetbaseret undervisning 
kombineret med refleksionsøvelser, 
undervisere intensiverer fokus på for-
ventningens og indsatsens betydning 
og arbejder med nye feedback-former 
og sprogets betydning som anbefalet af 
Carol Dweck. En underviser fortæller: 

Jeg er blevet tvunget til at tage min egen 
praksis op til genovervejelse. Hvor jeg før 
roste en elev for helt generelt at være dyg-
tig, fokuserer jeg i dag mere på arbejds-
processen. På den måde motiveres elever 
på alle niveauer til at blive bedre.

Der kan vanskeligt tales om en syste-
matisk og planlagt oversættelsespro-
ces. I stedet er der snarere en emergent 
proces, hvor nogle undervisere afprø-
ver én metode (fx elevmålsætninger 
baseret på mindset-principper om syn 
på udfordringer, indsatsens betydning 
og feedback) mens andre afprøver 
andre (fx ”det risikofrie klassemiljø 
med plads til fejl”) ofte med erfarings-
udveksling mellem underviserne. En 
gruppe undervisere udvikler og benyt-
ter et særligt mindset-refleksionsskema 
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til gymnasieskolens elever der afspejler 
forskellene på et fixed og growth mind-
set og som indikerer særlige fokusom-
råder der kan stimulere den enkeltes 
elev i retning af et growth mindset. 
Refleksionsskemaet er en illustration 
af, hvordan mindset kernebegreber om 
fixed og growth mindset transformeres 
til et konkret arbejdsredskab som kan 
benyttes i dansk uddannelseskontekst, 
og som samtidig tilføjer et nyt aspekt 
til de oprindelige mindset-principper, 
som formuleret af Dweck (2006).

VIDEREUDVIKLING 

Mens det i første fase var en gruppe af 
ildsjæle som arbejdede med mindset-
baseret undervisning udvides projektet 
i skoleåret 2013/2014. Det er stadig 
frivilligt for undervisere om de vil gøre 
brug af mindset-principper i undervis-
ningen, men flere indgår nu i projek-
tet, ligesom nye mindset-inspirerede 
undervisningspraksisser kommer til, fx 
arbejder nogle af underviserne nu med 
karakterfrie afleveringer. En underviser 
forklarer:

Mindset-teori har inspireret mig til at ar-
bejde med nye metoder. Jeg forsøger mig 
fx med karakterfrie afleveringer. Eleverne 
får mundtlig og skriftlig feedback, men 
uden en karakter når de afleverer en op-
gave. Det er først til eksamen det handler 
om at få en god karakter. Indtil da hand-
ler det mere om at eksperimentere med 
opgaveløsningen. 

Mens nye mindset-inspirerede metoder 
afprøves (eksempelvis de karakterfrie 
afleveringer, der ikke var inkluderet i 
Dwecks oprindelige arbejde) bibehol-
der Viborg Gymnasium de amerikan-
ske termer, fx sondringen mellem fixed 
og growth mindset. I denne fase arbej-
der gymnasieledelsen samtidig aktivt 

for at skabe en lokal identitet (Sevon 
1996) omkring mindset-projektet. Der 
oprettes facebookgrupper og gymnasiet 
etablerer egen blog, hvor erfaringer 
med mindsetbaseret undervisning for-
midles til interesserede læsere. I dette 
forløb knyttes ”lokale identitet-markø-
rer” (Røvik 2007) til mindset-projektet, 
fx bliver sætningen: ”vil du se god 
ud, eller vil du blive bedre” brugt som 
et sloganlignende statement af Vi-
borg Gymnasium. Hertil kommer, at 
mindset-projektet kobles sammen med 
andre udviklingsprojekter, fx Science 
Talent programmet som forankres på 
Viborg Gymnasium. I den forbindelse 
knyttes mindsetbaseret undervisning 
tæt til talentudvikling.

UDBREDELSE 

Skoleåret 2014/2015 repræsenterer en 
yderligere konsolidering og udbredelse 
af mindset-projektet. Gymnasieledel-
sen beslutter, at alle 1. g klasser skal 
introduceres til grundidéerne i mind-
setbaseret undervisning. I den forstand 
udvikles projektet sig fra et ”må gerne” 
til et ”skal” projekt for underviserne. 
I praksis overlades fortsat stort frirum 
til undervisererne at bestemme, hvor-
dan det i praksis gøres og i hvilken 
udstrækning principper fra mindsetba-
seret undervisning skal integreres i un-
dervisningen. En underviser fortæller 
om ”oversættelsesrummet”: 

Der er ikke fælles succeskriterier på skolen. 
Vi kan bruge det fra mindset-teori som vi 
finder egnet i vores egen undervisning.

I takt med at mindset-projektet udbre-
des til at omfatte flere elever, klasser og 
undervisere begynder der blandt visse 
undervisere at opstå skepsis om projek-
tet. Det viser en gennemgang af me-
ningsudvekslinger i efteråret 2014 på 
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gymnasieskolens intranet. Selvom man 
skal være varsom med at drage hånd-
faste konklusioner på baggrund af de-
batter på gymnasiets intranet, hvor det 
alene er et mindretal af de ansatte som 
ytrer sig, giver det en indikation af de 
interessemodsætninger, som kommer 
til udtryk i denne fase. På intranettet 
kritiserer visse undervisere indholdet i 
mindsettænkningen for at installere et 
individualiserende blik, som placerer 
ansvaret for læring hos den enkelte 
elev på bekostning af fællesskabet. En 
kritik som måske kan siges at have 
klangbund i en bredere anti-bevægelse 
i undervisningsfeltet mod den posi-
tive psykologi, som i dansk kontekst 
mest spektakulært er fremført af Svend 
Brinkmann (2014). Andre ytrer bekym-
ring over, at gymnasiet anvender for 
mange ressourcer på at ”brande” pro-
jektet i omgivelserne. Atter andre føler 
sig tvunget ind i et pædagogisk udvik-
lingsprojekt, der indskrænker deres me-
todefrihed i undervisningen. Omvendt 
hævder fortalerne for mindset-projektet 
at kritikken 
grundlæg-
gende er 
forfejlet 
og beror 
på mang-
lende 
indsigt i 
hvad mindset-
baseret under-
visning i en 
dansk variant 
går ud på.

Para-
doksalt nok 
begynder den interne skepsis (blandt 
visse undervisere) at vinde indpas 
samtidig med at Viborg Gymnasium 
udadtil høster mere og mere anerken-
delse for projektet, fx som vinder af 

årets undervisningspris 2014. Lokale 
medier fortæller også entusiastisk om 
mindset-projektet, under overskrifter 
som ”Institutionerne hopper med på 
revolutionen” (Viborg Stifts Folkeblad, 
4/9 2014). Trods den positive omtale i 
omgivelserne forløber de interne over-
sættelsesprocesserne som nævnt ikke 
gnidningsfrit, men afspejler Nicolinis 
(2010) pointe om at de som oftest er 
forbundet med interesseforskelle, dis-
kussion og konflikter.  Da casestudiet 
afsluttes i foråret 2015 tegner der sig et 
billede, hvor flere og flere undervisere 
og elever omfattes af mindset-projek-
tet. Men det er samtidig fortællingen 
om, hvordan pionerstemningen er 
blevet afløst af et mere broget syn på 
mindset-projektet med både entusias-
me og det modsatte.

KONKLUDERENDE DISKUSSION 

Artiklen har belyst en ny pædagogisk 
metode, mindsetbaseret undervisning, 
i dens indledende institutionalise-
ringsfase. Mindset, der i sin ”oprinde-

lige” form 
(Dweck, 
2006), kan 
ses som 
et sæt af 
forholds-
vis løstde-
finerede 
pædagogi-
ske idéer, 
viste sig i 
høj grad 
”oversæt-
bar” og 
under-

støtter i den forstand andre studier af 
undervisningskoncepter på rejse (fx 
Mazza, Sahlin-Andersson & Peder-
sen 2005), idéer om ”urene metoder” 
(Tanggaard & Brinkman 2008) samt 

Kernebegreberne fixed 
og growth mindset 
bliver bibeholdt på 
Viborg Gymnasium 

og forbliver således uændret i 
takt med modellens indrejse i 
det danske uddannelsessystem. 
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grundbudskabet i skandinavisk institu-
tionel teori om at rejsende organisati-
onsidéer er fleksible størrelser, som kan 
oversættes og tilpasses i tid og rum. 
Som vi så i Viborg-casen blev den 
amerikanske variant af mindset ”con-
structed anew” (Czarniawska 2009) i 
takt med at den blev omsat til konkret 
undervisningspraksis i Danmark. Sna-
rere end kopiering af de oprindelige 
mindset-idéer udtrykker Viborg-casen 
en række kreative aktiviteter, hvor nye 
undervisningsidéer kontinuerligt ud-
vikles med Carol Dweck som globalt 
referencepunkt. I dette forløb lægges 
nye elementer til (Røvik, 2007), fx 
idéen om karakterfrie afleveringer og 
mindsetbaserede refleksionsværktøjer 
til elever. Der kan vanskelig tales om 
en radikal omformning, men snarere 
om modificeringer, hvor ledere og un-
dervisere tilstræber at være tro mod 
de grundlæggende mindset-principper 
(fx sprogets betydning og feedbackfor-
mer). Selve labelen ”mindset” og ker-
nebegreberne fixed og growth mindset 
bliver bibeholdt på Viborg Gymnasium 
og forbliver således uændret i takt med 
modellens indrejse i det danske uddan-
nelsessystem. I den forstand, tillader 
cirkulerede pædagogiske metoder, som 
fx mindset, både variationer i lokal 
praksisser og samtidig stabilisering af 
specifikke elementer (Mazza, Sahlin-
Andersson & Pedersen 2005).

Den studerede undervisningsin-
stitution fremstår ikke som passiv 
modtager af et amerikansk undervis-
ningskoncept; i stedet indtager de en 
aktiv rolle i skabelsen af ”hands-on” 
undervisningspraksissier tilpasset 
dansk gymnasiekontekst. I den tidlige 
fase arbejdede undervisere ret spontant 
med at udvikle mindsetbaseret under-
visning. Ledelsen på gymnasiet blev ef-
terhånden mere optaget af at skabe en 

”lokal identitet” (Sevon, 1996) i tilknyt-
ning til mindset-projektet. Der benyttes 
”lokale markører” (Røvik 2007), fx bli-
ver sætningen: ”vil du se god ud, eller 
vil du blive bedre” et slogan for mind-
set-projektet. I den forstand understøt-
ter undersøgelsens empiriske såvel som 
teoretiske ståsted budskabet indenfor 
skandinavisk institutionel teori om af 
at forstå organisationers muligheder 
for at agere, som noget der rækker ud 
over evnen til (magtesløs) tilpasning af 
omverdenpres.

Oversættelsen af mindsetbaseret un-
dervisning til en ”fordansket” variant 
var imidlertid ikke uden knaster. Mens 
idéer om mindsetbaseret undervisning 
begejstrede dele af undervisningskorpset 
og ændrede undervisningspraksis, viste 
det sig samtidig og i takt med metodens 
udbredelse at den kolliderede med andre 
underviseres syn på ”god undervisnings-
praksis”. Parallelt med at mindset-
projektet opnåede stigende legitimitet i 
omgivelser, fx som vinder af en presti-
giøs national undervisningspris, tiltog 
den interne skepsis blandt dele af under-
visningskorpset som fx forbandt mind-
set-projektet med indskrænkelse af deres 
metodefrihed i undervisningen. Dette 
illustrerer hvordan konflikter og interes-
semodsætninger er indlejret i oversættel-
sesprocesser (Nicolini 2010). 

Det rejser også spørgsmålet om, 
hvorvidt forholdsvis løst definerede 
pædagogiske koncepter (som fx mind-
setbaseret undervisning) gør over-
sættelsesprocessen lettere og dermed 
udbredelsen mere enkel, eller om det 
omvendt forholder sig sådan at for-
holdsvis stramme koncepter er nem-
mere at udbrede, fordi de er klarere? 
Nærværende single case studie giver ik-
ke et endegyldigt svar herpå, men viser 
i hvert fald, at også oversættelse af for-
holdsvis løst-definerede koncepter som 
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er vidt åbne for lokal fortolkning og 
tilpasning ikke nødvendigvis fører til 
en gnidningsfri og enkel oversættelses-
proces der uhindret leder til udbredelse. 
For beslutningstagere og praktikere på 
uddannelsesområdet er artiklen en på-
mindelse om, at undervisningsinstitu-
tioner ikke er ”slaver” af pædagogiske 
modediller, der kommer og går, men 
snarere aktive aktører der selv er med 
til at forme dem. Oversættelse synes at 
være en dyd, hvis der skal skabes hold-
bare pædagogiske løsninger ud af de 
cirkulerende undervisningskoncepter, 
ofte med ophav i USA, der med jævne 
mellemrum rammer den danske un-
dervisningssektor. Om mindsetbaseret 
undervisning stabiliseres som langtids-
holdbart fænomen eller forsvinder igen 
som modedille, vil vise sig. Der vil gi-
vetvis fortsat foregå en fortolkning og 
eventuelt redefinering af mindsetbase-
ret undervisning, og resultaterne fra 
analysen i denne artikel skal ikke ses 
som det endegyldige ”facit”. Tolknin-
ger er snarere situationsbestemte 
(Czarniawska & Joerges 1996) og kan 
ændre sig over tid, f.eks. afhængig af 
interne spændinger mellem ledere og 
undervisere, udefrakommende pres og 
nye besnærende pædagogiske metoder 
som kommer til. <<
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Da jeg i slutningen af forrige årtu-
sinde – hen sidst i 1990’erne - påbe-
gyndte min gerning som underviser 
ved et mindre seminarium i udkanten 
af København, interesserede hverken 
pædagoger, pædagogstuderende 
eller institutioner sig synderligt for 
at dokumentere og evaluere pæda-
gogisk arbejde, processer og (for)
mål. Bevares, mange studerende 
nedfældede da egne ’observationer’ 
i en personlig logbog, ligesom insti-
tutionernes praktikvejledere kæm-
pede heroisk for at få en ’systematisk 

evalueringskultur’ implementeret i 
daginstitutionernes hverdag. Men 
altovervejende gik pædagogerne 
blot meget nærværende rundt 
og tog vare på de tilstedevæ-
rende børn. Deres pædagogfaglige 
sprog/’snak’  lå så tæt op ad daglig-
dagssproget, at fx forældrene og de 
pårørende bedsteforældre sjældent 
formåede at opfatte det som et 
substantielt videnssprog (og derfor 
ofte så de overvejende kvindelige 
institutionspædagoger som en slags 
offentligt ansatte au pair-piger). 

Man kunne ikke fortænke bør-
nenes forældre – jf. Servicelovens 
dagtilbudslov – i som (for)brugere 
at bruge omsorgs- og servicesyste-
met, og bare overlade deres børn 
til pædagoger - som tilbød at gøre 
et stykke omsorgs- og pasnings-
arbejde, som forældrene i øvrigt 
selv mente, at de kunne have gjort 
akkurat lige så godt (hvis ellers de 
havde haft tid og overskud og til 
det).

I dag er situationen som bekendt 
vendt på hovedet. Som Maja Plum 
beskriver i sin nye bog – der udkom 
i 2014 og fuldt fortjent allerede 
har vundet udbredelse overalt i 
den pædagogiske institutionsver-
den – er daginstitutionsområdet 
inden for det seneste tiår (siden 
læreplanernes indtog i 2004) blevet 
introduceret for et væld af nye poli-
tiske styringsmodeller ’oppefra’: sy-
stematisk dokumentation, krav om 
løbende evaluering samt måling og 
vurdering af børnenes individuelle 
kompetencer mv.

Læreplaner er som bekendt po-
litisk implementerede ’top-down’ 
krav udefra, som ikke blot gør no-
get ved børnene – men frem for alt 
ændrer institutionspædagogikken 
og den pædagogiske faglighed. 
Plum godtgør fx meget overbe-
visende, at når pædagoger i dag 
’dokumenterer’ deres aktiviteter, ja, 
så medfører det bla. at der er en hel 
del trivielt dagligdags arbejde, som 
udgrænses og nu ikke længere reg-
nes for fagligt arbejde, fx modtagel-
se ved morgenbordet, bleskift, ad 
hoc konfliktløsning etc. Frem for alt 
nedprioriteres børns spontane leg 
med hinanden, samt langt de fleste 
rutiner og mange af de upåagtede 
gentagelser i hverdagen.

Ifølge Maja Plum er en pæda-
gogs faglighed ikke så meget defi-
neret af, hvad hun ’er’, som af hvad 
hun gør. Pædagogen skaber sin fag-
lighed gennem handlen og gøren. 
Hun performer pædagog.  Sådan.

Den pædagogiske faglighed i do-
kumentationens tidsalder er derfor 
ikke en moralsk guide udi at do-
kumentere, sætte legitime mål og 
evaluere pædagogiske aktiviteter, 
nej, bogen opererer på et begiven-
hedsniveau: den spørger, hvad der 
rent faktisk sker, når pædagoger 
handler og gør dokumentation. Gør 
faglighed.

Dokumentation i sig selv inde-
bærer nemlig bestemte organise-
ringer og ’iscenesættelser’ af det 
pædagogiske arbejde. Og det er 
dette, Plum er på sporet af: Hvilke 
iscenesatte aktiviteter falder ind un-



94 DpT 3/2016

J

der definitionen på en ’pædagog’ 
og på ’pædagogisk faglighed’ – og 
hvilke gør ikke? Hvilke pædagogiske 
handlinger falder i dag nedenud af 
opmærksomhedsfeltet?

Afslutningsvis kunne man spørge 
til de ’forliste muligheders’ skæbne. 
Hvorfor var pædagoger egentlig 
ikke i stand til at ’hæve’ deres egne 
praktiske erfaringer ’op på et for-
maliseret niveau’? Hvordan gik det 
til, at de måtte opgive at stå på 
deres unikke praktiske viden – og 
i stedet blot afvente en neoliberal 
styringsmodel fra oven? Ja, dét inte-
resserer ingen (andre end jeg) sig for 
i disse opportunistiske tider, hvor der 
præcis kun spørges opportunistisk: 
”Hvad skal vi gøre?” og aldrig ”Hvad 
kan vi gøre?” <<<

EN SOLID  
PRÆSENTA-
TION
Jørn Bjerre: 
Pædagogisk sociologi: Et overblik
 
Hans Reitzels Forlag 2015 
128 sider, 180 kr.

Anmeldt af Niels 
Rosendal Jensen, 
lektor ved Dan-
marks Institut 
for Pædagogik 
og Uddannelse 
(DPU), Aarhus 
Universitet

Jørn Bjerre er lektor ved DPU og har 
i flere år undervist i pædagogisk 
sociologisk teori. Det er på denne 
baggrund, at han har prøvet kræf-
ter i den vanskelige kunst: at skrive 
en introduktion til faget og samti-
dig etablere et overblik.

Bogen henvender sig til stude-
rende på pædagog- og lærerud-
dannelsen, uddannelsesvidenskab 
og pædagogisk sociologi samt til 
professionelle inden for de pæda-
gogiske discipliner, hedder det i for-
ordet, og det fremgår da også af de 
temaer, bogen kredser om.

Forfatteren har valgt at struktu-
rere sin fremstilling i en egentlig 
introduktion (hvad er pædagogisk 
sociologi), efterfulgt af 5 kapitler, 
som appellerer til læsere med in-
teresse for pædagogik og især un-
dervisning, nemlig undervisningens 
miljø, læreprocessens elementer, 
undervisningens og læringens ram-
mer. På baggrund af disse skole/
undervisningsnære kapitler følger 
så to noget anderledes kapitler, der 
dels behandler nye sociologiske 
problemer og teorier (Habermas, 
Luhmann, Bourdieu og Foucault) 
og afsluttende et kapitel om de 
nyempiristiske positioner, som så at 
sige tænkes at udfordre det foregå-
ende kapitels fire koryfæer (evidens, 
aktør-netværks-teori og neuroso-
ciologi). Også disse to anderledes 
kapitler vil give den interesserede 
lærer- og pædagogstuderende rige-
ligt stof til overvejelse.

I denne gengivelse kan dette 
tage sig ud som spredt fægtning, 
hvad det imidlertid ikke er, fordi 
Jørn Bjerre på de sidste sider i intro-
duktionen opstiller en model, der 
er nyttig for den videre læsning og 
forståelse af, hvad der skal forstås 
ved overblik. Dels arbejdes med de 
klassiske opdelinger af sociologien 
i et mikro-, meso- og makroniveau, 
dels benyttes disse niveauer til at 
sammenfatte bogens opdeling i 
interaktion (mikro), social epistemo-
logi (bl.a. videnssociologi) og sam-
fundsstrukturerne (makro) (s. 20), 
ligesom forholdet mellem praksis 
og forskning drøftes (forholdet mel-
lem første- og andenordensiagtta-
gelse). Den her kortfattet skitserede 
model omsættes i struktureringen 
af bogen.

Mens de ‘rent’ fremstillende 
kapitler (1-3) er lykkedes godt ef-
ter anmelderens vurdering, ligner 
kapitel 4 for størstedelens vedkom-
mende noget, vi har set før. Her 
dog garneret med pædagogiske 
problemstillinger. Positivt vendt kan 
dette give læseren blod på tanden 
til selv at arbejde videre. Kapital 5 
skulle udgøre den egentlige udfor-
dring til de forudgående fire me-
tateorier ud fra en ny-empiristisk 
position.  Det forekommer noget 
for vagt til at udgøre en egentlig 
udfordring. I bedste fald lidt ridser 
i lakken, men så heller ikke mere. 
Tager vi eksempelvis den evidens-
baserede forskning som udfordring, 

savnes der nok en fremhævelse af 
dette paradigmes indre modsæt-
ninger og uløste problemer - altså 
steder, hvor udfordreren må ty til 
nogle af dem, der udfordres. Ser vi 
rent internt på paradigmet, foregår 
der en livlig debat om bl.a. for-
holdet mellem kvalitativ og kvan-
titativ forskning - f.eks. hvorvidt 
intersubjektiv evidens kan udgøre 
et alternativ til kvantitativ ‘proof of 
effective treatment’’, hvilket jo ville 
have ligget til højrebenet den sam-
lede fremstilling taget i betragtning 
(interaktion, kommunikation m.v.). 
Måske ligger problemet i, at Hattie 
vælges som eksempel?  

Det er endvidere en drøftelse 
værd, om faget/disciplinen pæda-
gogisk sociologi i denne præsen-
tation bliver for orienteret mod 
skole- og undervisningssektoren og 
omvendt for lidt mod andre pæ-
dagogiske felter. I det mindste må 
det antages, at der er mindre mad 
for mons i de eksempler, Jørn Bjerre 
vælger som illustrationer, for pæ-
dagoger. Dette forhold afspejler en 
generel indvending, bogen utvivl-
somt vil blive mødt med: Kan de 
nævnte teorier bruges i pædagogisk 
praksis? Og hvis de kan, hvordan 
kan det så gøres? På det punkt må 
læseren tåle et afsavn, som vel at 
mærke heller ikke er ligetil at imø-
dekomme. Alligevel kunne teorier i 
relevant anvendelse have udgjort et 
tiltrængt supplement. 

Bogen rummer et par svipsere 
- dels et “mottocitat” af den navn-
kundige Ludwig Fleck om vanske-
lighederne ved at redegøre præcist 
for en disciplin, altså noget forfat-
teren også har måttet tage livtag 
med, og dels et såkaldt klassisk citat 
fra Goffman s. 16), som - hvis det 
kun læses i denne stærkt forkortede 
udgave - ganske enkelt er ufor-
ståeligt. Bogen skæmmes også af 
ganske mange såkaldte stavefejl. Et 
kommende oplag må simpelt hen 
luges for den slags.

Alt i alt har vi at gøre med en 
solid præsentation af overblik over 
den pædagogiske sociologi.<<<
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I TOMRUMMET 
MELLEM TO 
UMAGE STOLE
Alexander von Oettingen: 
Almen didaktik mellem 
normativitet og evidens 

Hans Reitzels Forlag 2016 
180 sider, 225 kr.

Anmeldt af Steen 
Nepper Larsen, 
Danmarks Institut 
for Pædagogik 
og Uddannelse 
(DPU), Aarhus 
Universitet

Almen didaktik må både forstås 
som kunsten at undervise, der kan 
kvalificeres gennem praktiske øvel-
ser, og som et teoretisk studium 
af didaktikkens grundbestanddele. 
Således proklamerer dr.pæd. og 
prorektor på University College 
Syd Alexander von Oettingen i sit 
nye lille værk: Almen didaktik mel-
lem normativitet og evidens. Bogen 
falder i tre dele: disciplinering, un-
dervisning og vejledning. Med von 
Oettingens egne ord fra forordets 
første side: ”Læreren skal kunne dis-
ciplinere eleverne ind i et lærende 
fællesskab og gennem undervisning 
i fagligheder udvide deres viden og 
erfaringer og vejlede dem i forhol-
det til deres egen og fælles frem-
tid” (s.7). Læreren må med andre 
ord formå at indstifte en orden, 
inkarnere en grundfaglighed - der 
gør skolen til et sted, hvor børnene 
kommer for at blive fagligt og so-
cialt klogere – og være rede til at 
rådgive eleverne om spørgsmål, der 
rækker ud over undervisningen og 
skoletiden og inviterer til en samtale 
om fremtidens muligheder ”i en 
åben fælles menneskelig praksis” 
(s.141), som læreren ikke har mo-
nopol på at tyde, endsige fiksere.

Styrken ved bogen er, at von 
Oettingen formår at gennemspille 
de paradokser, der gennemsyrer 
skolen i en åben og nuanceret 
dialog med de sidste 200 års ty-

ske dannelsestænkning, herunder 
frem for alt den pædagogiske fi-
losof og didaktikteoretiker Johann 
Friedrich Herbart (1776-1841) og 
filosoffen Immanuel Kant (1724-
1804). Skolen er på en og samme 
tid en tvangskultur og en friheds-
skabende foranstaltning. Friheden 
må kultiveres via tvang, og selvbe-
grænsningen er den kvalitative selv-
udfoldelses grundbetingelse. Dertil 
kommer, at det er disciplineringens, 
opdragelsens og tugtens (våde) 
drøm, at eleverne i sidste ende bli-
ver selvansvarlige, selvledende og 
selvlovgivende (autonome).

Von Oettingen er hverken sprog- 
eller samtidskritiker, og hans didak-
tikudredninger har en på én gang 
altmodisch og uanfægtet klang af 
renhed fra tiden, før verden gik 
af lave og overlod uddannelses-
politikken til at blive varetaget af 
uvidende barbarer. Et syvpunkts-
defensorat for en klassisk klasse- og 
tavleundervisningen har han også 
at byde på. Von Oettingen holder 
i det hele taget meget af at gen-
fremstille og afpudse, hvad mange 
kolleger måtte opfatte som ’for-
budte’ og forældede pædagogiske 
begreber. 

Det er forfatterens erklærede am-
bition at ville nedbryde samtidens 
alt for skarpe skel mellem det nor-
mative (den værdiforeskrivende pæ-
dagogik og uddannelsestænkning) 
på den ene side og det empiriske 
(den evidens- og kompetencebase-
rede pædagogik, der hylder output-
styring via kontrol, effektmålinger 
og sammenligninger) på den anden 
side. Men som jeg læser bogen 
bliver problemet med denne borg-
fredskonstruktion, at det norma-
tive bliver ikke bliver udstyret med 
selvstændige og stærke vinger, og 
at den empiriske vendings domine-
rende dogmer (John Hatties, Niels 
Egelunds., Lars Qvortrups, Jens Ras-
mussens og diverse ministres, em-
bedsmænds, uddannelseschefers og 
skolelederes ’tænkning’ og praksis) 
ikke bliver kritiseret behørigt. 

 Von Oettingen ender derfor 
midt i tomrummet mellem to uma-
ge stole. Et normativt dannelsesfi-
losofisk og samtidskritisk projekt får 
ikke mæle, og en fundamental kritik 
af de magtfulde krav om evidensba-
sering, læringsmålstyring og kom-
petenceudvikling udebliver. På side 

78 forefindes et rent referat af Ove 
K. Pedersens konkurrencestatsana-
lyse, men ingen stillingtagen, og på 
side 87 står der bare, at New Public 
Management og læringsmålssty-
ringen udfordrer undervisningens 
videnssubstans.

Men der er også smukke og liv-
givende indsigter og formuleringer 
at finde i værket. ”Uden skolen ville 
samfundet bryde sammen”, står der 
på side 144, og helt rigtigt er det at 
minde de uddannelsespolitiske ak-
tører og planlæggere om, at skolen 
er en uomgængelig forudsætning 
for samfundet, staten og markedet. 
Ingen af disse tre sfærer ville kunne 
fungere uden vidende, dannede og 
tænkende mennesker. Vi er kommet 
til at leve i en surrealistisk verden, 
der påtvinger skolen og universi-
tetet at indløse en omvendt bevis-
byrde for deres eksistens og virke. 
Uddannelsessystemet er blevet gjort 
til en bekvem prygelknabe for alver-
dens dårligdomme. 

På side 109 skriver han en slid-
stærk ode til det at øve sig: ”Elever 
lærer ved at øve sig i at erkende, 
bedømme og anvende viden og 
færdigheder i konkrete situationer. 
De øver sig i at tage stilling til hold-
ninger og argumenter og i at lytte 
til den anden.” I denne sammen-
hæng kunne det have været oplagt 
at inddrage den tyske filosof Peter 
Sloterdijks øvelsesantropologi. I 
værket Du musst dein Leben ändern. 
Über Anthropotechnik (Frankfurt 
am Main 2009) kobles vertikali-
tetsorienterede beundrings- og 
selvoverskridelsesøvelser direkte til 
eleveringsvillige og -duelige unge 
menneskers liv. For Sloterdijk er det 
en udfordring for både skole- og 
kulturlivet, at vi lærer at udfordre 
massen i os selv, og at den horison-
tale massenivellering møder et verti-
kalt modspil, i form af en andethed 
og et mere ved tingene. Skolen er 
en basislejr, hvorfra opstigningen til 
tinderne kan iværksættes; men først 
når man har øvet sig.

På side 116 anmærker von Oet-
tingen: ”Dannelsesprocesser er 
formprocesser og foregår hele livet, 
og når elever lærer, former de deres 
forståelse og erkendelse”. Dannelse 
er en uophørlig formende selvform-
ning, interaktiv og verdensåben; 
men det bliver desværre aldrig helt 
tydeligt, hvad hans dannelsesbe-
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greb indeholder, eller hvordan det 
måtte arve, radikalisere og aktuali-
sere den tyske dannelsestradition, 
som hans tænkning står i intim 
gæld til. 
Flere steder – nærmere bestemt 
fem - undrede jeg mig højlydt un-
der læsningen: (1) Hvis læringen 
er tavs, hvordan kan den så være 
”gennemsigtig” (s.47)? Er det ikke 
netop således, at læringen forbliver 
usynlig og førstepersonfænome-
nologisk, selvom alverdens målea-
genter af hattiesk observans, der 
måtte have frekventeret et af tidens 
autoriserede og veltilrettelagte DA-
FOLO-kurser, kunne bilde sig ind, 
at den kan gøres synlig og blotlæg-
ges ’udefra’?; (2) Hvorfor skal viden 
være fleksibel og dynamisk og be-
virke noget i en kontingent og om-
skiftelig verden (s.88)? Kunne det 
ikke lige så godt hævdes, at viden 
må være i stand til at gennemskue 
og evt. kritisere kontingens- og om-
stillingsparathedsbesyngelsen?; (3) 
Og hvorfor konstaterer von Oettin-
gen blot lakonisk og med Andreas 
Helmke som hjemmelsmand, at: 
”Kontemplative og æstetiske vi-
densformer nedprioriteres til fordel 
for anvendelsesorienterede” (s.88)? 
For mere end nogensinde er der 
da brug for at gøre anskrig over for 
den herskende instrumentalisering 
og ensretning af skolens og kultu-
rens ’curriculum’. Vores somatiske 
medgift understimuleres i denne 
tid, der kun har øje for det, der 
udløser karakterer og PISA-opmærk-
somhed, men ikke nødvendigvis 
har monopol på at være karakter-
dannende; (4) Gælder påstanden: 
”Uden forudsætningen om, at ’jeg 
tænker’, ingen læring” (s.99)? Når 
vi lærer at gå, cykle, løbe, tale, bin-
de snørebånd, tegne, elske… kan 
kropsfænomenologer i kølvandet på 
Maurice Merleau-Ponty, Ole Fogh 
Kirkeby og Maxine Sheets-Johnsto-
ne med rette anføre, at vi kan, før 
vi véd, og at vi ikke kun nøjes med 
at tænke med den byld, der sidder 
på halsen (hjernen), men med hele 
kroppen, og at også bevidstheden 
er inkarneret. Det betyder ikke, at 
det ikke er vigtigt at lære at tænke 
over, hvad vi lærer – men en meget 
stor del af det, vi lærer, lærer og er-
farer vi under bevidsthedens og det 
refleksive jegs tærskel; (5) ”Døden 
erfarer vi selv på et eller andet tids-
punkt”, skriver han på side 95. Nej, 

vil jeg sige. Døden kan jeg princi-
pielt ikke erfare; thi når den er der, 
er jeg her ikke længere. Måske kan 
man sige, at døden vederfares mig, 
som en begivenhed, der ikke kan 
berettes om, endsige aflægges be-
vidst ’regnskab’ for hverken for- eller 
efterlods. 

På bogens sidste sider er ord-
delingsprogrammet faldet komplet 
i søvn (”ve-/jledende”, ”in-/dled-
ning”, ”delt-/agelsesmulighed”), i 
figur 22 på side 152 vender pilen 
forkert (mellem Selvet og Gen-
standen), og på side 124 står der: 
”Læring tager tid og har bug for 
artikulation…”. En i sandhed frygt-
indgydende mavefornemmelse, I 
dare say.

Noget bedre humør bliver jeg, 
mens jeg forlader bogen efter at 
have annammet og tænkt lidt over 
de følgende sætninger, der ikke just 
er epokegørende, men væsentlige 
at fremhæve i en glemsom og kort-
åndet tid: ”Skolens etos er at gøre 
’verden’ tilgængelig for barnet gen-
nem fælles undervisning. Eleverne 
går derfor ikke kun i skole for at 
blive så dygtige, som de kan, eller 
for at få en karriere på arbejdsmar-
kedet. De går i skole for at blive en 
del af et offentligt fællesskab, og 
det er her, skolens etos og formål 
ligger” (s.156). <<<
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TEMA: DEMOKRATI I BØRNEHØJDE – EN TRUET LIVSFORM?
I de seneste 15 års uddannelsesreformer er demokrati og demokratisk dannelse blevet stadigt mere usynlig. 
Spørgsmål om demokrati i relation til pædagogik og uddannelse synes ikke længere at have den store poli-
tiske opmærksomhed. DpT søger at tage temperaturen på, hvordan det står til med demokratiet i børne-
højde og åbne for kritiske diskussioner af, hvad demokrati i børnehøjde i grunden er for en størrelse og 
hvordan det kan praktiseres. 
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PÆDAGOGISKE METODER PÅ REJSE.  
Om oversættelse af mindsetbaseret undervisning i Danmark 
Nye pædagogiske metoder byder sig konstant til som appellerende måder, hvorpå eksisterende undervis-
ningspraksis kan styrkes. Med afsæt i skandinavisk oversættelsesteori er omdrejningspunktet i artiklen, hvor-
dan undervisningsinstitutioner tilpasser, modificerer og udvikler pædagogiske metoder i takt med at de ind-
lejres i nye undervisningssammenhænge.




